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تولیدباتری روی-هوا
برای گوشی ها

...

کوتاهازجهانعلم
فرمان خودروهای خودران متحرک می شود
مهر-یک شــرکــت خـــودرو حــق امتیاز اخــتــراعــی بــرای
خودروهای خــودران ثبت کرده که در آن سیستم فرمان و
پدال ها کامل جا به جا می شود.این سیستم به راننده اجازه
میدهدکلاینتجهیزاتراکاملحرکتدهد.

وایبرقابلیتتغییرشمارهتلفنرافراهمکرد
در جدیدترین بهروزرسانی پیامرسان وایبر ،امکان تغییر
شماره تلفن و مدل گوشی  ،بدون از بین رفتن اطالعات
اپلیکیشنفراهمشدهاست.بهگزارش ، Zoomitتاامروز،اگر
شمارهتلفنیکهبهاکانتوایبر متصلاست،تغییرمیدادید،
تمام اطالعات برنامه از بین میرفت؛ اما اکنون قابلیت تهیه
نسخ هپشتیبانازاطالعاتوانتقالآنبهشمارهتلفنجدید،
مهیا شده است.این قابلیت نهتنها تمام مکالمات را نگه
میدارد ،بلکه شمارههای ثبتشده ،حسابهای عمومی و
حتیبستههایاستیکرراهمذخیرهمیکند.

ازگوگلمپسوالبپرسید،جواببگیرید!
باشگاهخبرنگاران-گوگلقابلیتپرسشوپاسخراازنقشه
وجستوجوهایخودبهزودیارائهمیدهد.

هشدارمحققاندربارهتبدیلدستگاههای
هکشدهبهابزارجاسوسی
ایسنا-محققان با توسعه یک نــرم افــزار جدید ،هشدار
دادنددستگاه های هوشمند هک شده میتوانند به عنوان
ابــزاری بــرای ردیابی کاربر دستگاه توسط هکرها مورد
سوءاستفادهقرارگیرند.باایننرمافزارمیتواندستگاههای
هکشدهمانندگوشیهایهوشمندرابهسیستمهایفعال
سونار(سیستمهایردیابی)تبدیلکرد.

برایخریدکدامگوشیهیجانزدهترهستید؟
خبرآنالین -فون ارنا از کاربران خود درباره خرید گوشی
بعدیسوالکردهوازآنهاپرسیدهاستازبینگوشیهایی
کهبهزودیرونماییمیشوند،برایداشتنکدامیکهیجان
زدهترهستند؟نوت 8با 23.26درصددرردیفاولآرزوهای
خرید کاربران قرار گرفت و سپس آیفون 8با 22.74درصد
در ردیف دوم وال جی وی 30نیز با 20.48درصد در ردیف
سوم و سپس گوگل پیکسل  2با  14.99درصد و در نهایت
سونی اکسپریا ایکس زد وان با  5.99درصد در ردیف آخر
عالقهمندیکاربرانجایگرفت.

سیارک 4.3کیلومتریازکنارزمینعبور
میکند

فقط از مراکز معتبر سیمکارت بخرید
اپراتور اول در اطالعیهای به مشترکان خود هشدار داد
که سیمکارت همراه اول را فقط از درگاههای معتبر
فــروش ،خریداری کنند.به گــزارش ایسنا ،اداره کل
ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعالم کرد :به
تازگی مشاهده شده ،افــرادی از طریق تلفن ثابت در
تماس با مشترکان این اپراتور ،خرید سیمکارت همراه
اول را با یک شماره مشابه و قیمتی باالتر از قیمت مصوب
و با شرایط بسیار ویــژه ،پیشنهاد می دهند که اغلب
از خــریــداران کالهبرداری می شود و پس از فروش،

باتریروی-هوا()zinc-airنسبتبهباتریلیتیوم-یونمعمولیمیتواندتا ۵برابرظرفیتبیشتریبرایذخیرهانرژیداشتهباشد.بهگزارش
، digiatoقیمتتمامشدهاینذخیرهسازهانیزپایینترازنمونههایموجوداستوتولیدانبوهآنهاآسانتراست.اینباتریطیبازهزمانی۱۲۰
ساعتهبیشاز ۶۰چرخهشارژوتخلیهشارژراپشتسرگذاشتهوتنها ۱۰درصدتوانازدستدادهاست.

