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اپلیکیشنی برای شنیدن موسیقی باکیفیت

شماره 1591

مه��ر | ام�روزه با نصب اپلیکیش�نهایی که صدای پخش گوش�ی تان را تقویت م�ی کند می توانید
لذت ش�نیدن موس�یقی را ب�ا کیفیت باال تجرب�ه کنید .یکی از این اپلیکیش�ن ه�ا Equalizer +
 mp3 Player Volumeاس�ت و اهمیت آن برای کسانی که گوششان عادت به شنیدن موسیقی
بیکیفیت ندارد بس�یار اس�ت .ای�ن برنامه ،صدای خروجی را تقویت می کن�د و اجازه می دهد کاربر
فرکانس و حجم آن را بنا به س�لیقه خود تغییر دهد .این ابزار دارای پنج باند اکوالیزر ،پلیر و آرش�یو
گ مورد نظر را انتخاب کند .این اپلیکیشن رایگان با حجم
ت و آهن 
موسیقی است و کاربر میتواند افک 
 21.26مگابایت بر ثانیه ،برای سیستم عامل اندروید طراحی شده است.

دانش

مشکلی که سرانجام حل شد

ساختباتریهایلیتیومینسوز

آینده حملونقل شهری چگونه است

دعوا سر تاکسیهای آینده

سفرهای اشتراکی به این صورت است که افرادی
که مس��یر مش��ترک دارند میتوانند از یک تاکسی
استفاده کرده و هزینه کمتری بپردازند.
گوگل سرمایهای معادل  258میلیون دالر برای این
س��رویس هزینه کرد و موجب این فکر ش��د که
شرکت اوبر و گوگل از دوستان صمیمی یکدیگر
در آینده میشوند.
حاال ب��ا توس��عه اتومبیله��ای بدونراننده این
ماجرا وارد جریان تازهای ش��ده اس��ت .به این
ترتیب که پیشبینی میش��ود این دو شرکت در
آین��ده به رقبای اصل��ی یکدیگر تبدیل ش��وند.
البته اوب��ر مانند گوگل خودروهای بدون راننده

مترجم:محسن حسینی
m.hoseini@fdn.ir

هم��ه چیز از س��ال  2013آغاز ش��د .گ��وگل با
همکاری ش��رکت اوبر سرویس��ی راهاندازی کرد
که در آن هم کاربران این س��رویس سود میبردند
و هم در هزینههای رفت و آمدش��ان صرفهجویی
میشد.
عالوهب��ر این مش��کالت آلودگی ه��وا و ترافیک
نیز در این س��رویس به حداقل میرسد .سرویس

در حال رقابت با گوگل باش��د .با این وضعیت به
نظر میرس��د در آینده حملونقل ش��هری چیزی
متفاوت و مجزا از ش��رایطی اس��ت ک��ه امروز با
آن روب��هرو میش��ویم و در زندگی روزمره از آن
استفاده میکنیم.

و فناوریه��ای مرتبط ب��ا آن را در اختیار ندارد
اما گمان میرود در حال گسترش این بخش در
کمپانی خود باشد.
ارزش مالی ش��رکت اوبر چیزی معادل  40میلیون
دالر اس��ت و از این نظر هم هیچ بعید نیس��ت که

وظیفه جدید ساعت اپل

گجتها

اين مچبند فقط برای اعالم زمان نيست
دان��ش و زندگ��ی | ش��اید در ن��گاه اول چندان
ارتباطی میان س��اعت هوش��مند اپل و تسال
وجود نداشته نباشد .اما باید این پیشفرض را
کن��ار بگذاریم چون این دو به هم ربط دارند.
هنوز ساعت هوشمند اپل در دسترس نیست،
حداق��ل تا آوری��ل باید صبر ک��رد .اما همین
حاال هم یک توس��عهدهنده نرمافزار توانسته
اپلیکیش��نی برای این ساعت
تهی��ه کن��د .ای��ن اپ اجازه
میده��د از راه دور ماش��ین
تس�لای خود را کنترل کنید.
تس�لا بزرگتری��ن کمپان��ی

