
کشف برج های ۴۸۷ متری در پلوتو
عکس ه��ای جدید از پلوتو نش��ان دهنده 
وج��ود برج های یخی به ط��ول ۴۸۷ متر در 

سطح این سیاره است.
به گ��زارش مادربورد، پلوت��و به عنوان 
نهمین س��یاره منظومه شمسی یک ویژگی 
خ��ارق العاده دارد. به دلیل ش��باهت برج به 
جمعیتی که زانو زده و در حال توبه هستند، 

دانشمندان به آنها لقب برج های »برج های توبه کار« را داده اند.
جان مورس از دانشگاه یورک در تورنتو همراه گروهی از دانشمندان با بررسی 
عکس هایی که فضاپیمای New Horizons در سال ۲۰۱۵ میالدی برداشته، 
دلیل شکل گیری آنها را استنباط عنوان کرده اند. این ستون ها که جوان هستند به 
دلیل فرس��ایش به وجود آمده اند. برای ایجاد برج های توبه کار به اتمس��فر نیاز 
است. اما اتمسفر سردتر، نازکتر و تیره تر پلوتو  همراه با یخی که از گاز متان و 
نیتروژن به وجود آمده، سبب می شود این ساختارهای یخی به اندازه بی سابقه ای  
مرتفع ش��وند.البته در زمین همچنین برآمدگی هایی به نام »آند خش��ک« وجود 
دارد که شبیه برج های پلوتو است. اما در جهان این نخستین مرتبه است که چنین 

برج هایی در خارج از کره زمین دیده می شود.  

نوزادان زودرس زودتر زبان باز می کنند
ی��ک مطالعه حاکی از این اس��ت که مهارت های زبانی ن��وزادان زودرس در 

مقایسه با نوزادان عادی بسیار سریع تر توسعه می یابد.
به گزارش زی نیوز، نتایج این مطالعه نشان داد نوزادان زودرس در ارتباط بین 
زبان و شناخت بسیار قدرتمندتر عمل می کنند و این نتیجه مشخص می کند این 
جمعیت آسیب پذیر از بنیاد قوی تری در ارتباط بین زبان و معنا برخوردارند.به گفته 
سندرا وکسمن از دانشگاه نورث وسترن، مطالعه مذکور به درک نقش تجربه اولیه 
و وضعی��ت بلوغ نوزادان در فراهم آوردن این ارتباط حیاتی بین زبان و ش��ناخت 
کمک می کند.این تیم تحقیقاتی س��المت نوزادان زودرس را با نوزادان عادی در 
یک سن مشخص)سنی است که نوزادان شروع به یادگیری ارتباط بین مفاهیم و 
زبان می کنند( مقایسه کردند.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نوزادان زودرس 
فرص��ت این را دارند که بیش��تر از ن��وزادان معمولی در معرض زبان قرار گیرند و 
تجربه بیشتری در شنیدن داشته باشند.محققان می گویند بهره گیری نوزادان از در 

اختیار داشتن زمان اضافه از همان دوران نوزادی تا سن مدرسه مشهود است.

تقویت ذهن با 1 ساعت خواب ظهرگاهی
یک مطالعه جدید نش��ان می دهد که یک س��اعت خواب بعد از ظهر می تواند 

حافظه و مهارت های فکری افراد میانسال را بهبود بخشد.
به گزارش مدیکال نیوز تودی، با باال رفتن سن عملکرد ذهن ما کاهش یافته و 
می تواند باعث بروز مشکالتی مانند به یاد نیاوردن نام ها، فراموش کردن جای 
وس��ایلی مانند دس��ته کلید و یا اختالل در یادگیری اطالعات جدید ش��ود.برای 
برخی از افراد مس��ن تر، کاهش در عملکرد ش��ناختی می تواند شدیدتر باشد و به 
طور بالقوه منجر به بیماری هایی مانند آلزایمر یا دیگر اش��کال زوال عقل ش��ود.