وعدهمخابراتبرایواگذاریفیبرنوریبهیکمیلیونو 800هزارخانوارازمهرماه
فروشنده پاسخ گو نیست .این در حالی است که اپراتور
اول فقط از طریق درگاه های رسمی فروش خود ،اقدام
به واگذاری و فروش سیم کارت می کند.همراه اول در
اطالعیه خود تأکید کرده ،فروشندگان مذکور رابطه ای
با همراه اول نداشته و مشترکان نباید به آن ها اعتماد
کنند .مشترکان برای خرید سیم کارت می توانند از
طریقفروشگاههایزنجیرهایهمراهاول،دفاترخدمات
مشترکان و پرتال این اپراتوراقدام به خرید سیم کارت با
قیمتمصوبکنند.

حاجیان-معاون امورمشتریان مخابرات ازفراهم سازی
امکانات زیرساختی برای واگذاری فیبرنوری به بیش از
یک میلیون و  800هزارمتقاضی ازمهرامسال خبرداد
.دکترزارعیان درگفت وگو با خراسان گفت :مشکلی
ازحــیــث واگـــــذاری فــیــبــرنــوری ازســــوی مــخــابــرات به
متقاضیان خانگی وتجاری وجود ندارد به طوری که آماده
ســازی شبکه بــرای واگــذاری فیبرنوری به یک میلیون
و800هزارمتقاضی انجام وبــه صــورت بالقوه امکان
واگذاری یک میلیون و 800هزارفیبرنوری به مشترکان

فراهمشدهکهازمهرامسالمتناسببادرخواستمشتریان
تجهیزات خــریــداری وبــه تناسب درخواست،پاسخ گو
خواهیم بود.مشترکان برای بهره مندی از این سرویس
بایدهزینه مودم وسیم کشی داخلی را بپردازند .فرایند
ثبت نــام فیبرنوری تنها ازطــریــق سایت مخابرات و به
صــورت یک مرحله ای انجام می شــود .وی ازواگــذاری
7هزارسرویس فیبر نوری به متقاضیان درتهران خبردادو
گفت:دراستان های اصفهان،آذربایجان شرقی واستان
خراسان نیزواگذاری هایی انجام شده است .

بهترینروشبرایشارژباتریگوشیهایهوشمند
شاید بخشی از این مشکل که باتری گوش 
ی
هوشمندمان بهسختی یک روز دوام میآورد،
اشتباه خودمان در شــارژ کــردن آنباشد.
وبسایت  ، Battery Universityاطالعات
خــوبــی دربـــاره بــاتــریهــای لیتیوم-یونی
گوشیهای هوشمند در اختیارمان قرار
میدهد .به نکات زیر توجه داشته باشید.
اگر باتری کامل شارژ شده است ،آن را از برق
جدا کنید:متصل ماندن گوشی هوشمند به
برق پس از شارژ کامل مانند کاری که بیشتر
کــاربــران هنگام شب انجام میدهند ،در
بلندمدت صدمه جدی به باتری میزند.به
گــزارش ، digiatoوقتی گوشی هوشمند
 ۱۰۰درصــد شــارژ شده  ،اقــدام به دریافت
انرژی قطرهای برای جبران انرژی مصرفی
میکند تا همواره سطح شــارژ را در ۱۰۰
درصد نگه دارد و همین امر ،باتری را تحت

فشار بــاال قــرار مـیدهــد .ایــن فشار موجب
فرسایششیمیاییباتریمیشود.جداکردن
باتری از برق هنگامی که کام ً
ال شارژ شده ،
مانند این است که عضلههای خود را پس از
ورزش و تمرین بسیار سخت استراحت دهید.
اگر تمرین شدید خود را برای ساعتها ادامه
دهید ،ممکن است آسیب جدی فیزیکی به
عضلههایتان وارد شود.
پیش از شارژ  ۱۰۰درصد آن را از برق جدا
کنید:باتریهایلیتیوم-یونینیازیبهشارژ
کامل ندارند و ترجیح هم این است که کامل
شارژ نشوند؛ چراکه ولتاژ باال باتری را تحت
فشار قرار میدهد.البته شاید برای کاربرانی
که نیاز به شارژ کامل برای دوام بیشتر در طول
روزدارند،اینمسئلهسختباشد؛امامیتوان
هرزمان باتری را برای مقاطع کوتاه شارژ کرد،
بدون اینکه آسیبی به آن وارد شود.