تولیدکننده ماشینهای الکترونیکی است.
الکس توسعهدهنده اوکراینی این اپلیکیشن را
طراحی کرده است که به کاربر اجازه میدهد
برخی ویژگیهای ماش��ین خود را از راه دور
کنترل کند .این کنترل روی صفحه نمایش��گر
ساعت هوشمند امکانپذیر میشود .الکس از
کیت منتشر ش��ده اپل برای ساخت و توسعه
این اپلیکیش��ن اس��تفاده کرده
است .اپلیکیش��ن ویژگیهای
س��ادهای دارد و کار ک��ردن
با آن بس��یار آس��ان اس��ت .از
ویژگیهای اولی��ه که میتوان

آن را با استفاده از ساعت کنترل کرد میتوانیم
به باز و بس��ته کردن دره��ا و چک کردن دما
و می��زان باتری اش��اره کنیم .با ای��ن کار این
توسعهدهنده اپلیکیش��ن توانسته ویژگیهای

جدیدی را به فعلیت برس��اند که با اس��تفاده
از آن ه��م میتوان خودروهای الکترونیکی را
بیش از پیش گسترش داد و همچنین میتوان
کارکردهای تازهای برای ساعت اپل برشمرد.

سامسونگ نمایشگر پرچمدارش را کوچکتر میکند

شناخالفجريانتکنولوژی

دانش و زندگی | گفته میش��ود ش��اید سامس��ونگ در معرفی
پرچمدار بعدی خود تغییراتی ایجاد کرده و خالف جریان
شنا کند .به احتمال زیاد این کمپانی در نظر دارد در گوشی
بعدی خود؛ یعنی گالکسی اس  6صفحه نمایش خود را به
پنج اینچ کاهش دهد.
ش��رایط این کمپانی کرهای ایج��اب میکند که با محصول
جدید خود شوک تازهای به بازار وارد کند .این کمپانی در
ح��ال حاضر وضعیت مطلوبی آن گونه که در نظر داش��ته،
ندارد .برای همین الزم اس��ت تغیی��ر و تحولی انقالبی در
دس��تور کار خود قرار دهد .سامس��ونگ از پارس��ال دچار
مش��کالت زیادی شده است .از س��ویی با رقبایی تازهوارد

رودررو میش��ود .از یکس��و س��ازندگانی مانند شیائومی
چینی و از سوی دیگر باید در میدان رقابت از اپل شکست
نخورد و در میدان باقی ماند.

پیرو همین مس��اله سامس��ونگ قرار اس��ت در مدل بعدی
گالکس��ی سری  Sاندازه نمایشگر خود را اندکی کوچکتر
کند .گالکس��ی  S5نمایش��گر  5/1اینچی داش��ت که گفته
میش��ود در م��دل بعدی پن��ج اینچی میش��ود .ب��ه نظر
میرس��د گوشی آینده سامس��ونگ با کیفیت Quad HD
و رزولوشن  2560در  1440عرضه میشود .این رزولوشن
در گالکسی  1920 ،5در  1080بود .با این تغییرات تصویر
نهایی که در صفحه گالکسی  S6صورت میگیرد در نتیجه
تصویر بسیار شفافتر و با وضوح بیشتر خواهد بود .هنوز
زمان رونمایی رسمی این گوشی مشخص نیست اما به نظر
میآید در کنگره جهانی موبایل بارسلونا این اتفاق بیفتد.

ساده سفر باید کرد

تازهها

کاروانهای امروزی مسافر جادهها
مترجم :ندا اضهری
n.azhari@fdn.ir

نمایشگاه گردشگری که چندی پیش در «اشتوتگارد»
آلم��ان برگ��زار ش��د ،میزب��ان خودروه��ای کاروان
مس��افرتی بود که با ویژگیه��ای منحصربهفردی که
داشتند نظر هر بینندهای را به خود جلب میکرد .در
می��ان این کاروانها ،خ��ودروی  Bett Mobilقرار
داشت که در قس��مت صندوقعقب آن یک محفظه
کش��ویی تعبیه شده و داخل یک غالف کشویی قرار
میگیرد .این محفظه دو طبقه که بهعنوان اتاق خواب
از آن اس��تفاده میشود ،در قس��مت فوقانی اتاق بار
قرار میگیرد.
یکی از ویژگیهای شاخص این مدل کاروان به شمار
م��یرود که این کاروان موس��وم به Volkswagen
 Multivanرا ب��ه کاروانی کامال مجهز و مناس��ب
مسافرت تبدیل میکند.
این محفظه در حالی که فض��ای داخلی کاروانهای
س��نتی را حفظ میکند ،فضایی را ب��ه محیط داخلی
کاروان اضافه میکند .این قس��مت کشویی به راحتی
در ع��رض چن��د دقیقه از داخل محفظه تعبیه ش��ده

