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فناوری

بزودی می توانید با مرسدس 
بنز بدون رانن��ده از مونیخ تا 
برلین را بدون دردسر بروید.

وزارت حمل ونقل آلمان با احداث بزرگراه 
و ایجاد تدابیر و اس��تانداردهای الزم در هر 
دو الین رفت و برگشت A9 در باواریا  اجازه 
تردد خودروهای بدون راننده را فراهم کرده 
و به زودی شاهد رفت وآمد نخستین بنزهاي 
بدون راننده در اتوبان مونیخ تا برلین خواهیم 

بود.
پ��روژه در مراحل اولی��ه قرار داش��ته و 
عملیات جایگزین��ی فناوری های دیجیتال 
و فناوری ه��ای الزم در جاده ه��ا همزم��ان 
با فناوری ه��ای الزمی که قرار اس��ت روی 

اتومبیل ها نصب و اجر شود،  جلو می رود.
این ج��اده در اختیار خودروس��ازان در 
مرحله اول ق��رار می گیرد ت��ا آزمایش های 
الزم را در این زمینه انجام دهند.هدف اصلی 
از دیجیتال��ی کرده جاده ه��ا، فهم ارتباطی 
میان خودروهای ب��دون راننده اس��ت تا با 
دیدن،درک و واکنش مناسب نسبت به هم، 
جلوی مشکالت احتمالی گرفته شود و مثاًل 
هشدار درباره شیب جاده بهنگام به سیستم 

منتقل شده تا واکنش الزم صورت گیرد.
این سیستم همچنین می تواند به پلیس 
و س��ایر رانندگان خط��رات قریب الوقوع را 

گوشزد کند.
این خبر در حالي اعالم ش��ده که گوگل 
به عنوان یکي از شرکتهاي پیشرو در زمینه 
تولید خودروهاي بي رانن��ده بتازگی اعالم 
کرد خ��ودروی بدون راننده این ش��رکت با 

1/1 میلیون کیلومتر رانندگی بدون راننده، 
آزمایشهای خیابانی خود را با موفقیت پشت 

سر گذاشته است.
رانندگی در سطح شهر که دارای موانعی 
مانند دوچرخه س��واران، نابینایان و عابران 
پیاده بی توجه است، برای رایانه های خودرو 

یک چالش بزرگ بوده است.
کری��س اورمس��ان، مجری ای��ن پروژه 
می گوی��د »خودروهای آزمایش��ی اکنون 
می توانند با ه��زاران موقعیت ش��هری که 
یک سال پیش برای آنها بس��یار دشوار بود، 
برخورد کنند«.این مطالب که روی وبالگ 
اورمس��ان قرار گرفته است. نخستین اعالم 
رسمی گوگل از سال 2012 تاکنون در مورد 
پیشرفت به سوی یک خودروی بدون راننده 
 Google «است که در آزمایش��گاه پنهانی

X« در حال انجام است.
این شرکت اعالم کرده، هدف عرضه این 
فناوری به عموم تا س��ال 2017 است.گفته 
می شود در رانندگی با این خودرو، در صورتی 
انسان کنترل خودرو را به دست می گیرد که 

رایانه آن قادر به این کار نباشد.
گوگل می گوید، در نهایت این خودرو هیچ 
نیازی به راننده نخواهد داشت. در طول طی 
مسیر سرنشینان خودرو می توانند مطالعه 
کنند، چرت بزنند، بخوابند ی��ا کاری انجام 
دهند.گ��وگل می گوید، روزی ف��را خواهد 
رسید که رایانه ها بسیار بی خطرتر از انسان 

رانندگی کنند.
در راس��تای تالش ه��ای گ��وگل به این 
منظور، بخشی از تالشهای این شرکت روی 

خودروهای روباتیک متمرکز ش��ده است تا 
آمار قربانیان جاده ای را کاهش دهد.

فن��اوری خ��ودروی ب��دون  رانن��ده 
گوگل اکن��ون در 12 خودروی لکس��وس 

»RX450H SUVs«تعبیه شده است.
در این خودروها حسگرهایی مانند رادار 
و لیزر، نقشه های سه بعدی از محیط اطراف 
خودروی بدون راننده را به طور زمان واقعی 
تهیه می کنند. نرم افزار گوگل نیز اجس��ام 

اطراف را به چهار گروه طبقه بندی می کند.
ای��ن گروه ه��ا ش��امل خودروه��ای در 
حال حرک��ت، عاب��ران پی��اده، دوچرخه و 
موتورس��واران، اجس��ام ثابت مانند تابلوها، 

خودروهای پارک شده و جدول هاست.
در ابتدا ظرفیت و توانایی های این خودرو 
خیلی مطلوب نبود، زی��را گروهی از عابران 
پیاده را در گوشه ای از خیابان به عنوان یک 
نفر تلقی می کرد. اکنون این فناوری می تواند 

بین افراد تمایز قایل شود.