مطالعات پیشین نشان داده اند که فعال بودن، از نظر ذهنی و جسمی می تواند به 
نگه داش��تن حافظه در وضعیت خیلی خوب در دوره میانس��الی کمک کند.این 
مطالعات همچنین نشان داده است که چرت زدن می تواند عملکرد شناختی افراد 
مسن را بهبود بخشد، در حالی که پژوهش های جدید نشان داده اند که چرت زدن 
در طول روز همچنین می تواند باعث بهبود حواس پنجگانه شود.به گزارش بنیاد 
مل��ی خ��واب، چ��رت زدن در هنگام  بعد از ظهر به م��دت ۲۰ تا 3۰ دقیقه بدون 
تداخل با خواب شبانه می تواند به افزایش هوشیاری و عملکرد ذهنی کمک کند.

با این حال یک پژوهش جدید نشان می دهد که چرت بعد از ظهر در حدود یک 
ساعت برای بهبود عملکرد شناختی سالمندان ایده آل است.

محقق��ان ای��ن پژوهش  با تجزیه و تحلیل داده های به دس��ت آمده از  ۲9۷۴ 
بزرگس��ال چینی 6۵ ساله و باالتر که بخشی از پژوهش طولی بازنشستگی و 
بهداش��ت چین بودند، این پژوهش را آغاز کردند.تمام ش��رکت کنندگان تحت 
یک س��ری از آزمایشات مرتبط با توجه، حافظه اپیزودیک و توانایی هایی از 
جمله تست ریاضی و رسم شکل قرار گرفتند.همچنین از این افراد پرسیده شد 
که در طول ماه گذش��ته روزانه چه مدت بعد از ناهار اس��تراحت کردند. آنها بر 
اس��اس پاسخ هایش��ان به چهار گروه دسته بندی شدند. این دسته بندی ها شامل 
کسانی بودند که بعد از ناهار اصال نمی خوابیدند، کسانی که کمتر از 3۰ دقیقه 
می خوابیدند، کسانی که بین 3۰ تا 9۰ دقیقه می خوابیدند و افرادی که بیش از 
9۰ دقیقه بعد از ناهار می خوابیدند.این تیم گزارش می دهند که در حدود ۵۷.۷ 
درصد از ش��رکت کنندگان گفتند که پس از ناهار به طور متوس��ط در حدود 
یک س��اعت می خوابند.محققان دریافتند شرکت کنندگانی که به طور متوسط 
بین 3۰ تا 9۰ دقیقه بعد از ناهار چرت می زنند، آزمون های شناختی را به نحو 
بهتری پاسخ دادند.آنها در نهایت دریافتند که چرت زدن بعد از ناهار آن هم به 
مدت یک ساعت مزایای بسیار زیادی برای سالمت فکری و ذهنی میانساالن 
دارد.ب��ا ای��ن حال، آنها بر این باورند که نتایج به دس��ت آم��ده از این پژوهش 

جدید نیازمند انجام تحقیقات و بررسی های بیشتر است.

بلندگوی هوشمند بالی جان مالک خود شد
از ای��ن به بعد در زمان اس��تفاده از 
بلندگوی هوشمند الکسا بهتر است 
تلویزیون خود را خاموش کنید، چون 
ممک��ن اس��ت این بلندگ��و صدای 
مجری خب��ر را با صدای مالک خود 
اش��تباه کند و بر همین اس��اس خرید 

کند.
به گزارش س��ی دبلیو سن دیه گو، بلندگوی یاد شده که ساخت 
ش��رکت آمازون اس��ت می تواند با گوش کردن به فرامین صوتی 
اف��راد، دس��تورات مدنظر آنه��ا را اجرایی کند. البت��ه از این ابزار 
می توان برای کارهای دیگری مانند پرسش در مورد وضعیت آب 
و هوا، کنترل لوازم خانگی هوش��مند، جس��تجو، کسب اطالع در 
مورد وضعیت پروازها و ... استفاده کرد.اما مشکل این دستگاه آن 
اس��ت ک��ه قادر ب��ه درک الگوی صدای هر فرد و تف��اوت آنها از 
یکدیگر نیست و لذا به هر درخواستی که از هر منبعی دریافت کند 
واکنش نش��ان می دهد. این امر نگرانی در مورد مشکالت امنیتی 

