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تور واقعیت مجازی گوگل و گردش در سایتهای گردشگری جهان
به لطف عکسها و اسکنهای لیزری گرفته شده توسط سازمان محافظت از آثار باستانی جهان ،موسوم
به  ،CyArkگوگل نوعی تور مجازی برای بازدید از سایتهای گردشگری باستانی راهاندازی کرده است که
احتمال داده میشود عمر زیادی نداشته باشند.
کشوری همانند برمه (میانمار) به دلیل وجود خشونتهای قومی و مذهبی شدید محل امنی برای گردشگران
نیست اما از ظرفیتهای گردشگری ارزشمندی برخوردار است .به همین خاطر ،سازمانهای فعال در عرصه
فناوری برای پیشگیری از فراموشی و دیدهنشدن چنین سایتهایی ،پروژ ه جالبی را راهاندازی کردهاند.
سازمان حفاظت از آثار باستانی بسیار پیشرفت ه CyArkبا استفاده از اسکنهای لیزری و تصاویری که با
جزئیات کامل به ثبت رسیدهاند ،نمایشها و تجسمهای سهبعدی از ظرفیتهای گردشگری باستانی جهان
ساخته است.
گوگل در همکاری با  CyArkکه یک موسسه غیرانتفاعی است و دفتر مرکزیشان در آکلند آمریکا واقع
شده است ،پروژه  Open Heritageخود را رونمایی کرد .به موجب این طرح از دادههای سازمان سایآرک
برای خلق تورهای مجازی سهبعدی از  ۲۷سایت میراث باستانی در سراسر جهان ،از معبد بوداییهای باگان در
میانمار گرفته تا اقامتگاه صخرهای مسا ِورده در کلورادو استفاده شده است.
این تورهای مجازی از طریق بینندگان واقعیت مجازی ( )VRدر وب (به این نشانی) در دسترس هستند
و با اپلیکیشن موبایل  Arts&Cultureگوگل هم میتوان از این ظرفیتهای گردشگری به صورت مجازی
دیدن کرد Open Heritage .در واقع یک طرح توسعهیافته از برنامه هنر و فرهنگ گوگل است و همانطور
که در باال هم اشاره کردیم ،با استفاده از عکسها و تصاویر بسیار با کیفیت که تمامی جزئیات را بهطور تمام
و کمال نمایش میدهند ،به بازنمایی سهبعدی بناهای باستانی و ظرفیتهای گردشگری تاریخی میپردازد.
جذابیت «میراث باز» این است که اطالعات خام این پروژه در دسترس عموم قرار دارد تا اگر کسی دوست
دارد پروژه جدیدی به سبک و سلیقه خودش در این رابطه راهاندازی کند ،همه اطالعات و تصاویر الزمه را در
اختیار داشته باشد .برای دسترسی به این دادهها میتوانید به این نشانی artsandculture.google.com/
 project/cyarkمراجعه کنید.
نجات آثار باستانی که در معرض ویرانی قرار دارند
هدف اصلی از شکلگیری چنین طرحی این بود تا سایتهای باستانی که در خطر تخریب یا ویرانی قرار
دارند ،پیش از وقوع هرگونه حادثه ناگوار در حافظه تاریخ ثبت شوند .بهطور مثال ،هزاران بنای باستانی در شهر
باگان در کشور میانمار در اثر زمینلر زههای همیشگی تخریب شدهاند و جز ویرانهای از آنها باقی نمانده است.

