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کلیک چپ کلیک راست 

مهر- به تازگی با الهام از ماشین تحریر کیبوردی ابداع شده که همراه یک اپلیکیشن مخصوص ماشین تحریر عرضه می شود و دارای یک مکان مخصوص برای قرار دادن تبلت است.
کیبورد مذکور به وسیله بلوتوث با تبلت فرد یکپارچه می شود. همچنین می توان آن را بدون سیم یا با کمک سیم به نمایشگر دسکتاپ متصل کرد. این گجت جالب به موبایل و ابزارهای 

الکترونیکی دیگر نیز متصل می شود.

ابداع کیبوردی
 با الهام  از ماشین تحریر

چرا باید در برابر رمز ارز فیس بوک مقاومت کرد؟

آیا درباره رمز ارز جدی����د فیس بوک که لیبرا 
نامیده شده خبر دارید؟ خالصه عملکرد فیس بوک 
چنین اس����ت: »ما به حریم خصوصی شما گند 
زدیم، داده های ش����ما را به همه فروختیم و به 
خارجی ها اجازه دادیم که انتخابات تان را برهم 
بزنند. حاال بگذارید ببینی����م با بانکداری چه کار 

می شود کرد؟«
به ط����ور خالصه می توان گفت لیبرا توس����ط 
زیرمجموعه جدید فیس بوک به نام کالیبرا اداره 
می شود و دیوید مارکوس، مغز متفکر این پروژه 
آن را چنین توصیف کرده است: هدف لیبرا یک 
ارز و زیرس����اخت مالی س����اده جهانی است که 

میلیاردها نفر از مردم را توانمند می کند.
ش����اید بگویید که ما هم اکنون نیز یک ارز و 
زیرساخت مالی جهانی داریم. درست می گویید؛ 
اتحادیه ای ب����ی در و پیکر از بانک ها و بانک های 
مرکزی در سرتاسرجهان. بنابراین چرا فیس بوک 

می خواهد این سیستم را تغییر بدهد.
لیبرا را به دالیل نفی نمی ت����وان یک رمزارز 
دانست. این ارز دیجیتال برخالف بیت کوین، متکی 
به سبدی از ارزهای واقعی مثل پزو، پوند و دالر 
است و در نهادی به نام انجمن لیبرا متشکل از 
یکصد سازمان از جمله فیس بوک، پی پل، ویزا، 
مس����ترکارت، eBay، اوبر، اسپاتیفای و دیگران 
راهبری می ش����ود. هر کدام از این سازمان ها و 
ش����رکت ها 10 میلیون دالر برای ورود به این 
انجمن پرداخت کرده اند که در نتیجه دارایی های 

آن به یک میلیارد دالر خواهد رسید.
در عمل، کالیبرا اس����کناس های دیجیتال را 
صادر خواهد کرد و ش����ما  می توانید با پرداخت 
پول واقعی و فیزیکی، این ارز را خریداری کنید 
و در ازای دریاف����ت خدم����ات و کاال مبلغ را با 
این ارز دیجیتال بپردازید ی����ا به تبادالت مالی 
با دیگران اقدام کنی����د و بعدا هم می توان آن را 
به پول های دیگر تبدیل کرد. مثل خرید اعتبار 

روی اکس باکس یا پلی استیش����ن، با این تفاوت 
که باید هویت خود را از طریق پاسپورت یا کارت 
شناسایی ملی به اثبات برس����انید. اما هدف آن، 
گسترده تر از خرید بازی ویدیویی است: از ابتدا، 
کالیبرا به شما اجازه می دهد که لیبرا را تقریبا 
برای هر کسی که گوشی هوشمند داشته باشد، 
ارسال کنید واین کار به سادگی و سرعت ارسال 
یک پیام متنی و با هزینه بسیار اندک قابل انجام 
است. البته شاید برای بسیاری از  مردم جهان، 
از آفریقا و هند گرفته تا افغانس����تان، این امکان 
چندان وسوسه انگیز نباشد؛ زیرا از سال  2007 
M می توانستند  Pesa با استفاده از سیس����تم
پول واقعی  و نه توک����ن  را برای همدیگر و 
روی گوشی موبایل شان )و نه صرفا گوشی های 
هوشمند( ارس����ال کنند و برای این کار نه به 
حساب بانکی نیاز داشتند و نه به حساب کاربری 