الکسا و نقض حریم شخصی افراد توسط آن را افزایش می دهد.
الکس��ا چندی قبل با ش��نیدن صدای کودکی که خواستار خرید 
یک خانه عروس��کی توسط والدینش بود سفارش خرید آن را به 
اش��تباه صادر کرده بود و زمانی که دو مجری تلویزیونی در زمان 
صحب��ت در مورد این رویداد جمله مش��ابهی را ب��ر زبان آوردند 
بس��یاری از بینندگان برنامه یاد ش��ده که در سن دیه گوی آمریکا 
پخش می شد با این شبکه تلویزیونی تماس گرفته و اعالم کردند 
بلندگ��وی اک��وی موج��ود در منزل آنه��ا هم تالش ک��رده خانه 
عروسکی سفارش دهد!به نظر می رسد این نوع محصوالت مبتنی 
بر اینترنت هوشمند که در حال همه گیرشدن هستند هنوز به بلوغ 
و پیش��رفت کامل نرس��یده اند و لذا ضروری اس��ت شرکت های 

سازنده برای برطرف کردن مشکالت این چنینی تالش کنند.

دانشگاه آزاد در سوگ فقدان پدر
دانشگاه آزاد اسالمی که سال 6۱ 
با پیشنهاد آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
و تایی��د و حمای��ت حض��رت امام 
خمینی)ره( تاسیس شد، شامگاه ۱9 
دی ماه 9۵ در س��وگ ارتحال پدر 

معنوی خود نشست.
نگاهی ب��ه زندگ��ی رییس فقید 

مجمع تش��خیص مصلحت نظام نش��ان از آن دارد که حرکت در 
مس��یر اعتدال و مصلحت اندیش��ی از مهم ترین ابعاد شخصیتی او 
بوده که در این مسیر با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مختلف، از جان 
و مال خویش دریغ نکرده است.بر این اساس، در کنار فعالیت های 
سیاسی که از پیش از انقالب آغاز کرد و با حضور در خط نهضت 
امام )ره( به اوج خود رس��ید، فعالیت های برجس��ته دیگری نیز در 
کارنامه سیاست مدارترین شخصیت تاریخ معاصر ایران به چشم 
می خورد که پرداختن به مساله علم و دانش از جمله این فعالیت ها 
در عرصه هایی غیر از عرصه سیاست بود."دانشگاه آزاد اسالمی" 
یادگاری اس��ت که در پس دیدگاه هاش��می رفس��نجانی مبنی بر 
دستیابی به پیشرفت از طریق توسعه دانش و با حمایت بنیان گذار 
انقالب اس��المی ایران ب��ر جای مانده است.دانش��گاه آزاد از 3۱ 
اردیبهشت سال ۱36۱ با تایید و کمک ۱۰ میلیون ریالی حضرت 
امام خمینی )ره( پی ریزی شد و با تدوین اساسنامه ای با محوریت 
"عام المنفع��ه ب��ودن" و "صرف تمام هرینه ه��ا در امور مربوط به 
دانش��گاه" در آذر همان س��ال، به صورت رسمی کار خود را آغاز 
کرد.هاش��می رفسنجانی ۱۱ مهرماه امسال طی سخنانی به نحوه 
ش��کل گیری ایده تاسیس دانش��گاه آزاد اشاره کرده و گفته بود: 
"بن��ده از جوانی به این نتیجه رس��یده بودم ک��ه خداوند از امت 
اس��المی انتظار دارد که همه به س��مت دانش در سطوح مختلف 
بروند و تعبیر کوتاهی در این زمینه وجود دارد که انسان یا باید 
معلم باش��د یا متعلم؛ یعنی انسان همواره باید به دنبال آموختن و 
آموزش دادن باشد که این مساله تفاوت ما را از سایر موجودات 
نشان می دهد." ارتحال آیت ا... رفسنجانی بازتاب گسترده ای در 
محاف��ل گوناگون داش��ته و ش��خصیت های زیادی ف��وت او را 
ضایعه ای بزرگ برای کشور عنوان کرده اند و دولت نیز با اعالم 
س��ه روز عزای عمومی در کش��ور، فقدان این شخصیت بزرگ 
سیاس��ی را به سوگ نشس��ت و از طرفی دانشگاه آزاد اسالمی 

