
نوکیا در آستانه معرفی یگ گوشی جدید
گروه علمی و آموزشــی- اخیراً اطالعات یکی جدید نوکیا در پایگاه داده 
Geekbench با نام Nokia XR20 لیست شده است که به تراشته اسنپدراگون 
۴۸۰ مجهز شده است و به باور بسیاری از کارشناسان می تواند به عنوان هم خانواده 
جدید گوشی های اقتصادی Nokia X1۰ و Nokia X2۰ در سال میالدی جاری 
روانه بازار شود.در ماه آوریل بود که شرکت HMD Global، سازنده گوشی های 
هوشمند برند نوکیا، با رونمایی از تلفن های همراه نوکیا X1۰ و نوکیا X2۰، سری 
گوشی های هوشمند نوکیا X را معرفی کرد. اکنون و طبق گزارش های معتبر جدید، 
به نظر می رســد که این شــرکت به زودی ممکن است مدل سوم این سری را با نام 
Nokia XR20 روانه بازار کند.به گزارش فرارو، اخیراً یک گوشی هوشمند جدید 
ســری X نوکیا که توســط HMD در سطح جهانی توسعه یافته است، در لیست 
 91Mobiles مشاهده شده که توسط وبسایت فناوری Geekbecnh داده های
مورد بررســی قرار گرفته اســت. با توجه به داده های لیست Geekbecnh این 
دســتگاه Nokia XR20 نامیده می شود و به همان پردازنده ای مجهز است که 
گوشی های دیگر سری X یعنی نوکیا X1۰ و نوکیا X2۰ که پیش از این عرضه شده 
اند، از آن بهره می برند. طبق گفته Geekbench، نوکیا XR2۰ آینده با اندروید 
11 اجرا می شــود و با پردازنده Qualcomm Snapdragon ۴۸۰ همراه با ۴ 
گیگابایت RAM ارائه می شود. البته این اعتقاد وجود دارد که این گوشی جدید با 

پیکربندی های متفاوتی در زمینه رم، عرضه خواهد شد.

علمی -آموزشی 4
گروه علمی و آموزشی- تداوم 
و جوالن کرونا در کشــور و بالتکلیفی 
رســیدن به زمان پســاکرونا همچنان 
بازگشت به شرایط عادی را برای انجام 
برخی امور در هاله ای از ابهام قرار داده و 
آموزش حضوری مدارس و بازگشایی 

آن یکی از همین موارد است.
ســال  دومیــن  دانش آمــوزان 
تحصیلی کرونایی و پرچالش را هم به 
تازگی پشت سر گذاشته اند و وضعیت 
ســال تحصیلی بعدی علی رغم آغاز 
واکسیناســیون هنوز معلوم نیست که 

حضوری یا غیرحضوری باشد.
ســال گذشــته همین ایام بود که 
زمزمه های بازگشــایی مدارس از نیمه 
شهریور کلید خورد و در نهایت فارغ از 
درست یا غلط بودن محقق شد اما امسال 
در کشاکش انتخابات ریاست جمهوری 
و تغییرات احتمالی بعدی در این مورد 
هنــوز هیچ اظهار نظر شــفافی وجود 
نــدارد؛ ضمن آنکه زیرســاخت های 
آموزش مجازی هم چندان رفع نقصی 
نداشته اند. علیرضا رئیسی سخنگوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا در اظهاراتی 
مدعی شد که تعطیلی مدارس عواقبی 
بدتر از باز بودن در سال تحصیلی آینده 
دارد البتــه که این موضوع واکنش های 

متفاوتی و متعددی در پی داشت.
مدارس  کرونایی  تعطیالت 

راه یا بیراهه؟
نگرانی در مورد شــروع ســال 
تحصیلــی کم کــم در خانواده هــا، 
معلمــان، مدیران و دانــش آموزان در 
حال شکل گیری است.»شادان« دانش 
آمــوز پایه دهم رشــته تجربی نگران 
ادامه آموزش های غیرحضوری است 

