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«اپ»تکار
آسانتر شدن نحوه نمایش نتایج
موتور جستوجوی موبایل گوگل

کاربران موبایل تا پیش از این در کار کردن با
موتور جستوجوی گوگل و پس از رسیدن به
انتهاب صفحه با دکمه «مشاهده بیشتر» مواجه
میشدند ،اما اکنون گوگل کار را برای کاربران
سادهتر کرده و دیگر خبری از دکمه مشاهده بیشتر
نخواهد بود و با اسکرول کردن ،نتایج بیشتری
برای آنها نمایش داده خواهد شد .ویژگی جدید
موتور جستوجو گوگل مزایای زیادی دارد .اکنون
مشاهده نتایج بسیار سریع و آسانتر انجام میشود
و دیگر نیازی نیست به صورت مداوم روی دکمه
«مشاهده بیشتر» کلیک کرد .هم اکنون تغییر
جدید جستوجو غول موتور جستوجو در مرورگر
وب موبایل و نسخه  iOSیا اندروید اپلیکیشن
گوگل قابل مشاهده است .همچنین طبق گزارش
 TechCrunchگوگل در حال راهاندازی این
ویژگی جدید است ،بنابراین ممکن است برخی
جستوجوهای شما به شیوه سابق انجام شود.
این تغییر بخشی از طراحی مجدد جستوجوی
غول فناوری برای موبایلها محسوب میشود که
در سال جاری آغاز شده بود .با یک بار استفاده
از این ویژگی عملکرد آن را متوجه خواهید شد ،با
این وجود گوگل خاطرنشان میکند که این ویژگی
تا پیش از اینکه کاربران وبسایت مورد نظر خود را
پیدا نکرده باشند ،چهار صفحه از نتایج جستوجو
را شامل میشود .همچنین با وجود این ویژگی،
گوگل به سمت اپلیکیشنهای مدرن دارای فید
اصلی مانند اینستاگرام و تیکتاک حرکت میکند.
به گفته گوگل این ویژگی به ویژه برای کسانی مفید
خواهد بود که تمایل دارند از موتور جستوجوی
آنها سواالت دقیقتری بپرسند.

احتمال معرفی ایرپاد  ۳در رویداد
 Unleashedاپل قوت گرفت
اپل دوشنبه همین هفته رویدادی به نام
« »Unleashedرا برگزار میکند که انتظار میرود
در آن شاهد رونمایی از نسل جدید مکبوک
پرو باشیم .اما ظاهرا مکبوکهای جدید تنها
محصوالت حاضر در این مراسم نخواهند بود و
کوپرتینوییها از نسل جدید ایرپاد یعنی ایرپاد
 ۳هم رونمایی میکنند .طبق یادداشت یکی از
تحلیلگران  Wedbushبه نام «دن ایوز» ،ایرپاد
جدید اپل در رویداد این هفته کوپرتینوییها معرفی
میشود و از طراحی مشابه ایرپاد پرو بهره میبرد.
با وجود سبک طراحی مشابه ،نباید منتظر استفاده
از ویژگیهای پیشرفتهای مانند حذف نویز فعال در
آن باشیم ،البته کیفیت صدا در این ایرباد بیسیم
جدید بهبود مییابد .به گفته ایوز و با بررسی
زنجیره تامین ،ایرپاد  ۳در خط تولید قرار دارد و
آماده عرضه به بازار است .همین موضوع احتمال
معرفی آن در رویداد هفته جاری اپل را قوت
میبخشد .این اولین باری نیست که شاهد انتشار
گزارشی درباره معرفی نسل جدید ایرپاد در مراسم
دوشنبه شب اپل هستیم .یک منبع حوزه فناوری با
حساب « »PandaIsBaldدر شبکه اجتماعی ویبو
چند وقت پیش چنین موضوعی را مطرح کرده بود.
ایرپاد  ۳اولین آپدیت ایرپاد از زمان عرضه نسل
دومش در مارس  ۲۰۱۹محسوب میشود .نسل
دوم ایرپاد با قیمت  ۱۵۹دالر به فروش میرسد
که البته با کیس مجهز به قابلیت شارژ بیسیم،
قیمتش به  ۱۹۹دالر میرسد .انتظار میرود قیمت
نسل جدید هم مشابه نسل دوم باشد .ایرپاد
جدید احتماال با نسل جدید مکبوک پرو معرفی
میشود .این لپتاپها از تراشه جدید  M1Xبهره
میبرند ،احتماال به پورت  HDMIو پورت شارژ
مگسیف مجهز میشوند و همچنین از وبکم
 ۱۰۸۰pبهره میبرند.
منبع:دیجیاتو