نیز امتحانات روزهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ دی ماه را لغو کرد.

در نمایشگاه الس وگاس؛
سطل آشغال هوشمند رونمایی شد

یک��ی از محصوالت جالبی که در 
نمایش��گاه محصوالت الکترونیکی 
مصرف��ی ۲۰۱۷ رونمای��ی ش��د، 
دستگاهی برای هوشمند کردن سطل 
آش��غال بود. به کمک این دس��تگاه 
کارب��ر می تواند م��واد غذایی مورد 

نیاز خود را بخرد.
به گزارش اند گجت، این دستگاه هوشمند که GeniCan نام 
دارد، به بدنه سطل آشغال می چسبد و با استفاده از اسکنر بارکد و 
فناوری شناسایی صوت به کاربر کمک می کند تا با توجه به آنچه 
که دور می ریزد، فهرستی از مواد غذایی مورد نیاز خود تهیه کند.

این دس��تگاه  قبل از آنکه ماده ای در س��طل آشغال ریخته شود، به 
طور خودکار آن را اس��کن می کند و آن را در اپلیکیش��ن خود در 
موبای��ل ثبت می کند.اگر ماده ای که دور ریخته می ش��ود بارکد 
نداش��ته باش��د یا غیر قابل خوانش باش��د، کافی است کاربر آن را 
جلوی اس��کنر بگیرد و منتظر بماند. هنگامیک��ه  GeniCan از 
کاربر می پرسد: »شما چه چیزی دور می ریزید؟«کافی است او نام 
ماده را بگوید و به همین س��ادگی ماده مورد نظر به برنامه موبایل 
اضافه می شود.از آن جالب تر آنکه نیازی نیست برای خرید مواد 
خوراک��ی مورد نیاز از خانه بیرون بروید. GeniCan می تواند 
باتوجه به مواردی که در فهرس��ت ش��ما قرار دارد،  تحویل مواد 
خوراکی را به درب منزل هماهنگ کند.  همچنین هنگامیکه سطل 
آش��غال پر می شود، با ارس��ال پیامکی به کاربر خالی کردن سطل 

آشغال را به او یادآوری می کند.

یک ش�رکت  آمریکایی از  یک باغبان ماش�ینی کامال 
خودکار رونمایی کرده که گیاهان را پرورش می دهد.

ب��ه گزارش دیلی میل، ش��رکت Natufia Lab از یک 
باغبان هوش��مند به نام Kitchen Garden در نمایشگاه 

محص��والت الکترونیکی آمریکا رونمایی کرده اس��ت. این 
باغبان هوشمند در حقیقت ماشینی است که به طور خودکار 
ش��رایط را برای رشد گیاهان بهینه می کند و حتی برای آنها 
موس��یقی نیز پخش می کند.Kitchen Garden قابلیت 
پرورش بیش از 3۰ نوع مختلف گیاه و س��بزیجات از جمله 
ریحان، کلم پیچ و منداب را دارد.این ماشین هیدروپونیک از 
حس��گرهای هوشمند برای س��نجش دما و رطوبت و میزان 
مواد مغذی و pH استفاده می کند. همچنین مجهز بودن آن به 
فن��اوری تحلیل اطالع��ات به معنای آن اس��ت که تضمین 
می کند دانه ها و گیاهان به موقع آبیاری می شوند و pH نیز 
در ط��ی کل فراین��د متوازن می ش��وند.این سیس��تم دارای 

چراغ های LED است که کم مصرف هستند و در عین حال 
رشد گیاه را تسریع می کنند. 

