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«اپ»تکار
جزئیات فنی شیائومی  12Tبار دیگر
لو رفت
سری جدید گوشیهای شیائومی احتماال در
ماه سپتامبر میالدی معرفی خواهد شد.
اخیرا گزارشی توسط وبسایت Xiaomiui
منتشر شده بود که به بررسی بخشی از
مشخصات فنی احتمالی جدیدترین گوشی
شیائومی موسوم به شیائومی  12Tپرداخته
بود .حاال براساس جدیدترین گزارش در
دسترس قرار گرفته ،افشاگر برجسته به نام
 Yogesh Brarجزئیات فنی کامل شیائومی
 12Tرا اعالم کرده است .به عالوه ،شایعاتی
منتشر شده است که اذعان داشته است سری
شیائومی  12Tشامل دو مدل شیائومی  12Tو
شیائومی  12Tپرو در ماه سپتامبر و اکتبر سال
میالدی جاری رونمایی خواهد شد.
طبق گزارش این افشاگر ،شیائومی  12Tاز
نمایشگر امولد  6.7اینچی فول اچدی پالس با
پشتیبانی از نرخ نوسازی  120هرتزی و فناوری
 +HDR10بهره خواهد برد که میزبان سنسور
اثر انگشت نیز خواهد بود .وظیفه ثبت
تصاویر سلفی و برقراری تماسهای ویدئویی
نیز بر عهده دوربین  20مگاپیکسلی است.
در پنل پشتی این گوشی نیز دوربین سهگانه
شامل سنسور اصلی  108مگاپیکسلی ،لنز فوق
عریض  8مگاپیکسلی و سنسور  2مگاپیکسلی
ماکرو قرار خواهد گرفت.
قلب تپنده شیائومی  12Tتراشه
دایمنسیتی  8100الترا است که با حافظه رم
 8و  12گیگابایتی به پردازش اطالعات خواهد
پرداخت .منبع تغذیه این سختافزار نیز
باتری  5000میلیامپر ساعتی با شارژ  67واتی
است .کانفیگ حافظه داخلی این گوشی نیز
شامل دو نسخه  128و  256گیگابایتی است.
از دیگر مشخصات فنی شیائومی  12Tمیتوان
به اندروید  12بر پایه رابط کاربری  13 MIUIو
اسپیکرهای استریو دوگانه اشاره کرد.
در این گزارش همچنین اشاره شده است
که شیائومی  12Tپرو به احتمال زیاد با تراشه
اسنپدراگون  8پالس نسل یک عرضه خواهد
شد که آن را به دیگر پرچمدار شیائومی برای
سال  2022بدل میکند .به عالوه ،شیائومی
 12Tپرو از دوربین  200مگاپیکسلی برخوردار
خواهد بود و از توان شارژ  120واتی پشتیبانی
خواهد کرد .از نقطه نظر طراحی ،شیائومی
 12Tپرو مشابه نسخه استاندارد سری خواهد
بود.
در نهایت باید اشاره کرد که سری شیائومی
 12Tقرار است برای هند و بازارهای جهانی
عرضه شود .البته شایان ذکر است که قبل
از رونمایی سری پرچمدار شیائومی ،انتظار
میرود ردمی از دو گوشی جدید خود به نام
ردمی  K50sو ردمی  K50sپرو در طی ماه
جاری در چین رونمایی کند در واقع ،سری
ردمی  K50sاحتماال نسخه ریبرند شده سری
شیائومی  12Tخواهد بود.