طرح :محمد طحانی

افغانستان

هوندا جت  ۲۶۰۰کانسپت سبکتر و کاراتر
هوندا جت  ۲۶۰۰کانسپت معرفی شده در السوگاس نسخهای با شعاع حرکتی بیشتر از هواپیمای
تجاری این شرکت بود که میتواند بدون توقف در سراسر آمریکا پرواز کند .اگرچه قبال ً جتهایی
بودند که میتوانستند این فواصل را طی کنند اما جت هوندا ابعاد کوچکتر و راندمان باالتری داشته
و البته قیمت آن احتماال ًپایینتر است که میتواند طیف جدیدی از مشتریان را به خود جذب کند.
 ۲۶۰۰اشتراکات زیادی با هوندا جت استاندارد دارد که از جمله آنها میتوان به محل نصب
پیشرانه اشاره کرد .این کانسپت البته بزرگتر و سریعتر از نمونه استاندارد است.
این کمپانی مشخصات پیشرانههای  ۲۶۰۰کانسپت را اعالم نکرده است .هوندا مدعی است این
جت عالوه بر سرعت و ارتفاع پروازی بهتر  ۲۰درصد مصرف سوخت کمتر نسبت به دیگر جتهای
سبک و  ۴۰درصد نسبت به جتهای میان سایز دارد.
هوندا در حال نمایش  ۲۶۰۰کانسپت با سه طراحی کابین است .نسخه دوال کالب از چهار صندلی
مسافر سود برده که یک جفت آنها به سمت جلو و یک جفت به سمت عقب طراحی شدهاند .در
مدل اجرایی دو صندلی حذف شده تا فضای بزرگتری ایجاد شود .نهایتا ً نیز طراحی دیوان وجود
دارد که از صندلیهای استاندارد و عادی استفاده میکند .بسته به طراحی انتخابی مشتری میتواند
سفارش نسخهای به همراه خلبان و  ۱۰مسافر یا دو خدمه و  ۹مسافر را بدهد.
هوندا میگوید  ۲۶۰۰کانسپت توانایی کارکرد با یک خلبان را داراست که تکنولوژی آن شامل
اتوماسیون پیشرفته بوده و این امر از بار کاری خلبان میکاهد.
منبع :پدال ()pedal.ir

تازههای
علمی
افراد مبتال به دیابت برای نظارت بر سطح گلوکز (قند) خونشان
باید نمونه خون بدهند یا حسگرهایی زیر پوستشان قرار دهند که هر
دوی این روشها دردناک است .اما اکنون دانشمندان دانشگاه ایالتی
پنسیلوانیا دستگاهی پوشیدنی برای اندازهگیری قند خون ساختهاند
که غیرتهاجمی و ارزان قیمت است.
به گزارش ایسنا و به نقل از تکاکسپلوریست ،این حسگر پوشیدنی
جدید میتواند سطوح قند خون را در عرق تشخیص دهد.
دانشمندان ابتدا این دستگاه را با مادهای به نام شبکه لیزر القایی
ن با
ساختند .شبکه لیزر القایی ،مادهای متشکل از الیههای کرب 
ضخامت اتمی است که در اشکال مختلف قرار گرفتهاند .این ماده
رسانایی باالیی دارد و ساخت آن سریع است .بنابراین به نظر میرسید
این ماده برای ساخت چنین حسگری مناسب باشد اما یک مشکل
وجود داشت.
هانیو چنگ ،از دپارتمان علوم مهندسی و مکانیک دانشگاه
پنسیلوانیا میگوید :چالش ما این بود که شبکه لیزر القایی اصال
نسبت به گلوکز حساس نیست بنابراین ما باید مادهای حساس به
گلوکز را روی آن قرار میدادیم.
دانشمندان از نیکل به عنوان مادهای حساس به گلوکز استفاده
کردند .آنها نیکل را با طال ترکیب کردند تا خطر احتمالی بروز