و امیدوار اســت که ســال تحصیلی 
به صورت حضوری تشــکیل شــود، 
دلتنگ همکالسی ها و معلمانش شده 
اســت و گفت که بعضــی از معلمان 
توانایــی برگــزاری کالس به صورت 
غیرحضوری را نداشــتند و مشکالت 
اینترنتی و ارزشیابی های غیر واقعی در 
فضای مجازی هم ما را کالفه کرده بود. 
همچنین خانم پازوکی که مدیر مدرسه 
و مدرس اســتانی و کشوری بوم است 

معتقد اســت سال تحصیلی گذشته به 
اندازه ۵ سال تحصیلی زحمت، استرس 
و فشــار کاری داشت و نبود امکانات، 
زیرســاخت های فنــی و مهارتی و از 
طرفی موضوع رعایت نکردن بهداشت 
که ناشی از نبود آموزش، فرهنگ سازی 
و مشکالت اقتصادی است،چالش های 
فراوانی را برای مــا ایجاد کرده بود؛ از 
طرفی تنــوع و تعدد بخشــنامه های 
گوناگون از ســوی مسئوالن آموزش و 

پرورش نه تنها کمکــی برای مدارس 
نبودند بلکه بسیار دست و پاگیر بوده و 
گرهی به گره های مدرسه اضافه کرده 
است. خانم مباشــری هم که از اولیای 
دانش آموزان است آرزو می کند هرچه 
سریعتر مدرسه باز شود تا شرایط آرام و 
عادی به فضای خانه اش برگردد، او که 
نگران یادگیری فرزندانش است، گفت: 
کاش می شــد سال تحصیلی گذشته را 
دوباره تکــرار کرد چون بچه ها در این 

آموزش هــای غیرحضوری چیزی یاد 
نگرفتند.

روزهای کرونایی و تغییراتی 
که دامنگیر دانش آموزان شد

۴ ماه دیگر مهــر 1۴۰۰ می آید و 
مدارس وقتی بازگشایی شوند معلمان 
با دانش آموزانی روبه رو خواهند شــد 
که با قبل متفاوت هســتند. خانه نشینی 
رفتارهــای بچه ها را تغییر داده اســت 
و شــاید الزم باشــد کــه از خدمات 
مشــاوره ای برخوردار شــوند عده ای 
اضافه وزن پیدا کرده اند و از تحرک کافی 
برخوردار نیستند و گویی به بی تحرکی 
هم عادت کرده باشند. روح اهلل رضاعلی 
دکترای برنامه ریزی درســی و اســتاد 
دانشــگاه در این بــاره گفت که از نظر 
درســی برخی از دانش آموزان دروس 
سال گذشته را به درستی یاد نگرفته اند 
یا حتی هیچ نمی دانند که این شــرایط، 
کار را برای معلمان و مدرســه بســیار 
ســخت می کند ضمن آنکه مشارکت 
اولیا در برنامه ها و فعالیت های مدرسه 
کمرنگ شــده اســت، آنها نسبت به 
مدرســه رفتار متفاوتی خواهند داشت 
و انتظــارات جدیدی دارنــد.او ادامه 
داد: هر چند ممکن اســت مدارس باز 
شوند اما همچنان رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی باید ادامه داشته باشد و این 
موضــوع نیازمند ســرمایه گذاری در 
آمــوزش و فرهنگ ســازی و تمهید 
مقدماتی برای تهیه الزامات و وســایل 
بهداشــتی را می طلبد. این کارشناس 
حوزه تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه به 
نظر می رسد آموزش و پرورش جهان 
شاهد تحوالتی شگفت خواهد بود که 
قطعاً متفاوت از دو ســال اخیر خواهد 

شد، تصریح کرد: آموزش دیگر مسیر 
روشن و یکنواختی را نخواهد داشت، 
آموزش گروهی احتماالً جای خودش 
را در بسیاری از دروس به آموزش های 
انفــرادی یا مطالعه آزاد می دهد و قطعًا 
موضوع تربیت شهروند الکترونیک و 
مسئولیت پذیر پررنگ خواهد شد. او 
افزود: توانمندی های آموزش مجازی و 
تولید محتوای الکترونیکی برای معلمان 
و دانش آمــوزان در صــدر دوره های 
آموزشی قرار خواهد گرفت ضمن آنکه 
نظــام تربیت معلم نقش های جدیدی 
را بــرای معلمان تعریف خواهد کرد تا 
معلمان بتوانند در شــرایط پیش بینی 

نشــده توانایی برنامه ریزی و مدیریت 
داشته باشند. 