فیس بوک.
پس دیگر چه؟ فیس بوک می گوید: امیدواریم در 
آینده خدمات دیگری را برای مردم و کسب وکارها 
فراهم کنیم، از جمله پرداخت قبوض با فشردن 
یک دکمه یا خرید یک فنجان قهوه با اس����کن 
کردن یک کد یا استفاده از سرویس های حمل و 
نقل عمومی بدون نیاز به همراه داشتن پول نقد 

یا کارت مترو.

در این م����ورد هم می دانیم ک����ه هم اکنون، 
میلیون ها نفر در اروپا و آسیا، با پرداخت از طریق 
گوشی های هوشمند یا حتی ساعت هوشمند شان 

همین امکانات را در اختیار دارند.
برای اینکه بفهمی����د چرا ای����ن کار به نظر 
فیس بوک نوآورانه است، باید بدانید که آمریکا تازه 
همین اواخر از سیستم  کارت های اعتباری قدیمی 
به EMV مهاجرت کرده و اگر در فروشگاه های 
آمریکا، گوشی هوشمند تان را در جلوی کارتخوان 
قرار دهید، مردم با تعجب به شما نگاه خواهند 
کرد.در مورد پرداخت قبوض با فشار یک دکمه 
نیز، فقط کسانی که از سیستم های بانکی ابتدایی 
و عقب مانده آمریکا اس����تفاده می کنند، آن را 
نوآورانه و هوشمند خواهند دانست. آمریکا جایی 
است که هنوز به ش����دت به چک های کاغذی 
وابسته است؛ به نحوی که اگر پرداخت بانکی خود 
را خودکار کنید، باز هم بانک یک چک کاغذی 
چاپ و صادر و آن را به صورت فیزیکی به حساب 
گیرنده ارسال می کند. بنابراین به نظر می رسد 
که لیبرا برای حل مشکالتی است که آمریکایی ها 
دارند و اکثر مردم جهان با چنین مش����کالتی 
مواجه نیس����تند.  فیس بوک تاکید می کند که 
1.7 میلیارد نفر که در کشورهای درحال توسعه 
زندگی می کنند و حساب بانکی ندارند، به این ارز 

نیاز  خواهند داشت و عجیب است که فیس بوک 
M هم اکنون این خالء را  Pesa نمی داند که
پر کرده اس����ت. در کل، به فیس بوک در انجام 
این امور اطمینانی نیس����ت و این شرکت سابقه 
بدی در زمینه مراقب����ت و محافظت از اطالعات 
کارب����ران دارد. ماجراهای کمبری����ج آنالیتیکا و 
Onavo VPN تنها دو نمونه اخیری هستند 
که نشان می دهد که از طریق فیس بوک از کاربران 
جاسوسی شده است. از س����وی دیگر مشکل در 
نحوه عملکرد فنی فیس  بوک است؛ شرکتی بی 
مالحظه، کم تجربه و در عین حال آنقدر بزرگ 

که به طور پی درپی مشکالت عظیم می آفریند.
موضوع دیگر ابعاد بزرگ این شرکت و استقرار 
آن در آمریکاس����ت؛ به این معنی که این رمزارز 
جدی����د می تواند به جرم بحرانی برس����د و نهاد 
کنترل کننده اختیار آن را از دست بدهد که این 