صمد کردی  /ایسنا

رعد و برق در کرج

پیراهنی که با جذب آالیندهها ،هوا را تمیز میکند

تازههایعلمی

کافهفرهنگ
ش

رمان «آفتابپرستها» در سال  ۲۰۰۷برنده نخستین جایزه رمان خارجی مستقل شد .ادوآردو
آگوآلوسا این رمان را با تاثیر از «مسخ» اثر کافکا و شیوه روایتپردازی خورخه لوئیس بورخس نوشته
است .شخصیت راوی این داستان ،آفتابپرستی است که در یک خانه کهنه زندگی میکند .این خانه
در گذر تاریخ ،شاهد رفت و آمد افراد مختلفی بوده و آفتابپرست داستان هم آنها را دیده است .این
کتاب ،یک رمان سیاسی است.
افرادی که به خانه مذکور میآیند ،خواستار ابداع گذشته هستند .آفتابپرست قصه هم تنها نیست و
یک شخصیت زال او را همراهی میکند .زال ،ذهنی عجیب و غریب دارد و درباره ماجراهایی که در خانه
میگذرد ،با آفتابپرست ،جروبحث دارد .به تعبیر غبرایی« ،از زمان مسخ گرگور سامسا ،چنین راویِ
قانعکنندهغیرانسانینداشتهایم.
همراهی کافکا و نویسنده آنگوالیی به همین جا ختم میشود ،اما هر یک داستانی افسانهای آفریدهاند
که قسمتی از قدرتش در بیطرفی ناظ ِر موجود خونسردی نهفته است که شخصیتهای انسانی با
وسوسههای تبآلود احاطهشان کردهاند .اینجا مارمولکی داریم که روایتش با داستانهای فلیکس ونتورا،
زال آنگوالیی که تفاوت ظاهریاش او را از نژاد و فرهنگش جدا میکند ،درآمیخته است .مارمولک بر
سقف و دیوارهای عمارتی رو به ویرانی به سر میبرد».
این کتاب با  ۲۱۹صفحه و قیمت  ۲۲هزار تومان منتشر شده است.

یک مینیون با ریشههای اوتلندر!
میتسوبیشی چند ماهی است که در حال توسعه نسل جدید دلیکا بوده و اخیرا ً پیشنمایش آن را با
کانسپت های  Xpanderو دلیکا دیدهایم .هماکنون عکاسان تیز چشم صنعت خودرو توانستهاند تصاویر
واضحی از پروتوتایپ این خودرو را ثبت کنند.
علیرغم اینکه نسخه پیشتولیدی یاد شده پر از پوششهای استتاری است اما واضح است که نسخه
تولیدی دلیکا کام ً
ال مشابه کانسپتهای قبلی خواهد بود و در آن شاهد ترکیب بدنه مربعی دلیکا با نمای
تیزتر  Xpanderخواهیم بود .مهمترین ویژگی دلیکای جدید چراغهای جلوی جداگانه و اورهنگهای
کوتاه جلو و عقب است .میتسوبیشی ظاهرا ً به حداکثر کردن فضای داخلی عالقه داشته و به همین
منظور سقف طویل شدهای را طراحی کرده که از نظر ارتفاع تا شیشه عقب یکسان باقیمانده است .به
همین خاطر دلیکای جدید به راحتی هفت نفر را در خود جای داده و به نظر میرسد به لطف شیشههای

«اپ»تکار
ش

آنها و یا فروششان به اشخاص ثالث جلوگیری کند .تغییراتی که در قوانین اعمال شده به طور صریح
توضیح داده که توسعهدهندگان از تبدیل کردن لیست آدرسها به پایگاه دادهای از مخاطبان کاربران و
فروش این پایگاه داده به دیگران منع شدهاند .عالوه بر این نمیتوانند اطالعات را به پروفایلهای (شامل
اطالعات جامع) کاربران تبدیل کنند .البته توسعهدهندگان همچنان میتوانند از کاربران برای لیست
مخاطبان به منظور استفاده در اپ خود درخواست کنند ،با این حال باید دقیقاً به کاربر بگویند که چه
کاری میخواهند با این دادهها انجام دهند .اگر هم این اطالعات را برای بیش از یک هدف نیاز داشته
باشند باید رضایت اضافهای را از آنها دریافت کنند .فراموش نکنیم که پیش از این فیسبوک به علت
اجازه دادن به توسعهدهندههای شخص ثالث برای دریافت اطالعات  87میلیون کاربر در رسوایی کمبریج
آنالیتیکا مورد سرزنش قرار گرفته بود و حتی این موضوع پای مارک زاکربرگ را به کنگره ایاالت متحده
کشاند .به نظر میرسد تغییرات اخیر در قوانین اپ استور اپل در راستای جلوگیری از اتفاقاتی مشابه با
مشکالت پیش آمده برای فیسبوک باشد .با این حال باید اشاره کرد که اپل نمیتواند در مورد اطالعات
کاربرانی که احتماالً پیش از این توسط توسعهدهندگان جمعآوری و یا فروخته شده کاری کند .از سوی
دیگر اپل میتواند اپهای توسعهدهندگان خاطی را حذف کند ولی در عین حال کنترل کاملی روی
کارهایی که آنها با اطالعات جمعآوری شده از کاربران میکنند ،ندارد .این مورد ،مشابه با مشکلی است
که پیش از این فیسبوک را نیز گرفتار کرده بود.
منبع:دیجیاتو