هوا گرم است و خوابیدن زیر باد کولر هم عوارضی چون خشک شدن راههای تنفسی،
گرفتگی عضالت و سردردهای میگرنی و سینوسی دارد .با نزدیک شدن به اواسط تابستان
گرمای هوا بیش از گذشته غیر قابل تحمل میشود و شاید تنها راه حل برای افراد گرمایی
خوابیدن زیر باد کولر باشد اما استفاده از کولر و پنکه به صورت مداوم و خوابیدن زیر باد
آن قطعا عوارضی به دنبال خواهد داشت.
تحریک سینوسها و میگرن ،قرار گرفتن در معرض باد پنکه سبب می شود شما بیشتر
دچار آبریزش بینی و سردردهای سینوسی شوید .همچنین اگر مبتال به میگرن هستید باد
سرد ،میتواند آن را فعال کند .جریان مستقیم هوا راه مخاط و بینی را خشک میکند و
در صورت خشکی بیش از حد بینی و مخاط ،بدن عکس العمل نشان میدهد و شروع
به تولید ماده مخاطی برای جبران آن می کند .خشکی بینی روی سینوس ها هم تأثیر می
گذارد و باعث افزایش سردردهای سینوسی میشود.
گرفتگی عضالت
دما هنگام شب به سرعت کاهش مییابد اما زمانی که در این هوا در برابر یک باد
سرد هم باشید ،دچار گرفتگی عضالت می شوید .پنکهها همچنین هوای خنک را غلیظتر
میکنند  .از طرف دیگر اگر شبهای گرمی را پشت سر میگذارید ،روشن بودن پنکه باعث
افزایش جریان این هوای گرم میشود و این پخش کردن گرمای هوا میتواند عاملی برای
حالت تهوع و سردرد باشد.
خشک شدن دهان و راه بینی
مطالعات نشان می دهد که روشن بودن پنکه باعث بخار کردن عرق و رطوبت در بدن
میشود و عاملی برای کم آبی و خشکی دهان و راه بینی است .اگر در یک محیط خشک
زندگی میکنید ،باید توجه بیشتری داشته باشید زیرا ممکن است این نتایج زودتر اثر
کند .عموما ً قرار دادن یک لیوان آب موقع خواب ،برای بازیابی خشکی و رطوبت مناسب
خواهد بود.
اگر این بیماریها را دارید ،کولر را فراموش کنید
دچار آسم یا آلرژی هستید؛ پنکه یا کولر میتواند رگباری از گرد و غبار و ذرات گرده را
در محیط پخش کند .بنابراین اگر آسم یا آلرژی دارید ،گرد و غبار در اطراف شما میتواند
عالیم را بدتر یا تحریک کند .پوست خشک دارید؛ قرار گرفتن مداوم یا طوالنی مدت در
معرض تهویه هوا بر سالمت پوست تأثیر میگذارد ،به این دلیل که  PHطبیعی پوست
اسیدی است ،اما زمانی که در معرض محیطهایی با سطوح رطوبت کم قرار میگیرد ،قلیایی
میشود .این کار باعث خشک شدن پوست و کاهش قدرت دفاعی آن میشود.مبتال به
سردردهای سینوسی هستید/قرار گرفتن در معرض مستقیم باد کولر گازی و آبی باعث
التهاب سینوزیت ها و در نتیجه سردرد مزمن می شود.
خنک شدن بدون نیاز به کولر
 -1روتختی و روبالشی خود را برای چند دقیقه در یخچال یا فریزر قرار دهید .آنها را در
یک کیسه پالستیکی بگذارید .این کار شاید نتواند تمام شب شما را از گرما حفظ کند اما
برای مدتی احساس گرما را کم خواهد کرد.
 -2روشی که به آن روش مصری میگویند از این قرار است که یک مالفه یا حوله را در
آب سرد قرار میدهند و از آن به عنوان پتو استفاده میکنند.
 -3قبل از خواب یک لیوان آب بنوشید تا از سر تا پا آب بدن تامین شود .عرق کردن در
خواب میتواند باعث کم آب شدن بدن در طول شب شود ،بنابراین از قبل کمی آب وارد
بدن خود کنید.
 -4یک مالفه مرطوب را جلوی پنجره آویزان کنید تا کل اتاق خنک شود .نسیمی که به
مالفه میوزد خیلی سریع دمای اتاق را پایین میآورد.
 -5تا حد امکان اجاق گاز و وسایل الکترونیکی را روشن نکنید.
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بازی
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بدون شرح

هوندا پرولوگ ،جایگزین برقی  CR-Vدر سال  ۲۰۲۴عرضه خواهد شد

هوندا پرولوگ جدید که در سال  ۲۰۲۴عرضه خواهد شد،
جایگزین  CR-Vالکتریکی است که از پلتفرم شورولت بلیزر
ساخت جنرال موتورز برای شعاع حرکتی رقابتی و شارژ سریع
استفاده میکند.
اولین خودروی الکتریکی هوندا با نام پرولوگ ()Prologue
که از پیوند برجسته این برند با جنرال موتورز ساخته شده ،در
حال آزمایش است و تا سال  ۲۰۲۴راهی بازار خواهد شد .انتظار