ضرورت تغییر در محتوای 
درسی

یکــی از چالش های دوران کرونا 
برای محصالن نبود زیرســاخت الزم 
برای آمــوزش بود، آموزشــی که در 
دوران کوران تغییرات فناوری همچنان 
به سبک و سیاق سال های دور دنبال می 
شد و کمتر اسم و رسمی از آموزش های 
آنالین مشاهده شد. با توجه به در پیش 
داشــتن سال تحصیلی آینده که یا ادامه 
شرایط کرونایی اســت یا آنکه دوران 
پســاکرونا آغاز خواهد شد، ضرورت 
تغییر در روس های تدریس مهم به نظر 
می رسد. رضا علی در لین مورد معتقد 

است که کتاب های درسی هم باید خود 
را مطابق با شرایط پیش بینی نشده آماده 
کنند، محتواها به گونه ای سازماندهی 
شوند که در صورت عدم امکان آموزش 
های حضوری و حتی نبود معلم بتوانند 
مدیریــت یادگیری را بــه خود دانش 
آموزان واگذار کنند. او تولید محتواهای 
الکترونیکی اعم از کتاب های درســی 
دیجیتالی و تعاملی را مهم دانست و بیان 
کرد: نقش بخش خصوصی نیز با توجه 
به سیاست کلی عدالت آموزشی مجدد 
باید بازتعریف شود. به گفته این استاد 
دانشگاه در دو سال اخیر متوجه شدیم 
که خانواده ها نقش بیشتری در آموزش 

خواهند داشت و باید به نقش آنها به ویژه 
در موضوع تربیت و مهارت های زندگی 
توجه و اعتماد بیشــتری کرد بنابراین 
قطعاً شیوه های ارزشیابی باید متحول 
شــوند و به جای اصــرار بر امتحانات 
نهایی، کتبی و حضوری چاره دیگری 
اندیشید، همان طور که منابع یادگیری 
دانش آموزان متنــوع و متعدد خواهد 
شــد به تبع آن شیوه های ارزشیابی هم 
متحول خواهد شد.  او با اشاره به تغییر 
شاخص ها و اســتانداردهای مدرسه 
مطلوب بیان کرد: همه ارکان نظام تعلیم 
و تربیت باید مورد بازنگری قرار گیرد 
و نقش های جدیدی برای آنها تعریف 
شود اما با توجه به ساختار بروکراتیک 
ســنتی وزارت آموزش و پرورش این 

چرخش و تحول ســخت و شــاید از 
عهده آموزش و پرورش موجود برنیاید 
هرچند که دوران کرونایی فرصت بسیار 
مطلوبی را فراهم کرده است تا ساختار 
تشکیالتی ســخت، حجیم و سلسله 
مراتبی نظام آموزشــی ما به ساختاری 
کوچک چابک تخصصی و هوشــمند 
تبدیل شــود حتی اجــرای مصوبات 
باقی مانده از 1۰ ســال پیش سند تحول 
هم نمی تواند موجب آن تحول عظیم 
و بنیادین شود چراکه نشان داد انعطاف 
و برنامه ریزی بر اساس شرایط موجود 
حداقل برای نظام آموزشی ما و خانواده 
ها بسیار پرهزینه بود. با وجود همه این 