 شیوه برخورد با موتورسواران
در شیوه برخورد با موتورسواران، مهندسان 
ابتدا نرم افزاری را برنامه ریزی کردند که دنبال 
ژست دست موتورسوار بگردد، اما دریافتند 
اغلب موتورس��واران از یک ژست استاندارد 
استفاده نمی کنند و گاهی به طور نادرستی 

در خیابان مارپیچ حرکت می کنند.
آنها ب��ا ارتقای ای��ن نرم افزار به س��امانه 
آموختند رفتار موتورس��واران را بر اس��اس 
ه��زاران برخ��ورد در طول مس��یر 16 هزار 
کیلومتری خودکار خود در خیابانهای شهر 

پیش بینی کند.

 چالش برخورد با عالیم ایست
این فن��اوری می تواند نش��انه های توقف را 
بخواند، از جمله آنهایی که مراقبان مدرسه 
در دست می گیرند تا دانش آموزان از خیابان 

رد شوند.
اما این خودرو هنوز نمی داند کی بایستد 
و کی دوباره حرکت را آغاز کن��د، زیرا برای 

رانندگی دفاعی برنامه ریزی شده است.
خودروهای گوگل می دانند در تقاطع ها 
که مردم در مس��یرهای دیگ��ری رانندگی 

می کنند باید توقف کنند.
مهندس��ان هنوز باید روی کارهای رایج 
قابل پیش بینی در این خودرو کار کنند که 
از جمله آنها می توان به شناخت نشانه های 
مختلفی اشاره کرد که رانندگان برای تعیین 
قصد خود به یکدیگر نش��ان می هند مانند 
عوض کردن الین، رفتن به س��مت راس��ت 

با روش��ن کردن چراغ قرم��ز و رانندگی در 
باران و مه.تاکنون خودروهای گوگل حدود 
1/1میلی��ون کیلومتر را ب��دون تصادف در 
خیابانه��ای مختلف کالیفرنی��ا در وضعیت 

رانندگی خودکار پیموده اند.

خودروهايبيرانندهدرعملآزمودهميشوند

اتوبانهای دیجیتالی در آلمان

اکسپلورروفایرفاکس
هدفحملهسایبری

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
رایان��ه ای اعالم ک��رد، کارب��ران اینترنت اکس��پلورر و 

فایرفاکس هدف یک حمله سایبری قرار دارند. 
به گزارش رویترز، در پی اصالح نشدن آسیب پذیری 
آخرین نسخه برنامه فلش پلیر کاربران ویندوز و مکینتاش 
که از مرورگرهای اینترنت اکسپلورر و فایرفاکس استفاده 
 »drive-by download« می کنند، هدف حمالت

قرار دارند.
شرکت ادوبی یک هشدار امنیتی برای آسیب پذیری 

امنیتی نامعلوم در فلش پلیر منتشر کرده است.
بر اس��اس اعالم این ش��رکت، این آس��یب پذیری 
»zero-day« در آخرین نس��خه فلش پلیر، نس��خه 
16.0.0.296 و نسخه های پیش از آن وجود دارد چنانچه 
مورد سوء استفاده واقع شود می تواند سبب ایجاد خرابی 
شده و به مهاجم اجازه دهد کنترل یک سیستم آلوده را 

در اختیار بگیرد.
کاربران وین��دوز و مکینتاش و همچنی��ن کاربران 
لینوکس نسخه 11.2.202.440 و نسخه های پیش از 

آن تحت تاثیر این آسیب پذیری قرار دارند.

شاهكاراپل
آنهایی که پیش��رفته ترین خ��ودروی برقی جهان 
یعنی »Tesla Model S« و س��اعت هوشمند اپل را 
همزمان خواهند داشت، یکی از لذت بخش ترین مظاهر 

فناوری های نوین را تجربه می کنند. 
 Tesla« به گزارش آسوشیتدپرس، خودروی برقی
Model S« با برد حرکتی حدود 420 کیلومتر به عنوان 
پیش��رفته ترین خودروی برقی کنونی جهان محسوب 

می شود.
اکنون اپلیکیشنی ارایه شده که روی ساعت مچی اپل 

نصب خواهد شد و آنهایی که 
هر دو محصول را در اختیار 
داش��ته باش��ند، مي توانند 
خودروی خود را تنها با لمس 
صفحه نمایشگر ساعت مچی 

کنترل کنند!
ش��رکت اپ��ل ک��ه در 
روزهای پایانی سال 2014 
از محص��والت جدید خود 
و از جمل��ه س��اعت مچ��ی 

هوشمندش رونمایی کرد، اکنون قصد دارد در آستانه 
تولید انبوه و ورود این محصول ب��ه بازارهای جهانی بر 
ش��هرت و اعتبار آن بیفزاید و در ای��ن میان چه چیزی 
می توان��د بهتر از ترکی��ب کردن آن با پیش��رفته ترین 

خودروی تمام برقی جهان باشد.