هرزمان که میتوانید آن را شارژ کنید:اگر
بهطورمکرر و برای مقاطع کوتاه زمانی باتری
گوشی هوشمندرا در طول روز شارژ کنید،
باتری بسیار سالمتری خواهید داشــت؛ تا
اینکه بخواهید برای مدت طوالنی باتری
خالی را برای رسیدن به شارژ کامل به برق
متصل کنید.شارژکردن باتری وقتی که ۱۰
درصد از شارژ آن کاسته میشود ،میتواند
بهترین حالت باشد .زمانی که شارژ باتری
بین  ۴۰تا  ۸۰درصد در نوسان باشد ،عمر آن
حداکثر خواهد بود.
آن را خــنــک نــگــه داری ــد :بـــاتـــریهـــای
گوشیهای هوشمند دربرابر حرارت بسیار
حساس هستند؛ تا جایی که اپــل خودش
پیشنهادمیکندکیسهایآیفونراکههنگام
شارژ باعث گرمشدن گوشی میشوند  ،از آن
جداکنید.درمواقعدیگروهنگامیکهگوشی

در معرض تابش خورشید قرار دارد نیز باتری
صدمه جدی خواهد دید.
از شارژ سریع کمتر استفاده کنید:بهاعتقاد
کارشناسان ،شارژ سریع باعث کاهش دوام
باتری گوشی خواهد شد.بیشتر گوشیهای
هوشمند امکان غیرفعال کردن این قابلیت را
درتنظیماتفراهمکردهاند.پساگرعجلهای
درشارژگوشیخودنداریداینویژگیراموقت ًا
غیرفعال و یا ازشارژر معمولی استفاده کنید.

چه زمانی میتوانیم باتری را کامل شارژ
کنیم :زمانی میتوانید باتری گوشی خود را
تا  100درصد شارژ کنید که شارژ آن به صفر
درصد رسیده باشد .ماهی یک بار این عمل را
انجام دهید ،به این شکل که شارژ را به صفر
برسانید و سپس تا  100درصد شارژ کامل
انجام دهید .این عمل مانند بارگذاری مجدد
موبایل است و انجام آن فقط یک بار در ماه
برای باتری مفید است.

تازه های فناوری
روباتی که متن را به زبان اشاره تبدیل می کند

توپی که مانند مربی فوتبال عمل میکند!

بزرگ ترین مرکز ذخیره اطالعات نزدیک قطب شــمال

متخصصان بــازوی روباتیکی تولید
کردندکه متن را به زبان اشاره تبدیل
می کند .بــازوی روباتیک ASLAN
قادر است متن را به عالیم زبان اشاره
تبدیل کند.به گزارش ایرنا،این روبات
از طریق رایــانــه به یک شبکه محلی
متصل میشود و کاربران شبکه میتوانند متون موردنظر را برای آن
ارسال کنند تا متن را به صورت عالیم زبان اشاره نمایش دهد.این
بازوی روباتی از  25قطعه پالستیکی تشکیل شده،همچنین برای
حرکت انگشتان و سایر اجزای آن از  16موتور و  3کنتر لکننده
موتوراستفاده میشود.

شرکت "دریبلآپ" توپ هوشمندی تولید
کرده که هیچگونه لوازم الکترونیکی نداشته
و تنها دارای نشانههایی است که به وسیله
یک اپلیکیشن رایگان  iOS/Androidقابل
ردیابی است.به گزارش ایسنا  ،این فناوری
دارای اپلیکیشن همراهی است که مانند
یک مربی عمل میکند .کاربران برای شروع کاربایدابتدا اپلیکیشن
را راه انــدازی کنند ،گوشی هوشمند خود را روی یک پایه قرار دهند،
سپس توپ را به گوشی نشان دهندتا برنامه بتواند روی آن متمرکز شود.
اپلیکیشن همراه پس از هر تمرین ،بازخورد آن به عالوه نمرات و عملکرد
فرد را ارائه میدهد.