تازههای
علمی
آژانس فضایی اروپا اخیرا در حساب کاربری خود
در اینستاگرام تصویری باشکوه از یک سحابی که با نام
سحابی عنکبوت قرمز شناخته میشود ،منتشر کرد.
به گزارش ایسنا ،سحابی عنکبوت قرمز (Red Spider
 )Nebulaسحابی سیارهای است که در نزدیکی قلب راه
شیری و در صورت فلکی کمان قرار دارد .این سحابی دارای
شکل برجست ه دو لوب ( )two-lobedاست.
در این تصویر که توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده
است ،امواج عظیم این سحابی که در فاصله  ۳۰۰۰سال
نوری از ما در صورت فلکی کمان قرار دارد ،نمایان هستند.
این سحابی سیارهای گرم یکی از داغ ترین ستارههای
شناخته شده را در خود جای داده و بادهای ستارهای
قدرتمند آن امواجی به ارتفاع  ۱۰۰میلیارد کیلومتر منتشر
میکنند .این امواج ناشی از شوکهای مافوق صوت
هستند که وقتی گاز محلی در مقابل لوبهایی که به
سرعت در حال گسترش هستند ،فشرده و گرم میشوند،
ایجاد میشوند .اتمهایی که در شوک گرفتار شدهاند،
تشعشعات شگفت انگیزی را که در این تصویر مشاهده
میشود ،ساطع میکنند.

میرود این خودرو که اساسا ً جایگزین برقی برای هوندا CR-V
سایز متوسط به شمار میرود ،از پلتفرم مشترک با آلتیوم جنرال
موتورز موجود در خودروی الکتریکی شورولت بلیزر که اخیرا ً
معرفی شده است ،بهعالوه کادیالک لیریک و جیامسی هامر
بهره ببرد.
به گزارش اتوکار ،مشخصات هوندا پرولوگ احتماال ً مشابه
شورولت بلیزر است؛ یعنی شعاع حرکتی بین  ۳۹۷تا  ۵۱۴کیلومتر

شکار یک عنکبوت فضایی
هابل در سه دهه مشاهدات فضا ،نگاه ما را به
جهان تغییر داده است .این تلسکوپ یکی از مهمترین
ماموریتهای کیهانی ناسا تاکنون بوده که به مدت
 ۳۲سال در حال فعالیت است و ناسا امیدوار است
سالهای بیشتری نیز فعالیت کند .این تلسکوپ سیارات
فراخورشیدی ،کهکشانهای دور و ماد ه تاریک را مورد
مطالعه قرار داد.
 ۲۵دسامبر  ،۲۰۲۱ناسا تلسکوپ قدرتمند دیگری موسوم
به جیمز وب را که اغلب به عنوان جانشین هابل از آن یاد
میشود ،پرتاب کرد .به رغم تعداد انگشت شماری مشکل
در طول این سالها ،ابزارهای علمی هابل همچنان قوی
هستند .هابل همچنان در حال رصد کیهان است و ناسا
امیدوار است تا چند سال دیگر ،احتماال تا دهه  ۲۰۳۰نیز
بتواند از آن استفاده کند .هابل میتواند نورهای محدوده
طول موج حدود  ۲۰۰نانومتر( )nmتا  ۲.۴میکرون را ببیند،
در حالی که برد وب از حدود  ۶۰۰نانومتر تا  ۲۸میکرون
است .گفتنی است وب گرچه برای کاوش در طیف نور
مادون قرمز طراحی شده ،اما همچنان قادر خواهد بود
قسمت قرمز/نارنجی طیف نور مرئی را نیز مشاهده کند.