کشفدایناسوراژدهامانند
دیرینه شناس��ان در کیجیانگ چین موفق شده اند 
فس��یل گونه ای جدید از دایناس��ورها را کش��ف کنند 
که ویژگی های فیزیکی آنها به یک اژدها ی افس��انه ای 

شباهت دارد. 
به گزارش ش��ینهوا، به نظر مي آید ای��ن جاندار که 
درحدود 160 میلیون سال پیش زندگي مي کرده طولي 
برابر 15 متر داش��ته و گردني بسیار دراز به اندازه نصف 

طول بدنش داشته است.
کشاورزان محلي که فس��یل این دایناسور را کشف 
کرده اند، متوجه شباهت آن به اژدها شده و از این رو آن 
را »اژدهاي کیجیانگ« یا »کیجیانگ النگ« نامگذاري 

کرده اند.
اکنون دیرینه شناسان دریافته اند این دایناسور به گروه 
دایناسورهاي مامنچیسائورید تعلق دارد که تنها در آسیا 
زندگي مي کرده اند و به خاطر گردنهاي درازشان که طول 

آن نیمي از طول بدنشان بوده، شهرت یافته اند. 
در مقایس��ه طول گردن خان��واده دایناس��ورهاي 
سائوروپودا که به دایناسورهاي گردن بلند شهرت دارند، 
تنها یک سوم طول بدنشان است، در حالي که نیمي از 

»بدن کیجیانگ النگ« را گردن تشکیل داده  است.

نيمهپنهانسرس
555 میلی��ون کیلومتر فاصله ای اس��ت به 
وسعت مدار سیاره سرخ مریخ تا مدار مشتری، 
بزرگ ترین س��یاره منظومه شمسی؛ حدود  4 

برابر فاصله زمین تا خورشید. 
فضا آن قدر وسیع است که هزاران سیارک با 
ابعاد گوناگون و در مدارهای پیچ در پیچ به گرد 

خورشید بچرخند. 
فضاپیمای »دان« که مهندس��ان ناس��ا در 
سال 1386 به فضا پرتاب کرده بودند تا عازم دو 
جرم بزرگ در این محدوده کمتر شناخته شده 
از فضا بشود، پس از دیدار با اولین سیارک به نام 
وِستا، خود را مهیای دیدار با اولین خرده سیاره 

در منظومه شمسی می کند.
»خرده سیاره ها« دس��ته جدیدی از اجرام 
منظومه شمسی هستند که پس از حذف شدن 
نام س��یاره پلوتو از فهرست س��یاره ها در سال 
1385 در رده بندی اجرام در منظومه شمسی 

جایی برای خود باز کرده اند. 
در آن سال بنا شد اجرامی که قمر نیستند، 
یعنی به دور سیاره ها نمی چرخند و در عوض به 
دور خورشید می چرخند و از طرفی آن قدر هم 
بزرگ نیستند که سیاره باشند ولی در آن حد 
بزرگ هستند که کروی شده باشند و همچنین 
در فضای اطرافشان خرده اجرام زیادی وجود 
دارد که آنها را جذب خود نکرده اند، این اجرام در 

دسته خرده سیاره ها طبقه بندی شوند. 
برای مثال پلوتو )که پیش از این سیاره بود(، 
هائوِمتا، ِسدنا، ماکی ماکی و اِریس از مجموعه 
اجرامی که در کمربند کوئیپ��ر در ورای مدار 
نپتون قرار گرفته اند همراه سیارک »ِسِرس«در 

دسته خرده سیارات جای گرفتند. 
بنابراین »س��رس« از مقام سیارک به مقام 
خرده سیاره ارتقا یافت. فضاپیمای دان اکنون 
در حال نزدیک شدن به سرس است و کمتر از 
400 هزار کیلومتر تا این خرده سیاره فاصله دارد 

یعنی اندکی کمتر از فاصله زمین تا ماه. 

قرار اس��ت تا یک ماه دیگر دان به س��رس 
برس��د. قطر خرده سیاره س��رس حدود 950 
کیلومتر است؛ یعنی چیزی حدود یک چهارم 

قطر ماه.
تصاویر تازه ای که فضاپیمای دان به ایستگاه 
زمینی مخابره کرده تفکیک پذیری باالتری از 
عکسهایی دارد که تلسکوپ فضایی هابل پیشتر 

از سرس گرفته بود. 
از این عکس ها برای ق��راردادن فضاپیما در 
مس��یر صحیح برای جایگیری در مدار خرده 

سیاره سرس بهره گرفته خواهد شد.
هدف دانش��مندان از بررسی وستا و سرس 
در کمربند سیارک ها یافتن پاسخهایی درباره 
چگونگی تکامل زمین در روزهای نخس��تین 