ریسک های بزرگی را به همراه خواهد داشت.
النا شوارتز، استادیار مطالعات رسانه در دانشگاه 
ویرجینیا می گوی����د: فیس بوک می خواد که یک 
دولت جدید باش����د. اما  آیا مارک زاکربرگ و 
دیوید مارکوس به مش����کالتی که پدید می آید 
فکر کرده اند؟ اگر دیگر دولت ها از اثرگذاری لیبرا 
روی پول ملی شان خشنود نباشند چه می شود؟ 
این ارز احتماال روی قواع����د و مقررات صادرات 
کشورها تاثیر خواهد گذاشت و احتمال دارد در 
برخی کشورها فیس بوک فیلتر شد. در آن صورت 
شهروندانی که دارایی شان را با لیبرا گره  زده اند 

چه سرنوشتی خواهند داشت؟
مشکل اینجاس����ت که مارک  زاکربرگ را هیچ 
کس، حتی هیات مدیره خود فیس بوک، نمی تواند 
برکنار کن����د و این نگرانی وج����ود دارد که در 
آینده همه به استفاده از فیس بوک برای تبادالت 
مالی روزانه مان مجبور شویم و شعارهای حریم 
خصوصی این شرکت  هم بی اعتبار از کار دربیاید.

سیس����تم بانکی ما کامل نیس����ت، اما همین 
سیس����تم هم بهت����ر از فیس ب����وک مدیریت 
 می ش����ود. بنابراین لیبرا چندان موجب آزادی 

نخواهد بود.
 منبع: گاردین

تولید مچ بند و زانوبند منعطف پزشکی
 با چاپ سه بعدی

مهندسان دانشگاه ام آی تی با استفاده از چاپگر سه بعدی 
موفق به تولید مچ بندها و زانوبندهای منعطف و مستحکم 

پزشکی به منظور درمان جراحات بدن شده اند.
مهر- زانوبندها و مچ بندهای پزشکی عمدتاً توان تحرک 
محدودی به بیماران می دهند و اس���تفاده از آنها دشوار و 
آزاردهنده اس���ت. اما در مقابل به بهبود سریع زخم های 
مفاصل و عضالت کمک می کنن���د. تولید زانوبندها و مچ 
بندهای پزشکی منعطف شبکه ای با استفاده از چاپگرهای 
سه بعدی می تواند به حل این مشکل کمک کرده و استفاده 

از این ابزار را بر روی بافت های نرم تر بدن تسهیل کند.
در تولید توری های منعطف مذکور از پارچه، پلی اورتان 
ترموپالستیک و کالژن استفاده شده که نوعی پروتئین برای 

تسهیل اتصال بافتهای مختلف بدن است.
اس���تفاده آزمایش���ی از این مچ بندها و زانوبندها روی 
بدن تعدادی از افراد زخمی  باعث افزایش س���رعت بهبود 
جراحت های آنها شده و تاثیر جانبی مخربی نیز نداشته است. 
پژوهشگران در حال بررسی امکان استفاده از این اختراع 

برای افزایش ایمنی و توان فتق انسان هستند.

خداحافظی با هارددیسک با 
حافظه ای که خواب می رود

پژوهشگران دانشگاه لنکستر می گویند حافظه الکترونیکی 
جدیدی که تولید کرده اند که برای راه اندازی نیازی به بوت 
شدن مکرر ندارد و به محض آنکه متوجه شود کاربر در حال 

استفاده از آن نیست به خواب می رود.
مهر- این حافظه به گونه ای طراحی شده که حتی در 
فواصل لمس دکمه های صفحه کلید توسط کاربر به خواب 

می رود تا مصرف انرژی را به کمترین میزان برساند.
پژوهش های علمی نشان می دهد تا سال 2025 با شکل 
گیری اینترنت چیزها )IoT( شاهد تولید و مصرف بسیار 
زیاد داده خواهیم بود و همین مساله موجب می شود در آن 
زمان یک پنجم مصرف برق دنیا مربوط به داده های رایانه ای 
باشد. از همین رو تولید حافظه های جدیدی که برق کمتری 