یــک شرکت ن ــروژی بــزرگ ترین مرکز
ذخیره اطالعات جهان را نزدیک قطب
شمال می سازد ۱۰۰ .درصد برق این
واحد از منابع تجدیدپذیر تامین می شود.
بـــه گــــزارش مــــهــــر  ،مـــراکـــز ذخــیــره
اطــاعــات انــرژی زیـــادی مــصــرف می
کنند زیرا نیازمند عملیات خنک کنندگی وسیع هستند .درهمین
راستا قرار است بزرگ ترین مرکز ذخیره اطالعات جهان در شمال
نروژ ساخته شود .این مرکز با آب و هوای سرد قطب سرورها را خنک
نگه می دارد و همزمان انرژی موردنیازرا ازمنابع تجدیدپذیرتامین
می کند.

...

اخبارکوتاهداخلی
سازمانبرنامهوبودجههزینهکردبودجه
طرحهایکالنفناوریرابررسیمیکند
پارسا – دبیرشورای عالی علوم ،تحقیقات وفناوری ازبررسی
نحوه هزینه کرد بودجه طرح های کالن ملی در دانشگاه ها
توسط سازمان برنامه وبودجه خبر داد  .احمدی درگفت وگو
باخراسان با اشاره به این که طرح های کالن ملی تا کنون به
طور متوسط بین  3تا 7درصدرشد داشته اند،افزود :با توجه
به عدم تامین اعتبار طرح های کالن ملی در سنوات گذشته
؛ برخی دانشگاه ها از ظرفیت واعتبار خودشان برای پیشبرد
این طرح ها استفاده کرده اند تاطرح ها متوقف نشود براین
اساسمیانگینپیشرفتفیزیکیاینطرحهابین3تا 7درصد
است .موضوعیازسویسازمانبرنامهوبودجهمطرحشده که
آیا دانشگاه ها بودجه ای را که برای اجرای این پروژه ها در
اختیار داشته اند ،درست هزینه کرده اند ؟ براین اساس مقرر
شده دانشگاه ها گزارش دقیقی از نحوه هزینه کرد اعتبارات
تخصیصیافتهبهطرحهایکالنفناوریراتهیهواینگزارش
راطی جلسه مشترکی به سازمان برنامه وبودجه ارائه کنند.

پایشطوالنیمدتمناطقوسیعباپهپاد
ساختایران
ایرنا–محققانیکشرکتدانشبنیانایرانیاقدامبهتولید
پرنده هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) کردند که از توانمندی
الزمبرایپایشطوالنیمدتمناطقمختلفکشوربرخوردار
است.ویژگیبارزاینپهپادقابلاعتمادبودناستکهمثالدر
شرایطجوینامناسبوتوفانبهراحتیمیتواندفیلمبرداری
باکیفیتباالوطوالنیازمحیطداشتهباشدکهبرایمشتری
کهمیخواهدمنطقهوسیعیراطیمدتطوالنیپایشکند،
بسیارپرکاربرداست.

موفقیتمحققانکشوردرحرکتدادن
صندلیچرخدارباسیگنالمغزی
ایسنا-محققاندانشگاهامیرکبیربامطالعهرویسیگنالهای
مغزی راهکارهایی برای صدور فرامین به صندلی چرخدار
عرضه کــردنــد.هــدف ایــن پــروژه کمک به معلوالنی است
که توانایی حرکت اندامهای خود را ندارند و تنها به کمک
ق ــدرت تفکر میتوانند کــارهــای س ــاده را انــجــام دهند.

ساختنانوجاذبهاییبرایحذف
آالیندههایسرطانیازآبها
ایسنا-محققان دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،با
نانوذرات مغناطیسی خاکستر استخوان ،نانوجاذبهایی
برای جداسازی آلودگیهای سمی و سرطانزا از آبهای
زیرزمینیتولیدکردند.

ایسنا-سیارکی به عرض  4.345کیلومتر اول سپتامبراز
فاصله نزدیک از کنار زمین عبور خواهد کرد.این صخره
آسمانیازفاصله 7میلیونکیلومتریزمینعبورخواهدکرد.
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