( ۲۴۷تا  ۳۲۰مایل) و حداکثر نرخ شارژ  ۱۹۰کیلووات ،سرعت
شارژ تقریبا ً برابر با کیا  EV6و کامال ًبیشتر از خودروهای مبتنی بر
پلتفرم  MEBگروه فولکس واگن داشته باشد.
نسخه اسپرت و عملکردی هوندا پرولوگ نیز موازی با مدل ۵۴۹
اسب بخاری بلیزر  SSنیز میتواند تحت برند آکورا ارائه شود،
که در همان زمان یک شاسیبلند الکتریکی را معرفی کرده است.
تفاوت اصلی بین شورولت بلیزر و هوندا پرولوگ در طراحی
بیرونی و استایل آنها است .با توجه به خطوط بسیار نرمتر و
پیچیدهتر در پرولوگ ،هوندا در این زمینه بسیار محافظهکارتر از
شورولت به نظر میرسد .این تا حد زیادی منعکس کننده طراحی
پیشنمایش پرولوگ است ،البته با جلوپنجره پایینتر و کوچکتر
که بهتر با  CR-Vمطابقت دارد.
دو مدل بلیزر و پرولوگ احتماال ًدر داخل نیز متفاوت هستند .به
عنوان مثال ،در جایی که بلیزر از صفحه نمایش لمسی سرگرمی
 ۷/۱۷اینچی عریض بهره میبرد ،هوندا پرولوگ میتواند دارای
تنظیماتی شبیه به سوپرمینی هوندا  Eبا رابط کاربری باشد که
عرض داشبورد را پوشش میدهد .هوندا هنوز چیزی دربارهی
داخل کابین پرولوگ نگفته است.
با توجه به اینکه جنرال موتورز ،بلیزر را به عنوان «خودروی
مقرونبهصرفه و با حجم باال» در بازار خودروهای برقی قرار
میدهد که قیمت آن از حدود  ۴۵،۰۰۰دالر شروع میشود،
احتماال ًپرولوگ برای بازار خودروهای لوکس طراحی شده است .به
این معنی که قیمت آن ممکن است از حدود  ۵۰،۰۰۰دالر شروع
شود ،در حالی که قیمت نسخهی اسپرت آکورا میتواند به ۷۰،۰۰۰
دالر برسد.
اگرچه جنرال موتورز برنامههای خود را برای بازگشت به اروپا
با طیف وسیعی از خودروهای برقی تایید کرده است ،بعید به
نظر میرسد که پرولوگ در بریتانیا در دسترس باشد .در عوض،
خریداران بریتانیایی در سال  ۲۰۲۳هوندا  e:Ny1با سایز HR-V
را دریافت خواهند کرد که از پلتفرم سفارشی خودروی الکتریکی
استفاده میکند.

ویترین
زندگینامه شهید «سیدعباس
جوالیی» منتشر شد

کتاب «راهی به مجنون» روایتی مستند از
زندگی شهید سیدعباس جوالیی به قلم جواد
کالت ه عربی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ انتشارات
ایران« ،راهی به مجنون» روایتی از زندگی شهید
سیدعباس جوالیی ،از فرماندهان مهندسی
رزمی سپاه در زمان دفاع مقدس است که دوران
کودکی تا شهادت این فرمانده بزرگ را به تصویر
میکشد.
این کتاب حاصل دهها ساعت مصاحبه
نویسنده کتاب با خانواده ،همکاران و همرزمان
این شهید واالمقام و پژوهش در زندگی او است.
شهید جوالیی از جمله فرماندهانی بود که در
ساخت و نصب پل معروف خیبر نقش اساسی
داشته است .او در دوران خدمت خود در سپاه
و جنگ ،منشأ آثار فراوانی بوده؛ بهنحوی که
محسن رفیقدوست ،وزیر سپاه وقت ،در مراسم
ختم شهید جوالیی ،میگوید« :شهید سیدعباس
جوالیی آچار فرانسۀ سپاه بود .با شهادت ایشان
موتور وزارت سپاه خاموش شد».
جواد کالت ه عربی پیش از این کتابهای «مگر
چشم تو دریاست»« ،در هیاهوی سکوت»،
«ماجرای عجیب یک جشن تولد» و ...را به
انتشار رسانده است .وی همچنین در عرصه
تحقیق و پژوهش سینما و تلویزیون در آثاری
همچون فیلم سینمایی «ایستاده د ر غبار»
فعالیت داشته است.
راهی به مجنون در  120صفحه با قیمت
 40000تومان توسط انتشارات مؤسسۀ فرهنگی
مطبوعاتی ایران منتشر و روانه بازار شده است.
عالقهمندان میتوانند این کتاب و تازهترین
محصوالت انتشارات را از سایت https://
 /ketabir.comتهیه کنند.

