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رونمایی از جدیدترین خودروی
بدون راننده گوگل

قرار است تا قبل از پایان ماه جاری میالدی از تازهترین
خودروی خودران ش���رکت گوگل که یک مینی ون است،
رونمایی شود.
فارس -ش���رکت نوپ���ای Waymoک���ه یکی از
مجموعههای ایجادشده توسط گوگل است و از اواخر
س���ال  2016فعالیت خود را آغاز کرده اس���ت ،قصد
ون خودرانی به نام Chrysler
دارد خودروهای مینی
 Pacificaتولید کند که استفاده از آنها در جادههای
عمومی ممکن خواهد بود.
س���اخت این خودرو که ظاهری جذاب و متفاوت دارد،
تحولی اساسی در زمینه طراحی و عرضه این خودروها خواهد
بود و نشان میدهد که گوگل در این زمینه سرمایهگذاری
جدی به عمل آورده است .شرکت س���ازنده مدعی است
هدایت این خودروها بهطور کامال خودکار انجام میش���ود
و بدین منظور نیازی به دخالت انس���ان نخواهد بود .این
نخستینبار است که شرکتی عمال یک خودروی خودران
تولید میکند که هدایت آن بدون دخالت انسان در همه
شرایط ممکن اس���ت .این خودرو مجهز به انواع دوربین،
حسگرها و نقشههای متعدد برای دریافت اطالعات محیطی
و اجتناب از برخورد کردن با موانع است .جف کرفسیک،
مدیرعاملمیگوید بخش اعظم نیازهای سختافزاری برای
ساخت این خودرو توسط خود  Waymoبرطرف شده است
و این امر موجب صرفهجوی���ی قابل توجه در هزینه تولید
آن شده است.

ابزار اوبر برای مشاهده الگوی کلی
ترافیک

شرکت اوبر ابزار جدیدی عرضه کرده که به ساکنان شهرها
امکان میدهد که یک الگوی کلی از شدت ترافیک در شهرها
و ایالتهای مختلف آمریکا مشاهده کنند.
فارس -این ابزار که اطالعات بیشتر درباره آن از آدرس
 movement.uber.comدر دسترس است ،مربوط به
ش���هرهای مختلف ایاالت گوناگون آمریکاست و از طریق
آن میتوان زمان موردنیاز برای سفر از نقطهای به نقطهای
دیگر در شهر را محاس���به کرد .این اطالعات بهطور آنی
بهروز میشود.
در حال حاضر تنها کاربران ثبت شده اوبر میتوانند به این
خدمات دسترسی پیدا کنند ،ولی سایت مذکور در ماههای
آتی برای همه کاربران قابل دسترس و استفاده خواهد بود.
خدمات  Movementاوبر به طور خاص برای استفاده
ساکنان نواحی شهری طراحی شده که میخواهند به طور
دقیق درباره رفت و آمدهای خود برنامهریزی کنند .جمعآوری
این اطالعات با همکاری کاربران خدمات تاکسی یاب گوشی
صورت میگیرد.
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ستاد ویژه توسعه نانو -محققان ایرلندی با طراحی نوعی هرم آلیاژی موفق به ساخت دیودی شدند که از آن میتوان در تولید کامپیوترهای کوانتومی استفاده کرد .با این روش میتوان دیود نشر نوری
نانوهرمهایی
نقاط کوانتومی شبیه اهرام ساخت و درنهایت فوتونهای گیرافتاده ایجاد کرد .این ساختارهای میکرونی میتوانند در آرایههای بزرگی تکثیر شوند و از آن برای ساختLEDهای میکرومقیاس استفاده
برای ساخت کامپیوتر کوانتومی
کرد؛ LEDهایی که هریک را میتوان بهصورت منفرد و جداگانه کنترل کرد .از این روش میتوان در ساخت کامپیوترهای کوانتومی مبتنی بر فوتونیک استفاده کرد.