الزامات و پیشــنهادات سال تحصیلی 
جدیــد در حالی آغاز خواهد شــد که 
روی کار آمدن دولت و انتخاب رئیس 
جمهور جدید هم در پیش اســت. این 
تغییر به عقیده بسیاری از کارشناسان و 
صاحب نظــران با در اولویت یک قرار 
دادن آموزش و پرورش مفید خواهد بود 
اما رضاعلی معتقد است که برای دولت 
جدید این موضوع شرط الزم است اما 
کافی نیســت، باید تحول فکری و نرم 
افــزاری در نظام تعلیم و تربیت ما رخ 
دهد، استفاده از نیروهایی که فکر و توان 
جوانی دارند و در عین حال شایســته 
پذیرش مســئولیت خطیر در آموزش 
و پــرورش 1۴۰۰ ایران را دارند باید در 

صدر تحوالت دولت جدید باشند.

الزامات شروع سال تحصیلی جدید چیست؟

دوراهی آموزش حضوری یا 
غیرحضوری در مهر ١۴٠٠

سال تحصیلی جدید در حالی آغاز خواهد شد که اوضاع شیوع کرونا هنوز ثابت نیست و همین امر 
تصمیم گیری ها را هم تحت تاثیر قرار داده است.

چهارشنبه 26 خرداد 1400، 5 ذی القعده1442 ،16 ژوئن 2021، شماره 3753

رضاعلی معتقد اســت که بایــد تحول فکری و نرم افزاری در نظام تعلیــم و تربیت ما رخ دهد، 
اســتفاده از نیروهایی که فکر و توان جوانی دارند و در عین حال شایســته پذیرش مسئولیت 
خطیــر در آموزش و پــرورش ۱۴۰۰ ایران را دارند باید در صدر تحوالت دولت جدید باشــند.

گــروه علمی و آموزشــی-
پژوهشگران "دانشــگاه پردو" در 
بررســی جدید خود، روشی را ارائه 
داده اند که لباس های هوشــمند قابل 
اتصال به وای فای را در برابر شست 

و شو مقاوم می کند.
مهندســان "دانشــگاه پــردو 
روشــی ابداع کرده اند تا پارچه های 
کنونی را به لباس هایی هوشــمند و 

مقاوم در برابر شســت و شو تبدیل 
کنند.

ایــن لباس های هوشــمند، به 
باتــری نیازی ندارند و نیروی آنها به 

صورت بی سیم تامین می شود.
در آینــده نزدیک، همه لباس ها 
هوشــمند خواهند شد. این لباس ها 
به لطــف مدارهــای الکترونیکی و 
حســگرهای کوچک خود، بهتر از 

لباس هــای معمولــی کار می کنند و 
به کاربر امــکان می دهند تا با تلفن، 
رایانــه، خــودرو و تجهیزات دیگر 
ارتبــاط برقرار کنــد. این لباس های 
هوشمند نه تنها بهره وری را افزایش 
می دهنــد، بلکه وضعیت ســالمتی 
کاربــر را نیــز بررســی می کنند و 
حتــی در صــورت رخ دادن حادثه 
می تواننــد به کاربر کمک کنند. دلیل 
اینکه هنوز لباس هوشــمند در کمد 
ما وجود ندارد، این اســت که تولید 
لباس هوشمند، چالش برانگیز است. 
لباس ها باید به صورت مداوم شسته 
شوند و آب به تجهیزات الکترونیکی 

آسیب می رساند.
مهندسان دانشگاه پردو در این 
پروژه، روشــی را ارائــه داده اند که 
می تواند هر نــوع پارچه معمولی را 

به لباس هایی بدون باتری تبدیل کند 
که امکان شست و شوی آنها با ماشین 
دارد."رامسس  لباسشــویی وجود 
مارتینز، از پژوهشــگران این پروژه 
گفت: ما با اسپری کردن مولکول های 
بسیار آبگریز روی لباس ها، می توانیم 
آنهــا را به لباس های دافع آب تبدیل 
کنیــم. این لباس های هوشــمند را 
می توان بدون آســیب رســیدن به 
قطعــات الکترونیکی دوخته شــده 
روی آنها اســتفاده کــرد و همچنین 
امکان شست و شوی آنها نیز وجود 