خارج میش��ود و اتاقک کوچک و شکیلی را ایجاد
میکند .پس از خارج ش��دن محفظه کشویی ،یکی از
درها به یک سمت جمع میشود و در بزرگ قسمت
عقب باال میرود و مانند س��قف ب��رای این محفظه
عم��ل میکند .پایههای��ی در قس��مت پایین محفظه
تعبیه ش��ده که وزن آن را تحم��ل میکنند .با خارج
ش��دن آن ،فضای یک متر و  36در دو متری را برای
خواب به وجود میآورد و از طریق شیشه در عقب،
منظره بیرونی بسیار زیبایی را پیش چشم افراد تجسم
میکند.
در داخل این کاروان همچنین س��ینک ظرفشویی،
مخزن آب آش��امیدنی ،یخچال کوچک و یک توالت
کوچک تعبیه شده اس��ت .در قسمت آشپزخانه یک
اجاق کوچک و فضایی برای نگهداری چاقو ،ظروف
و وسایل آَشپزخانه طراحی شده است .همچنین یک
آشپزخانه باز برای اس��تفاده چهار نفر در نظر گرفته
شده است.
در کاروانهای معمولی از مبلمان تختخواب شو برای
اس��تفاده بهینه از فضا تعبیه شده ولی در کاروانهای
 Bett Mobilمبلمان ثابت استفاده شده و سرویس
خواب داخل محفظ��ه مخصوص قرار گرفته و افراد
بهطور همزمان میتوانند از مبلمان برای پذیرایی و از
تختخوابها برای خوابیدن استفاده کنند.

دان��ش و زندگی| با روی کار آمدن باتریهای لیتیومی ،کیفیت باتریهای مصرفی
برای انواع گوش��یها ،تبلتها و لپتاپها و برخی دیگر از لوازم الکترونیکی
بس��یار افزایش یافته اس��ت ،ولی با تمام خوبیها ،مشکل کوچکی وجود دارد
که یکی از آنها احتمال س��وختن و آتش گرفتنش��ان اس��ت .در واقع ،به دلیل
س��اختارهای خاص بین دو الکترود به کار رفته در باتری ،مدارهای الکتریکی
کوتاهی ایجاد میش��وند که ممکن اس��ت منجر به س��وختن باتری شوند .اما
محققان دانشگاه میشیگان به تازگی از نانوفایبرهای  Kevlarبرای ایجاد مانعی
بی��ن الکترودها اس��تفاده کردهاند که مانع از برقراری ارتباط بین س��اختارها و
آتشسوزی میشود.
بهطور معمول داخل باتریهای لیتیومی یک غش��ای پالستیکی بسیار نازک به
کار رفت��ه که برای جدا ک��ردن دو الکترود از هم مورد اس��تفاده قرار میگیرد.
در حال��ی که یونهای لیتیومی میتوانند از ش��کافهای این غش��ا عبور کنند،
الکترونه��ا قادر به این کار نیس��تند بنابراین در عوض از م��دار عبور میکنند
و جری��ان الکتریکیای را در این فرآیند تولی��د میکنند که باعث آتش گرفتن
میش��ود .به دنبال تکرار چرخههای شارژ و اتمام ش��ارژ ،یونهای لیتیومی به
شاخههایی روی س��طح الکترودها تبدیل میش��وند .چنانچه منافذ موجود در
غش��ای جداکننده بزرگ باشد ،این شاخهها به س��مت غشای پالستیکی رشد
میکنن��د و درنهایت به الکترودهای دیگر میرس��ند .در این هنگام ،الکترودها
از ش��اخهها عبور میکنند و با کوتاه کردن مدار باعث باال رفتن حرارت باتری
میشوند.
محقق��ان برای حل ای��ن مش��کل از نانوفایبرهای الیهای نارس��انای Kevlar
ب��رای تولید غش��ای کوچکتری با منافذ ریزتر اس��تفاده میکنند .در حالی که
جداکنندهه��ا دارای مناف��ذی با چند صد نانومتر هس��تند ،این منافذ موجود در
غشای  Kevlarتنها به  15تا  20نانومتر میرسد .این اندازه به حدی است که
امکان رد شدن یونهای لیتیومی را از میان منافذ میسر میسازد ،البته این مقدار
تا حدی کوچک است که مانع از عبور شاخههای  20تا  50نانومتری میشود.
در واقع ،این غش��اهای جدید بس��یار نازکتر از جداکنندههای موجود است و
باعث تولید باتریهایی به مراتب باریکتر با انرژی بیشتر میشود Kevlar .در
برابر حرارت مقاومت باالیی دارد و باتریهایی که از غش��اهای جدید استفاده
میکنند به مراتب بیشتر از سایر باتریهای لیتیومی قادرند در برابر حرارت باال
و آتشسوزی مقاومت کنند.
فناوری