استعفای مریسا مهیر از هیات مدیره

یاهو به «آلتابا» تغییر نام میدهد

چندی پیش اعالم شد که ش���رکت مخابراتی
ورایزون در مزایده خرید یاهو برنده شده است ،اما
هنوز خبر نهایی این موضوع تایید نشده که یاهو
میخواهد نام خود را به «آلتابا» ( )Altabaتغییر
دهد .عالوهبراین قرار است که مهیر نیز از هیات
مدیره شرکت نیز استعفا دهد.
 -Engadgetهماکن���ون تعداد اعضای هیات
مدیره  10نفر است ،اما بهزودی به نصف کاهش
پیدا خواهد کرد و مهیر ،مدیر اجرایی ارش���د این
ش���رکت و چهار نفر دیگر از اعضای هیات مدیره
استعفا خواهند کرد.
اگر این قرارداد نهایی ش���ود ،ورایزن پالتفرم
ایمی���ل ،برنامهها ،وبس���ایتها و تمام فناوری
تبلیغاتی یاهو را تصاح���ب خواهد کرد .خبر این
معامله در تاریخ  25ژوئیه س���ال گذشته میالدی
توسط هر دو ش���رکت تأیید شده بود .ارزش این
قرارداد به مبلغ  4/8میلیارد دالر ذکر ش���ده بود.
مبلغی که با میزان ارزش ب���ازاری  100میلیارد
دالری شرکت یاهو طی سالهای  1999تا 2000
میالدی فاصله فراوانی دارد.
با این اوصاف ،تغییر ن���ام کمپانی یاهو به آلتابا

همزمان با تغییر اعضای هیات مدیره را باید اقدامی
وکار
در جهت فروش هسته اصلی تجارت و کسب
یاهو به ورایزن عنوان ک���رد .البته فروش یاهو به
ورایزن هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد ،چراکه
این کمپانی در ماههای گذشته از دو نفوذ هکری
های خود پرده برداشت که مقامات ورایزن
به سرور
را به تجدی���د نظر درباره تصاح���ب این کمپانی
واداشته است.
البته پس از انتشار اخبار مبنی بر تایید نخستین
حمله هکری به یاهو در سالهای گذشته ،شنیدهها
حکایت از این داشتند که ورایزن مذاکراتی برای
تغییر ش���رایط یا حداقل کاه���ش قیمت انجام
دهد ،ولی انتشار خبر مربوط به دومین حمله

می
هکری باعث شد این مذاکرات متوقف شود.
بنابراین این احتمال وج���ود دارد که ورایزن از
نهایی کردن این قرارداد منصرف شود .اخیرا بیش
از یک میلیارد حساب کاربری یاهو هک شده بود
و کریگ سیلیمن ،مشاور عمومی ورایزن در حال
بررسی اطالعات درباره این هکهاست و در تالش
اس���ت از میان دو گزینه نهایی نکردن معامله یا
مذاکرات مجدد برای کاهش قیمت ،بهترین تصمیم

چندی پیش اعالم شد که
شرکت مخابراتی ورایزون
در مزایده خرید یاهو برنده
شده است ،اما هنوز خبر
نهایی این موضوع تایید
نشده که یاهو میخواهد نام
خود را به «آلتابا» ()Altaba
تغییر دهد

ممکن را برای شرکتش اتخاذ کند.
ورایزن در ابتدا در نظر داشت که این معامله را
در سه ماه نخست س���ال جاری  2017با شرکت
یاهو نهایی کند .البته هنوز نیز با توجه به اوضاع
و شرایط میتوان از تمایل این شرکت مخابراتی
ایاالت متحده آمریکا برای خرید یاهو سخن گفت؛
اما اینکه آیا مبلغ این معامله همان  4/89میلیارد
دالر خواهد بود یا نه ،به کلی مبحث دیگری است.