ویترین

ماشین
بازی

ورود فاکسکان به عرصه خودروسازی
فاکسکان که در حال حاضر بزرگترین پیمانکار تولیدکننده لوازم الکترونیک دنیا ازجمله محصوالت
اپل به شمار میآید بهزودی اولین رده از محصوالت خودرویی خود شامل سدان ،شاسیبلند و
اتوبوس را رونمایی خواهد کرد.
صنعت جذاب خودرو اخیرا ً تولیدکنندگانی چون هواوی و فاکسکان را ترغیب کرده تا به
خودروسازی روی بیاورند .این موضوع میتواند به دلیل چشمانداز آیندهی دنیای خودرو که دران
خودروها الکتریکی و خودران هستند باشد .خودروهای آینده بسیار تکنولوژیک بوده و همبستگی
تنگاتنگی با فناوریهای ارتباطی خواهند داشت .فاکسکان برای رویداد روز فناوری  ۱۸اکتبر خود که
قرار است اولین محصوالت خودرویی خود را رونمایی کند ،تیزری ویدئویی منتشر کرده است .تمرکز
اصلی این تیزر روی یک سدان است که چراغهای  LEDپیشرفته آن و همچنین نمایی اجمالی از
کابین آن با نمایشگری منحنی ،سرتاسری و بزرگ را میبینیم.
عالوه بر این یک اتوبوس الکتریکی شهری و یک  SUVکالس  Cبا طراحی خارقالعاده و اوورهنگ
بسیار کوتاه و بدنه دو رنگ را میبینیم .تمام این محصوالت با برند فاکس ترون تولید خواهند شد.
خودروهایی که در تیزر دیده میشوند ظاهرا ً فاصله زیادی با خط تولید ندارند .اخیرا ً فاکسکان با
شرکت لورد تاون موتورز برای خرید کارخانه آنها در ایالت اوهایو آمریکا به قیمت  ۲۳۰میلیون دالر
توافق کرد .فاکسکان همچنین با فیسکر نیز همکاری میکند و اخیرا ًیک توافق بزرگ هم با استالنتیس
داشته است.
منبع :پدال ()pedal.ir

نظارت بر قند خون بدون نیاز به سوزن
واکنش آلرژیک را کاهش دهند .دانشمندان خاطرنشان کردند :شبکه
لیزر القایی با آلیاژ نیکل-طال قادر به تشخیص مقادیر کم گلوکز در
عرق روی سطح پوست بود .این آلیاژ به دانشمندان امکان حذف
آنزیمهایی را داد که در سایر دستگاهها مورد استفاده قرار میگیرند.
این آنزیمها با گذشت زمان و با تغییر دما تجزیه میشوند.
چنگ میگوید :داشتن مادهای با حساسیت باال به گلوکز اولویت
ما بود .عرق مقادیر کمی گلوکز نسبت به خون در خود دارد با این
حال همچنان ارتباط قوی بین گلوکز موجود در عرق و خون وجود
دارد .اگرچه غلظت گلوکز در عرق صد برابر کمتر از خون است اما
این دستگاه به اندازهی کافی حساس به گلوکز است و میتواند با
دقت سطح قند در عرق را اندازهگیری کرده و غلظت آن در خون را
نمایان کند.
دانشمندان همچنین محفظه میکروسیالی به این شبکه لیزر القایی
متصل کردند .این محفظه امکان انجام حرکاتی کششی را فراهم
میکند و عرق را به محلولی منتقل میکند که در آن مولکولهای
گلوکز و محلول ،ترکیباتی ایجاد میکنند که با آلیاژ واکنش میدهد.
این واکنشها باعث ایجاد سیگنالهای الکتریکی و مشخص شدن
غلظت گلوکز در عرق میشوند.
در طول آزمایش ،دانشمندان از چسبی سازگار با پوست استفاده

کردند تا این دستگاه چندبار مصرف را به بازوی یک داوطلب ،یک و
سه ساعت پس از صرف غذا بچسبانند .از این فرد خواسته شد تا
برای ایجاد عرق ،به فعالیتهای بدنی بپردازد .پس از گذشت دقایقی
از نمونهبرداری محققان متوجه کاهش قند خون در طول اندازهگیری
اول تا دوم شدند .دادههای این دستگاه توسط دستگاههای موجود در
بازار مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید شد.