پیشرفتی دیگر در ساخت صفحات نمایشگر تاشو

گرافن انعطافپذیرتولید شد

دانش و زندگی| محققان انگلیس��ی دانشگاه منچستر و شفیلد به
تازگی نوعی دس��تگاه  LEDنیمهشفاف بر پایه گرافن تولید
کردهاند که میتواند در تولید صفحات نمایشگر قابل انعطاف
و تاش��و بهویژه در س��اخت گوش��یهای موبایل ،تبلتها و
تلویزیونه��ا به کار رود .این صفحه بس��یار ن��ازک با به کار
بردن س��اختارهای ناهمگون بهطور ساندویچی در ضخامت
 10تا  40اتم س��اخته ش��ده و الیهای از نور از تمام س��طح
آن عبور میکند .دانش��مندان دانش��گاه منچستر یدطوالیی در
کار ب��ا گرافن دارند و
نخس��تین بار این ماده
را ب��ا ضخام��ت یک
ات��م در س��ال 2004
از طریق ت��راش دادن
مکانیکی ج��دا کردند
و از آن در س��اخت
س��اختارهای دوبعدی
مواد استفاده میکردند.
اوج اس��تفاده از ای��ن
فن��اوری ،تولید  LEDدوبعدی نیمهرساناس��ت که با ترکیب
گرافن فلزی ش��امل نیترید بور و سایر تکالیههای نیمهرسانا
تولید شدهاند .این ساختارها با استفاده از LEDهای مهندسی
شده در سطح اتمی ساخته شدهاند .اما مطالعات نشان میدهد
استفاده از گرافین در ترکیب با سایر مواد انعطافپذیر دوبعدی
تنها به صفحه نمایشگرهای الکترونیک ساده محدود نمیشود
و از آن میت��وان در تولی��د صفحات نمایش��گر نازک و قابل
انعطاف نیز اس��تفاده کرد .در واق��ع ،صفحههای انعطافپذیر
و نیمهش��فاف میتوانند جایگزین مناسبی برای فناوری تولید
صفحههای  LCDیا  LEDامروزی باشند.
محققان نس��ل جدیدی از دستگاههای الکترونیک نوری ابداع
کردهاند که براین اساس کار میکند و نور و لیزر را به راحتی
از خ��ود عب��ور میدهن��د و کارکردهای پیچیدهت��ری دارند.
ساختارهای ناهمگون به کار رفته در این دستگاه ،یک نیروی
ج��اذب الکترون تولید کرده که محققان از آن برای س��اخت
منابع کوانتومی بهمنظور کنترل حرکت الکترونها و نیز عبور
نور از آن اس��تفاده کردهاند .این منابع کوانتومی که الکترونها
و مناف��ذ از انرژی پایین��ی برخوردارند ،از ویژگیهای خاص
برای محدودیت موانع ش��ارژ در این الیه نازک در سطح اتم
استفاده میکنند.