فناوری

خودروی هوشمند تویوتا ،خواب آلودگی راننده را تشخیص میدهد

نمایشگاه وس���ایل الکترونیکی مصرفی (  )CESامسال،
مکانی برای عرض اندام خودروهای بدون راننده بود و تویوتا
نیز در این نمایشگاه نمونه مفهومی خودرویی را معرفی کرد
که نه تنها خودران است ،بلکه از هوش مصنوعی برای ایجاد
ارتباط با راننده بهره میبرد.
آنا -این نمونه مفهومی که  Concept-iنام دارد ،طوری
طراحی ش���ده که عالوهبر ظاهری شیک و دوستداشتنی
تجربهای کامال دوستانه و گرم برای راننده ایجاد میکند.
مهمترین ویژگی این خودروی مفهومی ،سیس���تم هوش
مصنوعی پیشرفتهای است که با راننده ارتباط برقرار میکند
و از الگوها و برنامههای یادگیری کنترل خودرو بس���یار
قویتر اس���ت .این خودرو از چندین حسگر بهره میبرد
و احساس���ات راننده را بهراحتی درک میکند و زمان و
مکانی را که راننده طی میکند ،به شکل نقشه به نمایش
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میگذارد.
این سیس���تم هوش مصنوعی از فناوریهای پیشرفته
رانندگی خودکار بهره میبرد تا می���زان امنیت راننده را
افزایش دهد .در چنین شرایطی رانندگان میتوانند انتخاب
کنند که یا خودش���ان رانندگی کنند ی���ا خودرو خودش
بهصورت خودران آنها را به مقصد برساند .ولی با این حال
زمانی که هوش مصنوعی خودرو احساس کند که کنترل

راننده روی رانندگی کاهش یافته است ،خودش کنترل را
به دست میگیرد .این سیستم میزان توجه راننده و شرایط
جاده را ارزیابی میکند و در صورتی که الزم باشد ،حالت
خودران را فعال میکند .زمانی ک���ه حالت خودران فعال
میشود ،نوری زیر پای راننده روشن میشود.
برای اینکه نق���اط کور ب���رای راننده کاه���ش یابد،
پروژکتورهایی در پشت ماش���ین تعبیه شدهاند که تصاویر
را روی ستونهای میاندازد تا راننده کامال بر فضای پشت
خودرو احاطه داشته باشد.
نمای خارجی خودرو واقعا جالب است و زمانی که راننده
و مسافران به خودرو نزدیک میشوند ،برای خوشامدگویی
کلمه « »Helloروی در آن به نمایش گذاش���ته میشود.
عالوهبرای���ن ،بخش عقبی خودرو اطالعات���ی را مثل پیچ
خطرناک برای آگاهی خودروهای عقبی نمایش میدهد.

557
مترمربع
شرکت اپل اعالم کرد قرار
است نخستین شعبه فروشگاه
اپل را در سئول ،پایتخت کره
جنوبی و زادگاه سامس��ونگ
افتت��اح کند .این ش��رکت
آگهیهای استخدام را در این
شعبه هم منتشر کرده است.
ایتنا -وج��ود نمایندگی
رسمی اپل در کش��ور کره
تاکنون دور از ب��اور به نظر
میرسید ،اما مردم این کشور
نیازهای خود را با استفاده از
دو نماینگی غیررسمی اپل در
این کشور برطرف میکردند.
اکنون در سایت شرکت اپل
شاهد وجود  ۱۴موقعیت شغلی
جدید برای نمایندگی اپل در
کشور کره جنوبی هستیم .این
موقعیتهای شغلی شامل مدیر
فروشگاه و نیروهای نابغه اپل
( )Apple Geniusاست.
نخستین نمایندگی اپل در
کشور کره جنوبی در منطقه
ریتزی گانگنام در س��ئول
احداث خواهد شد .براساس
گزارش��ی از ش��بکه خبری
یونه��اپ ()Yonhup News
کره جنوبی ،این مکان بالغ بر
 ۵۵۷مترمربع وسعت دارد و
دارای دو طبقه زیرزمین و یک
طبقه باالی همکف است .این
مکان در منطقه تجاری گاروسو
جیل ( )Garosu Gilدر حال
ساخت بوده و در ماه نوامبر به
یرسد.
بهر هبرداری م 
اپل در وب س��ایت خود
اعالم کرده اس��ت :ما واقعا
برای افتتاح نخستین شعبه
اپل اس��تور در کش��ور کره
هیج��انزده هس��تیم .این
کشور با فرهنگی غنی ،یکی
از قطبه��ای اقتصادی مهم
است و در حوزه ارتباط از راه
دور()Telecommunication
و تکنولوژی سرآمد است.