پیدایش آن است. 
به نظر می رس��د، این دو جرم ش��بیه نطفه 
های س��یاره ای بودند که هرگز بس��ته نشدند. 
نتایج تحقیقات نشان می دهد، سیارک »وستا« 
بسیاری از مراحل مشابه با دگرگونی سیاره زمین 

در دوران اولیه اش را پشت سر گذاشته است. 
برای مثال احتمال دارد وستا نیز در فرآیندی 
مش��ابه با زمین صاحب یک هس��ته آهنی در 
مرکز خود شده باشد. در مقابل برخی مطالعات 
نشان می دهد سرس از رسیدن به این مرحله 

بازمانده است. 

برش 

دانش دیجیتالي بشر بسرعت در حال پیشرفت است و  دیري 
نخواهد پایید كه دنیاي هوشمند جاي دنیاي امروز را بگیرد

نح��وه عملک��رد نمایش��گرهای لمس��ی 
گوشی های هوشمندی که در روز همواره با 
آن سر و کار داریم شاید موضوع جالبي باشد. 
پس از خواندن همین چند س��طر خواهید 
فهمید که فناوری و نحوه عملکرد آن خیلی 

پیچیده هم نیست.
به مح��ض اینکه انگش��ت ش��ما روی 
صفحه نمایشگر تلفن همراه قرار می گیرد، 
دس��تورهای الزم توس��ط پردازشگر برای 
انجام عملیات صادر می شود، حال این عمل           
می تواند پاک کردن یک پیامک باش��د یا 

کلیک کردن روی یک نرم افزار.
اگر صفحه تلفن همراه خود را به 1000 
نقطه تقس��یم بندی کنید، هر کدام از این 
نقاط مختصاتی ثاب��ت را به خود اختصاص 
می دهند و تا زمانی که صفحه لمس��ی شما 
آسیب ندیده این نقاط همچنان مختصات 

خود را حفظ می کنند. 
زمانی که انگشت شما نزدیک و یا دقیقا 
روی هرکدام از این نقاط ق��رار می گیرد، با 

انجام عمل انتقال حرارت از انگش��ت شما 
به نقطه مربوط، پردازشگر آن مختصات را 
پیدا کرده و دستور الزم برای انجام عملیات 

صادر می شود.
بتازگی یک تیم دانشجویی برای اتمام 
پروژه دانشگاهی، فناوری مورد استفاده در 
صفحات لمس��ی را روی روبات خود به کار 

گرفته اند. 
تایل��ر کریمن��ن و روب��رت دای��ی، دو 

دانشجوي دانشگاه SAN JOSE با ایجاد 
کمی تغییرات در صفحه لمسی و اتصال آن 
به روبات کوچکی که در زی��ر آن قرار دارد، 
توانسته اند روباتی بسازند که می تواند یک 
توپ را روی صفحه مسطح خود نگاه دارد و از 

افتادن آن جلوگیری کند. 
با شناسایی نقاط قرارگیری توپ بر روی 
صفحه، بازو های روبات به باال و پایین حرکت  

و از افتادن توپ جلوگیری می کنند. 
به گفته آن ها با تکمیل این طرح، گامهای 
اولیه برای تکمیل و ساخت پروژه بزرگتر آنها 

برداشته شده است.
گمان مي رود با این فناوري دانشمندان 
یک قدم به س��اخت روباتهاي خودمختار 

نزدیک تر شوند.
روبات خودمختار روباتهایی هستند که 
بتوانند وظایف دلخواه یک محیط ساخته 

نشده یا ساختاربندی نشده را بدون هدایت 
مداوم انسان انجام دهند. بسیاری از روباتها تا 

اندازه ای خودمختاری دارند. 
درج��ه خودمختاری ب��اال بخصوص در 
زمینه هایی مانند اکتشاف فضا، تمیزکردن 
کف، چمن زنی و بازیافت فاضالب یا پساب 

مطلوب است.
یک روبات خودمختار می تواند از محیط 
اطراف اطالعات کس��ب کن��د، برای مدت 
طوالنی بی دخالت انسان کارکند، بخشها یا 
قسمتی از خودش را در محیط خودش بدون 
یاری انسان حرکت دهد و از موقعیت هایی 
که به آدم ه��ا، دارایی ها یا خود او آس��یب 
می زند، پرهیز و اجتناب کن��د، مگر اینکه 
آن موقعیت ها بخشی از مشخصات و تعریف 

طرح آن باشند.
به عبارت دیگر روبات خودمختار را روبات 
وفقی یا وفق دهنده نیز می توان نامید. این 
دقیقا همان چیزي اس��ت که مایه نگراني 

بعضي از  دانشمندان است.

فناوریصفحاتلمسیدرروباتها
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