مصرف کنند، ضرورت زیادی دارد.
حافظه رایانه ای جدید از قابلیت به خواب رفتن س���ریع 
در صورت عدم نیاز به استفاده و فعال شدن آنی در زمان 
نیاز برخوردار است و این خاموش و روشن شدن های مکرر 
لطمه ای به کارکرد آن نیز وارد نکرده و در فرایند ذخیره 
سازی اختالل ایجاد نمی کند. حافظه جدید که بر مبنای 
اصول پردازش کوانتومی  کار می کند، انقالبی در بازار 100 
میلیارد دالری تراشه های DRAM و همین طور هارد دیسک 
و حافظه های فلش ایجاد خواهد کرد. برآوردها نشان می دهد 
استفاده از حافظه های یادشده باعث کاهش 100 برابری 

مصرف انرژی توسط آنها می شود.

روبات پاکسازی مزارع برنج 
از راه رسید

از قرن ها قبل کشاورزان آسیایی برای پاکسازی مزارع برنج 
از علف هرز از اردک استفاده می کردند، اما حاال این کار به 

یک روبات تخصصی محول شده است.
مهر- اردک ه���ا جایگزین���ی طبیعی ب���رای آفت 
کش ها محس���وب می ش���وند و با خ���وردن علف های 
هرز و حش���رات به رش���د طبیعی برنج در مزارع کمک 
می کنند. حرکت طبیع���ی اردک ه���ا در آب و جابه جا 
 کردن خاک توس���ط آنها نیز باعث تغذیه بهتر ساقه های

 برنج می شود.
حاال مهندسان شرکت ژاپنی نیسان روباتی را به عنوان 
جایگزین اردک ها به طور آزمایش���ی تولی���د کرده اند که 
Aigamo نام دارد، 1.5 کیلوگرم وزن داشته و ابعاد آن 
برابر با یک جارو برقی بزرگ است. در زیر این روبات دو پدال 
الستیکی چرخنده برای حرکت آن در نظر گرفته شده است.
یک موت���ور کوچک نصب ش���ده روی ای���ن روبات 
هم با هم زدن مکرر آب و اکسیداس���یون آن از ریش���ه 
 دوان���دن و تداوم رش���د علف های هرز نی���ز جلوگیری 

می کند.

عرضه  نوت بوک و تبلت های اپل
OLED با نمایشگر 

گزارش ها حاکی است که اپل در تبلت و نوت بوک های 
آتی خود از نمایشگر OLED استفاده می کند. احتماال دلیل 
 LED آن نیز کاهش فروش آیفون و اختالل در قرارداد خرید

از سامسونگ است.
مهر- احتمال دارد اپل از نمایش���گرهای OLED در 
تعداد بیشتری از دستگاه های خود استفاده کند. دلیل این 
امر هم جبران غرامتی است که به سامسونگ )تهیه کننده 

نمایشگرهای OLED خود( دارد.
این در حالی اس���ت که به دلیل کاهش فروش آیفون، 
اپل نیز کمتر از میزان قرارداد خود از سامسونگ نمایشگر 

خریده است.
اپل از نمایشگرهای با کیفیت برای آیفون »ایکس اس« 
و »ایکس اس مکس« استفاده کرده است. اما فروش این 
دستگاه ها کاهش یافته و شرکت باید نمایشگرهای خریده 

شده را در دستگاه های دیگری استفاده کند.
هرچند نمایشگرهای OLED فقط در موبایل ها استفاده 
نمی شوند اما اپل تابه حال فقط از آن در موبایل های خود 

استفاده کرده است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند 
نمایش���گرهای OLED در آیفون های ارزان تر و جانشین 
XR عرضه می ش���وند ای���ن آیفون ها همراه نس���خه ای 
 مجهز ب���ه اینترن���ت 5G  در 2020 می���الدی عرضه

 می شوند.
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