به گفته س��ازندگان این ماشین، Kitchen Garden از 
خاک استفاده نمی کند به این ترتیب می توان مراحل رشد گیاه 
را کنترل کرد. این ماش��ین حاوی حسگرهای  کامپیوترهای 
متعدد اس��ت که آب و هوای گیاه را کنترل  و س��پس شرایط 
محیطی رابرای رشد بهینه گیاه فراهم می کنند. این ماشین به 
وای فای نیز متصل می ش��ود بنابراین می توان دانه های تازه 
رابه وس��یله نمایش��گر لمسی آن س��فارش داد.یکی دیگر از 
فناوری های موجود در ماش��ین وجود چراغ های LED است 

که کم مصرف هستند و به رشد گیاه کمک می کنند.

با سرنگ و سوزن خداحافظی کنید

 نانوبرچسب در راه است!
محققان استرالیایی، نانوبرچسبی ساخته اند که جای آمپول 
را در فرآیند واکسیناسیون خواهد گرفت. این برچسب بدون 

درد، ترکیبات دارویی یا واکسن را وارد بدن می کند.
س��اخت  روی  کوئینزلن��د  دانش��گاه  از  کن��دال  م��ارک 
نانوبرچسب هایی کار می کند که می توان با استفاده از آن، سیستم 
س��نتی واکسیناسیون ) سوزن و سرنگ( را که قدمتی ۱6۰ ساله 
دارد کنار گذاشت.این نانوبرچسب با استفاده از روشی موسوم به 
اچ یون فعال عمیق س��اخته ش��ده اس��ت که در آن یون ها در یک 
میدان الکتریکی به صورت انتخابی روی سطح فرود آمده و آن را 

تغییر می دهند. به دلیل وجود میدان الکتریکی، یون ها را می توان با 
دقت باالیی کنترل کرد.از مزیت های این روش آن است که پیش 
از ای��ن از آن در صنع��ت مداره��ای الکترونیک��ی و پیل ه��ای 
خورش��یدی استفاده شده اس��ت بنابراین به سادگی می توان آن را 
ب��رای تولی��د انب��وه ب��ه کار برد.با چش��م غیرمس��لح نمی توان 
میکروسوزن ها را روی سطح نانوبرچسب مشاهده کرد با این حال 
آنها به قدری بلند هس��تند که می توانند درون پوست نفوذ کنند. 
این میکروس��وزن ها درون بخش مرده س��لول های پوس��تی نفوذ 
می کنند سلول هایی که نقش سد حفاظتی را در بدن ایفا می کنند.
بعد از عبور از این الیه مرده، میکروس��وزن به بخش زنده پوست 
می رسد که در آن سلول های سیستم ایمنی بدن قرار دارد که نقش 

مهمی در عملکرد واکسن ایفا می کنند.
ای��ن گروه نش��ان دادند ک��ه با این روش می توان روی س��طح 

میکروسوزن ها را مواد واکسن پوشش داد که با این کار واکسن با 
دوزی بسیار پایین وارد بدن می شود.

در ح��ال حاض��ر ۱۰ درصد از جمعیت جه��ان، از آمپول ترس 
دارند و براس��اس آمار س��ازمان جهانی س��المت، هر ساله ۱/3 
میلیون نفر در جهان به دلیل آلودگی های ناش��ی از آمپول ها جان 
خود را از دس��ت می دهن��د. بنابراین ارائه ای��ن فناوری می تواند 

کمک زیادی به سالمت جامعه کند.
از دیگر مزیت های این فناوری آن است که نیاز به وجود یخچال 
را برای نگهداری واکس��ن به حداقل می رس��اند و واکس��ن ها به 
صورت خشک استفاده می شوند. این واکسن ها وارد فاز آزمون 
بالینی ش��ده اند و قرار است با کمک سازمان جهانی سالمت، این 