با وجود اینکه زمان زیادی از شیوع بیماری کرونا
میگذرد ،ممکن است سواالت و شبهاتی درباره
استفاده از ماسک وجود دارد.
ماسکها زمانی بهترین کارایی را دارند که همه
افراد در اتاق از ماسک استفاده کنند .دلیلش این
است که وقتی فرد آلوده ماسک میزند ،درصد
زیادی از ذرات عفونی بازدم شده به دام میافتند
لذا از انتشار ویروس در منبع جلوگیری میشود.
اما شواهد زیادی نیز وجود دارند که نشان
میدهند حتی در مواقعی که دیگران ماسک
نزدهاند ،احتمال بیماری کسی که ماسک زده است
کمتر از دیگران است .میزان محافظت بستگی به
کیفیت ماسک دارد .به عنوان مثال ،در جریان
شیوع ویروس هتلی در سوئیس ،چندین کارمند
و مهمانی که تست آنها مثبت بود از ماسک
استفاده نکرده و فقط از محافظ صورت استفاده
میکردند .کسانی که از ماسک استفاده میکردند
آلوده نبودند ولی کسانی که از محافظ صورت
استفاده کرده بودند مبتال شده بودند .یک مطالعه
در تنسی نشان داد که جوامعی که بیشتر ماسک
زدهاند نسبت به مناطقی که کمتر ماسک زدهاند
نرخ بستری پایینتری دارند.
کارکنان مراقبتهای بهداشتی ،دانشمندانی که
یزا کار میکنند و کارگرانی که ممکن
با عوامل بیمار 
است در محل کار در معرض ذرات خطرناک هوا
قرار بگیرند ،از ماسکهای تخصصی مانند N۹۵
برای محافظت استفاده میکنند ،بنابراین میدانیم
که ماسکهای مناسب و کارآمد مفید هستند.
تعدادی از مطالعات آزمایشگاهی نیز ثابت
کردهاند که ماسک از شخصی که آن را استفاده
محافظت میکند ،هرچند سطح این حفاظت بسته
به نوع ماسک ،موادی که از ماسک آن ساخته
شده است ،نحوه آزمایش و نحوه اندازهگیری ذرات
متفاوت است .اما نتیجه نهایی همه مطالعات این
است که ماسک برای فرد استفاده کننده امنیت
نسبی به بار میآورد.
یک مطالعه نشان داد که یک ماسک جراحی
استاندارد از تنفس  ۷/۵درصد از ذرات سرفه
جلوگیری میکند .اما گره زدن حلقهها و قرار
گرفتن در کنارههای ماسک طبی ،میزان تماس را
تقریبا ً ۶۵درصد کاهش میدهد .پوشاندن ماسک
جراحی با یک ماسک پارچهای ،تکنیکی که به
عنوان ماسک دوگانه شناخته میشود ،قرار گرفتن
در معرض ذرات شبیه سازی شده سرفه را تا ۸۳
درصد کاهش داد.
یک مطالعه دیگر نشان داد که ماسکهای
خانگی ،ماسکهای جراحی و محافظ صورت چگونه
بر اساس اندازه ذرات از پوشنده محافظت میکنند.
این تحقیقات نشان داد که اکثر ماسکها میتوانند
ذرات بسیار بزرگ مانند عطسه را مسدود کنند.
اما وقتی محققان به ذرات هواپخش کوچکتر
که مسدود کردن آنها سختتر است نگاه کردند،
مشخص شد که محافظ صورت تقریبا هیچ
محافظتی دربرابر این ذرات ایجاد نمیکند در
حالی که ماسک حدود ۳۰درصد محافظت ایجاد
میکند .محققان دیگری به این نتیجه رسیدند که
یک ماسک پارچهای دو الیه ساخته شده از پارچه
منعطف و محکم بافته شده ،همراه با یک ماده
فیلتر مانند فیلتر قهوه یا ماسک جراحی ،میتواند
محافظت خوبی داشته باشد .این ماسکها تا ۷۰
درصد از نفوذ ذرات کوچک و تا  ۹۰درصد از نفوذ
ذرات بزرگتر ممانعت کرده بودند.
در مطالعهای در توکیو آزمایش شد که چگونه
انواع مختلف ماسک ها از فرد در برابر ذرات واقعی
ویروس کرونا محافظت میکنند .این مطالعه نشان
داد که حتی یک ماسک پنبهای ساده نیز بین  ۱۷تا
 ۲۷درصد نسبتا مفید است .ماسکهای پزشکی
عملکرد بهتری داشتند ،از جمله ماسک جراحی با
 ۴۷تا  ۵۰درصد محافظت ،یک حلقه گشاد N۹۵
 ۵۷تا  ۸۶درصد محافظت و  N۹۵محکم  ۷۹تا ۹۰
درصد محافظت.
در حالی که بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی
ماسکها را با استفاده از سر مانکن آزمایش
میکردند ،یک مطالعه در سال  ۲۰۰۸از افراد
واقعی برای اندازهگیری اینکه ماسک ها چگونه
میتوانند از فرد محافظ در برابر ویروس تنفسی
محافظت کنند ،استفاده کرد .افراد مورد مطالعه
انواع مختلفی از ماسکهای مجهز به گیرندههای
مخصوص را داشتند که میتوانند غلظت ذرات
را در دو طرف ماسکها اندازه گیری کند .در
این مطالعه ،ماسکهای پارچهای  ۶۰درصد،
ماسکهای جراحی  ۷۶درصد و ماسکهای N۹۵
تا  ۹۹درصد نفوذپذیری را کاهش دادند.
منبع :ایرنا زندگی