ترجمه غبرایی از «آفتابپرستها» منتشر شد

رمان «آفتابپرستها» نوشته ژوزه ادوآردو آگوآلوسا با ترجمه مهدی غبرایی توسط نشر چشمه منتشر
و راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر ،رمان «آفتابپرستها» نوشته ژوزه ادوآردو آگوآلوسا بهتازگی با ترجمه مهدی غبرایی
توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است .این کتاب دویستوشصتودومین کتاب داستان
غیرفارسی مجموعه «جهان نو» است که این ناشر چاپ میکند.
مهدی غبرایی به عنوان یکی از مترجمان شناختهشده کشور طی سالهای اخیر بیشتر به دنبال
ترجمه از نویسندگان آسیایی و آفریقایی بوده است .خود او دلیل این رویکرد را کانون تنشها ،کشش،
کوششها ،انقالبها ،جنگها و خونریزیها به ویژه از نیمه قرن بیستم تا امروز عنوان کرده است .او
معتقد است که وظیفه مترجمانی چون او ،کشف صداهایی چون ادوآردو آگوآلوسا و فضاهایی مانند رمان
«آفتابپرستها»اوست.
عنوان اصلی این رمان ،به زبان پرتغالی «ماضیفروش» بوده و عنوانی که مترجم انگلیسی اثر برای آن
انتخاب کرده« ،آفتابپرستها» بوده است .نویسنده اثر با نام کامل ژوزه ادوآردو آگوآلوسا آلوس داکونیا
متولد سال  ۱۹۶۰در هوامبو در آنگوالست که به عنوان روزنامهنگار و نویسنده فعالیت میکند .او در
شهر لیسبون در رشته کشاورزی و حفظ و نگهداری جنگلها تحصیل کرده و مقیم موزامبیک است .این
نویسنده ،آثارش را به زبان بومی کشورش یعنی پرتغالی مینویسد.

گردش آزاد 

زلزلهای که در سال  ۲۰۱۶میالدی در این منطقه رخ داد باعث شد تا چندین تن سنگ تاریخی همانند مناره
مارپیچ معبد  ۵ضلعی  Eim Ya Kuangشکسته و پایین بریزند .خوشبختانه سازمان  CyArkپیش از این
زمینلرزه ویرانگر از معبد یادشده و پیرامونش عکسهایی برداشته و ثبت کرده بود.
در  Open Heritageشما میتوانید عالوه بر دیدن عکسها و ویدئوهای مربوط به آثار باستانی جهان
از تماشای مدلهای سهبعدی آنها که ساختار بنا را پیش و پس از ویرانی نمایش میدهند نیز لذت ببرید.
بن کاکیرا ،تکنولوژیست و بنیانگذار  CyArkدر سال  ۲۰۰۱میالدی پس از اینکه طالبان ،مجسمه بزرگ
بودا را در شهر بامیان در کشور افغانستان منفجر کرد ،ایده ساخت چنین پروژهای به ذهنش رسید.
به عقیده وی اسکن لیزری با دقت میلیمتری میتواند چارهای برای نجات سایتهایی باشد که در معرض
خطر و تهدید قرار دارند .این سازمان در سال  ۲۰۰۳میالدی با استفاده از فناوری اسکن دیگری موسوم به لیدار
روی آورد که در نهایت دقت و ظرافت به وصله کردن عکسهای موسوم به فتوگرامتری به هم میپردازد تا
همزادی از سایتهای باستانی جهان را بازسازی کند .تصویرسنجی یا فتوگرامتری در واقع ،فرایند اندازهگیری
مختصات هندسی اجسام از روی عکسهای هوایی است .عکس مهمترین منبع اطالعاتی در این علم است.
منبع:روزیاتو

تغییر قوانین اپ استور اپل

اپل در سکوت خبری برخی از قوانین اپ استور را به منظور حفاظت بیشتر از کاربران تغییر داده و
دست برخی از توسعه دهندگان در استفاده از اطالعات آنها را بسته است.
پیش از این توسعهدهندگان میتوانستند دسترسی به لیست مخاطبان را از کاربران درخواست کنند و
در برخی موارد بدون دریافت رضایت صریح آنها ،اقدام به فروش دادههایشان میکردند.
اپل در راستای مجموعه دستورالعملهای اپ استور تالش کرده از کاربران در مقابل استخراج اطالعات