آزمون در سال ۲۰۱۷ در کشور کوبا انجام شود.
آزمون بالینی این نانوبرچسب در سال جاری انجام می شود.
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ی�ک خ�ودروی محب�وب قدیم�ی 
بازس�ازی می ش�ود اما این ب�ار به جای 
بنزین با الکتریس�یته حرکت می کند و 
می تواند پ�س از ۳۰ دقیقه ش�ارژ ۲۷۰ 

کیلومتر را طی کند.
به گزارش س��ی نت، شرکت فولکس 
 Volkswagen واگن با الهام از طرح
Microbus ۲-Type ک��ه در ده��ه 
۱96۰ و ۱9۷۰ میالدی بس��یار محبوب 
بود، اکنون ط��رح اولیه یک مینی واگن 
 ID را منتش��ر کند. مینی واگن جدید که
Buzz ن��ام دارد خودرویی الکتریکی و 
مجه��ز ب��ه فناوری های نوی��ن از جمله 
سیس��تم خودران است.این شرکت  قصد 

دارد در مین��ی ون الکتریک��ی جدی��د از 
تم��ام فناوری هایی اس��تفاده کند که در 
 ID ط��رح اولی��ه س��ری خودروه��ای
Concept نمایش��گاه اتومبیل پاریس 
رونمایی ش��ده است. ID Buzz  دارای 
دو موتور اس��ت.  موتور اصلی که پشت 
خودرو اس��ت، قدرتی معادل ۲۰۱ اسب 
بخار دارد. اما با توجه به موتوری که در 
مح��ور جلو قرار گرفت��ه، قدرت کل آن 
افزای��ش یافته و به 369 اس��ب بخار نیز 
می رس��د. ID Buzz  س��رعت صفر تا 
6۰ مایل در س��اعت را طی پنج ثانیه طی 
می کند اما حداکثر سرعت آن حدود 99 
مای��ل برس��اعت تخمین زده می ش��ود. 

ان��رژی مورد نیاز خودرو در یک باتری 
مسطح ذخیره می شود که در زیر خودرو 
مخفی ش��ده و ظرفی��ت ۱۱۱ کیلووات 
س��اعت را دارد. ب��ه این ترتیب می تواند 
۲۷۰ کیلومتر را با یک مرتبه شارژ طی 
کند. همچنین ون جدید  مجهز به سیستم 
»ترکیب ش��ارژ« است که می تواند طی 
3۰ دقیق��ه ۸۰ درصد ان��رژی مورد نیاز 
 ID خودرو را تامین کند. از سوی دیگر
Buzz دارای دو حالت رانندگی اس��ت. 
به عب��ارت دیگر ع��الوه ب��ر راننده در 
صورت لزوم می توان آن را در وضعیت 
خ��ودران نیز ق��رار داد. در همین راس��تا  
مجه��ز به یک سیس��تم واقعیت مجازی 

اس��ت که اطالع��ات مربوط به نقش��ه، 
س��رعت، میزان باتری و م��وارد مربوط 
دیگ��ر را نیز در شیش��ه جل��وی خودرو  
نش��ان می دهد. ش��رکت فولکس واگن 
تصمیم دارد در سال ۲۰۲۰ میالدی خط 
تولی��د اتومبیل ه��ای ID را ارائ��ه کند. 
درهمین راس��تا پیش بینی می شود مینی 
ون ID Buzz بی��ن ۲۰۲۲ ت��ا ۲۰۲۵ 

میالدی به بازار عرضه شود.

یکخودرویمحبوببرقیمیشود

انجام نخستین ماموریت خصوصی موشکی چینمرتفع ترین رصدخانه گرانشی جهان در هیمالیا ال جی نمایشگر جدیدی با نسبت ۱۸:۹ ساختاین ربات ها در مورد عشق با هم بحث می کنند!