اپل عینک هوشمند میسازد

بعد از تجربه کمفروغ گوگل در تولید عینک هوشمند،
بهتازگی اپل اعالم کرده که قرار است پروژه ساخت عینک
هوشمند خود را آغاز کند.
آنا -بعد از روند تولید فناوریهای هوشمند پوشیدنی اپل،
این بار این کمپانی به فکر تولید عینک هوشمند اپل افتاده
است تا گام دیگری در راستای فناوریهای پوشیدنی بردارد
که تاکنون مورد استقبال کاربران قرار گرفته است و امید
میرود که تولید عینک هوشمند نیز با توفیق خوبی روبهرو
شود .البته این خبرها ممکن است در حد شایعه باشد؛ اما اپل
از پیش مقدمات آزمایشهای داخلی را برای تولید شیشههای
هوشمند عینک اپل تهیه کرده است .بلومبرگ در گفتوگو با
برخی منابع ناشناس اپل مدعی شده است عینک هوشمندی
که اپل قرار است بسازد ،قابلیت اتصال بیسیم به آیفون را
دارد و میتواند تصاویر و سایر اطالعات را در میدان دید کاربر
نشان دهد و به نوعی بهعنوان نسخهای از واقعیت مجازی
عمل میکند .اپل سابقه باالیی در بهبود و ارتقای نسخههای
فناوریهای موجود دارد به طوری که تاکنون نسخههای آیپاد،
آیفون و ساعت هوشمند اپل براساس فناوریهای موجود
ارتقا یافتهاند .در نمایشگاه امسال  CES 2017بخشهایی از
برنامه تولید واقعیت مجازی اپل بیان شد.
پروژه واقعیت مجازی اپل ،طرح «کارل زایس» را در تولید
لنزهای اپتیک دنبال میکند« .کارل زایس» تولیدکننده
هدست واقعیت مجازی  One Plusاست که قابلیتهای
واقعیت مجازی را به گوشیهای هوشمند اضافه کرده است
و اپل در نظر دارد از تجربه این کمپانی برای ساخت عینک
هوشمند خود استفاده کند.

«مکعبهای مداری» برای ساخت
یهای روباتیک
بباز 
اسبا 

کودکان امروزی اکثرا عاشق فناوری و مهندسی کردن
اسباببازیهایشان هستند و البراتوار «تنکا» در نمایشگاه
وسایل الکترونیک مصرفی امسال مکعبهای مداریای را
معرفی کرده است که بهترین ابزار برای این کودکان به شمار
میرود .این مکعبها ،ماژولهای ریزی هستند که در آنها
آهنربا ،باتری ،حسگر و قطعات بامزه دیگری تعبیه شده است.
آنا -این مکعبها که خیلی شبیه به قطعات لگو هستند،
به کاربران امکان میدهد ساختارهای پیچیده و چندعملکردی
سهبعدی بسازند .این مکعبها طوری طراحی شدهاند که
همانند قطعات استاندارد لگو بهراحتی به همدیگر متصل
میش���وند .این مکعبها به گونهای شسته و رفته طراحی
ش���دهاند که خیلی ماهرانه اصول اولیه طراحی وس���ایل
الکترونیک را به کودکان و نوجوان���ان میآموزد .روی این
مکعبها خطوط نقرهای دیده میشود که نشاندهنده عبور
جریان الکتریسیته است .در یک سری از این قطعات ،باتری
و در سری دیگر سوئیچ و المپ و حسگر تعبیه شده است تا
بچهها با متصل کردن درست آنها به یکدیگر ،یک مدار کامل
و تمامعیار درست کنند.