عکسنوشت

ماشینبازی
ش

بزرگ جادار و فراخ احساس خواهد شد .حتی شیشه جانبی کوچکی بین ستونهای  Aو آینههای
جانبی وجود دارد .نمای عقب در مقایسه با بخش جلویی رامتر شده است .بجای استفاده از چراغهایی که
تا ستون  Dکشیده شده ،نسخه تولیدی دلیکا دارای چراغهای کوچکتری خواهد بود.
جدای از چکشکاری ظاهری دلیکا ،گفته میشود این خودرو از همان پلتفرم میتسوبیشی اوت لندر
استفاده میکند .همچنین سیستم چهار چرخ محرک این خودروساز ژاپنی در تمامی نسخههای دلیکای
جدید بهصورت استاندارد موجود خواهد بود .منابع مطلع اظهار داشتهاند نیروبخش این خودرو پیشرانه
 2.2لیتری توربودیزل با خروجی حدود  170اسب بخار است.
انتظار میرود نسل جدید مینیون میتسوبیشی دلیکا اواخر سال جاری معرفی شود.
منبع :پدال ()pedal.ir

شرکت مد ایتالیایی  Klotersپیراهنی تولید کرده است که
هوا را از طریق جذب و تخریب آالیندهها و بوهای نامطبوع ،تمیز
یکند.
م 
به گزارش ایسنا و به نقل از اینهبیتت ،شرکت مد ایتالیایی
 Klotersپیراهنی موسوم به  RepAirتولید کرده است که هوا
را تمیز میکند .فدریکو سوریا از بنیانگذاران  Klotersگفت :هدف
ما این است که از «مد» به عنوان ابزاری برای افزایش آگاهی و تفکر
راجع به آلودگی هوا استفاده کنیم و از طریق تولید لباسی راحت ،زیبا
و استاندارد ،راهحل جدیدی برای رفع این مشکل بیابیم.
ویژگیهای ضد آالیندگی این پیراهن ،از طریق پارچهای است که
درون جیب پیراهن ،تعبیه شده است و در صورت لزوم ،میتواند از
جیب خارج شده و یا تعویض شود.
پتنت این پارچه به ثبت رسیده است و شرکت تولید کننده

آن ،شرکت Anemotechاست .مواد تشکیلدهنده این پارچه،
آالیندههای موجود در هوا را که موجب بروز بیماریهای تنفسی و
سرطان میشوند را جذب میکند.
این پارچه توسط محققان دانشگاه «پلی تکنیک مارچ» ایتالیا مورد
آزمایش قرار گرفت که نشان داد ،این پارچه  ۹۷درصد از «ترکیبات
آلی فرار» ۹۲ ،درصد «دی اکسید گوگرد» و  ۸۶درصد از «اکسید
نیتروژن» هوا را جذب خود میکند.
پیراهن  RepAirاز نخهای با کیفیت تولید شده است که میزان
زبالههای ایجاد شده در حین تولید پیراهن را کاهش میدهد .شرکت
سازنده این محصول امیدوار است که این پیراهن برای بهبود کیفیت
هوا در سراسر جهان مورد استفاده مردم قرار گیرد .این شرکتمعتقد
است که تنها یک عدد از این پیراهن موجب نجات جهان نمیشود
ولی تعداد باالی آن این مهم را میسر خواهد کرد.

مجازخانه

 :Jasonیه جفت دمپایی حموم بخرین هر
جا میرین همراتون باشه  .مملکت کال رو
حبابه  ،یه وقت لیز نخورین

کیهانکلهر:
دونوازی

":oyrruccam evetS
ylredle eht rof emoH

 :Efiefiولی مسئولین عجب ملت نجیب
و خوبی گیرشون اومده ها .هر کاری بکنن
اول یکم شوکه میشیم ،بعد جوکشو
میسازیم ،بعد فراموش میکنیم و میریم
سراغ شوک و جوک بعدی!
آناستازیا :کاش این عابربانکا وقتی
موجودی میگیریم ننویسن موجودی
ناکافی آبرو داریم جلوی پشت سریمون.
کاش بنویسه مثال موجودیتون رو بردن
بیمارستان .یا مثال،حاال اون موضوعو بعدا
هماهنگ میکنیم داداش .یا بنویسه اون
قضیه بوود؟؟کنسله.
آقای نارنجی :اینطور که قیمت همه چیز
داره باال میره صبح زود بیدار شدن و
سرکار رفتن نه صرفه اقتصادی داره نه با
عقل جور درمیاد( .لبخند زنان پتو را روی
سرش میکشد)