مشخصات گوشی های
 تازه گوگل لو رفت

موفقیت گوش�ی های پیکس�ل و پیکسل ایکس ال 
گوگل این شرکت را به فکر انداخته که با سرعت مدل 

جدید گوشی های مذکور را روانه بازار کند.
به گزارش موبایل نپس، گفته می ش��ود گوش��ی های یاد 
ش��ده پیکس��ل ۲ و پیکس��ل ایکس ال ۲ نام دارند و قبل از 
پایان س��ال ۲۰۱۷ در دسترس عالقمندان قرار می گیرند.
گفته می شود اچ تی سی در طراحی گوشی های یاد شده به 
گوگل کمک خواهد کرد و رونمایی از این گوشی ها در ماه 
اکتبر صورت می گیرد. احتمال اینکه این گوشی ها ضدآب 
و ضد گردوغبار باش��ند هم وجود دارد.گوگل قبال گوشی 
پیکسل ایکس ال را با نمایشگری با دقت ۲K عرضه کرده 

بود ولی هر دو گوشی پیکسل ۲ و پیکسل ایکس ال ۲ 
با همین نوع نمایش��گر عرضه می شوند.گوشی یاد شده با 
لن��ز دوگان��ه عرضه می ش��وند تا گوگل در ای��ن زمینه از 
رقبای��ی مانند اپل و گوش��ی آیفون عق��ب نماند. فناوری 
تثبی��ت گر تصاویر برای حذف لرزش از عکس ها نیز قرار 

است در نظر گرفته شود.
این گوش��ی ها همراه با نس��ل دوم هدس��ت های واقعیت 
مجازی دی دریم عرضه می ش��وند و احتماال گوگل برخی 
برنامه های موبایلی جذاب خود را نیز با آنها سازگار خواهد 
کرد. این شرکت هنوز در مورد اطالعات منتشر شده در این 

زمینه اظهارنظر نکرده است.

گ�روه علم و فناوری: کمپانی ایکاروس 
دس�تگاهی طراح�ی ک�رده ک�ه اف�راد 
می توانند با استفاده از واقعیت مجازی با 

آن به تمرین بپردازند.
به گ��زارش دیلی میل، اف��راد می توانند با 
توجه به قابلیت های فیزیکی خود یک بازی 
را انتخاب کنند. سپس کاربر برای استفاده از 
این دس��تگاه باید در حالت خوابیده بر روی 
ش��کم قرار بگیرد و پاها و دس��تان خود را در 
قس��مت های مشخص شده قرار دهد و سپس 
هدس��ت واقعیت مجازی را روی چش��مان 
خود بگذارد.کمپانی ایکاروس این محصول 
را ب��ا نام تجاری "اکتیو وی آر" روانه بازار 
کرده اس��ت. کاربران می توانند برای کار با 
این دس��تگاه از هدست های واقعیت مجازی 
موجود در بازار استفاده کنند.ژوهانس شال 
از مس��ئوالن ایکاروس گفت: این دس��تگاه 
تجرب��ه ای بی نظی��ر را در اختیار ش��ما قرار 
می دهد. ش��ما می توانید به ش��خصیت های 
مختلفی نظیر سوپرمن و بتمن تبدیل شوید و 

ط��ی این تجربه دلپذیر تم��ام اندام های بدن 
خود را به تحرک وادار کنید.وی افزود: شنا، 
و  موتورس��واری  چترب��ازی،  ش��یرجه، 
فعالیت هایی از این دست مجموعه بازی هایی 
را تشکیل می دهند که می توانید از آنها برای 

تمرین استفاده کنید.
نح��وه قرارگی��ری اجزای مختل��ف این 
دس��تگاه بس��ته به نوع بازی انتخابی کاربر 
متف��اوت اس��ت و در هر بازی ب��ا توجه به 
مقتضی��ات آن وضعی��ت قرارگیری اجزای 
دستگاه متفاوت می شود تا آنجا که وضعیت 
شیرجه زدن و یا باال رفتن از صخره  نیز قابل 
شبیه س��ازی است. در حالت افقی می توان با 
حرکت دادن شانه ها دستگاه را رو به پایین یا 
باال چرخاند.ژوهانس شال خاطرنشان کرد: 
برای اس��تفاده از این دستگاه کمی تمرین و 
تمرکز الزم است و کاربر به هیچ عنوان کار 
س��ختی پیش رو ندارد.قیمت این دستگاه ۸ 
ه��زار دالر اس��ت و قابلی��ت اس��تفاده در 

آپارتمان را نیز دارد.