«من مهدی آذر یزدی هستم»
رمان نوجوان «من مهدی آذریزدی هستم» نوشته هادی حکیمیان منتشر
شد.
به گزارش ایسنا ،این کتاب در  ۲۷۸صفحه و در دو نسخ ه الکترونیکی و
کاغذی توسط نشر صاد منتشر شده است.
در معرفی «من مهدی آذریزدی هستم» توسط ناشر چنین آمده است :این
اثر داستان ِ دو نوجوان به نامهای حسینعلی و کوچکعلی است که در دهه
 ۳۰زندگی میکنند .آنها برای رساندن یک چمدان امانتی به همراه یکی از
آشناهایشان که راننده کامیون است راهی تهران میشوند .این دو نوجوان طی
حوادثی در تهران با مهدی آذریزدی نویسنده کودک و نوجوان آشنا میشوند.
آشنایی آنها با اتفاقهای عجیبی همراه میشود تا جایی که به مجلس شورای
ملی و کاخ سلطنتی شاه نیز میروند.
هادی حکیمیان متولد  ۱۳۵۷و اهل یزد است .از او تاکنون آثاری مانند :برج
قحطی ،برج ناز ،خواب پلنگ ،پست طهران ،باغ خرمالو ،تنگه زاغ ،گل انارها
را باد میبرد و باد سرخ منتشر شده است .حکیمیان برای این آثار جوایزی نیز
دریافت کرده است :جایزه شهید غنیپور برای کتاب برج قحطی و خواب پلنگ،

جایزه قلم زرین برای کتاب باغ خرمالو و خواب پلنگ ،جایزه داستان انقالب
برای باغ خرمالو و پست طهران ،جایزه شهید اندرزگو برای باغ خرمالو ،جایزه
کتاب سال استان یزد برای برج قحطی و برج ناز ،جایزه کتاب سال تاریخ انقالب
اسالمی برای کتاب تنگه زاغ ،نامزد جایزه جالل آلاحمد برای برج قحطی ،نامزد
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی برای خواب پلنگ و باغ خرمالو.
همچنین در بخشی از این کتاب میخوانیم« :پاسبان هیکل قلچماق و
گندهای داشت ،طوری که با یک دست پس گردن من را گرفت و با دست
دیگر پس گردن حسینعلی .بعد هم توی هوا بلندمان کرد و چنان فشار
میداد که نگو و نپرس .راستش اول من گریه افتادم .اینجور وقتها
حسینعلی پوست کلفتتر بود ،طوری که تا آن روز گریه او را ندیده بودم
یزاده اسم زندان را آورد ،حسینعلی هم بنا کرد
اما همچین که جناب حائر 
به گریهکردن».
نسخ ه کاغذی کتاب «من مهدی آذریزدی هستم» را میتوانید با قیمت ۶۹
هزار تومان از سایت نشر صاد به نشانی  Saadpub.irتهیه کنید ،و نسخه
الکترونیکی کتاب نیز با قیمت  ۳۴هزار تومان قابل دریافت از طاقچه است.