لباس خواب مخصوص ورزشکاران

یکی از گجت های جدیدی که در نمایشگاه 
وگاس  الس  الکترونیک��ی  محص��والت 
)CES( رونمایی شده، لباسی است که برای 

ورزشکاران خواب بهتری فراهم می کند.
Under Armour ک��ه   ش��رکت 
لباس های ورزش��ی تولی��د می کند، در این 
نمایش��گاه از لباس خوابی رونمایی کرد که 
به ورزشکاران کمک می کند بهتر بخوابند 
و صبح ها با انرژی بیش��تری از خواب بیدار 
ش��وند.این پیژام��ه که در نگاه اول بس��یار 
معمولی به نظر می رسد، اما به گفته شرکت 
تولی��د کننده ش��یوه بافت مواد آن بس��یار 
 TB۱۲ متفاوت اس��ت. این الگ��وی بافت
نامیده می شود و می تواند توازنی میان مواد 
بیوسرامایک ایجاد کند. این فرایند به احیای 
ب��دن بع��د از تمرین های ورزش��ی کمک 
می کند.گل��ن س��یلبرت نائ��ب رئیس این 
شرکت می گوید: به طور ساده، لباس خواب 
گرمایی که خارج می شود را دریافت کرده 
و آن را دوباره به حالت طیف ضعیف مادون 

قرمز به بدن بر می گرداند.  

ربات با شخصیت هم از راه رسید
در میان انبوه ربات هایی که در نمایش��گاه 
س��ی ای اس ۲۰۱۷ عرضه ش��ده اند، ربات 
Olly ب��ه عل��ت ویژگی های خ��اص خود 

شهرت قابل توجهی کسب کرده است.
 این ربات اولین ربات باش��خصیت جهان 
نام گرفته، زیرا به گونه ای رفتار می کند که 
ان��گار تفاوت افراد با یکدیگر و ویژگی های 
ش��خصیتی آنه��ا را درک می کن��د و حس 
متقابلی را در مورد خود در کاربران به وجود 
می آورد.این ربات وقتی متوجه حضور افراد 
می شود به س��مت آنها می آید و می تواند با 
دریافت فرامین صوتی به امور خانه رسیدگی 
ک��رده و لوازم مختلف را روش��ن و خاموش 
کرده ی��ا با آنها کار کند.ای��ن ربات قابلیت 

جستجوی اطالعات و افزایش درک و هوش 
طری��ق  از  می توان��د  و  دارد  را  خ��ود 
ترموستات های هوش��مند دمای منزل را به 
میل شما کم وزیاد کند.Emotech شرکت 
س��ازنده ربات Olly می گوید این ربات با 
درک تفاوت ه��ای س��اکنان ی��ک خان��ه با 
یکدیگ��ر و ش��خصیت های متف��اوت آنها 
می تواند دمای اتاق های مختلف محل حضور 
ه��ر ی��ک از آنه��ا را بر اس��اس روحیات و 
تمای��الت آنها تنظیم کند یا بعد از گذش��ت 
مدت زمانی با استفاده از توانایی خودآموزی 
و هوش مصنوعی نوع موسیقی که هر یک از 
س��اکنان خانه تمایل به ش��نیدنش را دارند 
ح��دس بزن��د و ب��ر همین اس��اس فایل های 

موسیقی را انتخاب و پخش کند.

ربات با شخصیت هم از راه رسید

بدنسازی هیجان انگیز با واقعیت مجازی