دارد.
وی افزود: لباس های هوشمند 
ما ماننــد پیراهن های نخی معمولی، 
انعطاف پذیــر، قابل کشــش و قابل 
تنفس هســتند. لباس های هوشمند 
دانشگاه پردو برخالف پوشیدنی های 

رایــج، به باتری نیــازی ندارند. این 
لباس هــا با به دســت آوردن انرژی 
از "وای فــای" )Wi-Fi( یا امواج 
رادیویــی محیط اطــراف می توانند 
نیروی مورد نیــاز مدارهای دوخته 

شده روی خود را تامین کنند.
یکــی از نمونه های این فناوری 
پوشیدنی، دستکش های بدون باتری 
اســت که اگر کاربر انگشت خود را 
به یک کابل برق نزدیک کند، روشن 
می شــود تا احتمال بــرق گرفتگی 
را هشــدار دهد. نمونــه دیگر، یک 
سیســتم کوچک بررسی قلب است 
کــه روی یک هدبند دوخته شــده 
است و می تواند سالمتی کاربر خود 
را مورد بررســی قرار دهد. مارتینز 
ادامه داد: این فناوری های پوشیدنی 
که نیروی آنها با سیگنال های وای فای 

تامین می شــود، به ما می گویند که به 
لباس هــا نه تنها به عنوان راهی برای 
گرم شــدن، بلکه به عنوان ابزارهای 
پوشــیدنی نــگاه کنیم که بــه ما در 
زندگی روزمره، نظارت بر ســالمتی 
و محافظــت در برابر حوادث کمک 

می کنند.
وی افــزود: مــن بــاور دارم 
کــه لباس های هوشــمند می توانند 
اطالعاتــی را در مــورد شــرایط 
بــدن و حرکــت کاربــران خود به 
اپلیکیشــن های تلفن همــراه ارائه 
دهند تا بدین ترتیب، ماشین ها بدون 
نیاز به رابط های دیگر بتوانند هدف 
انسان را درک کنند و همچنین نحوه 
برقراری ارتباط، تعامل با تجهیزات 
الکترونیکی و بازی های ویدیویی را 

گسترش دهند.

گــروه علمی و آموزشــی-
ستاره شناســان در نزدیکــی مرکز 
کهکشــان راه شــیری ســتاره ای 
»چشمک زن« را یافته اند که 1۰۰ برابر 
خورشید حجم دارد و در فاصله 2۵ 

هزار سال نوری از زمین قرار دارد.
این ســتاره که توسط تلسکوپ 
»ویستا« مشاهده شده است، در حال 

کم نور و پرنور شدن است. 
ستاره شناســان مشاهده کردند 
که این ســتاره ۹۷ درصد کم نور شد 
و ســپس به آرامی در حال بازگشت 

به روشنایی سابق خود است.
»لی اسمیت«، از موسسه »نجوم 
دانشــگاه کمبریج«، در مورد کم نور 
شدن ناگهانی این ستاره گفت: »این 
ســتاره طوری خاموش و روشن می  
شــود که گویی ناگهان از خأل بیرون 

آمده است«. 
این ستاره در سال 2۰12 شروع 
به محو شــدن کرد و تقریبا در آوریل 

همان سال به مدت 1۰۰ روز به کلی 
از نظرها ناپدید شد.

ستاره شناسان این ستاره کم نور 
مرموز را با تلســکوپ »ویســتا« که 
توســط رصدخانه جنوب اروپا در 
شــیلی کنترل می  شــود، مشــاهده 
کــرده  اند. این ابــزار نزدیک به یک 
دهه اســت که در جستجوی نمونه  
هایی از نــور در قلمرو مادون قرمز 
طیــف الکترومغناطیســی، بیش از 
 یــک میلیارد ســتاره را نشــان داده 

است.
محققان وقتی ســتاره  هایی را 
مشــاهده می  کنند که نمی  توانند آنها 
را در گروه  های از پیش  تعیین شــده 
قرار دهند، به آنها لقب »این چیست« 
)یــا WIT( می  دهند. به همین دلیل 
این ستاره،  VVV-WIT-۰۸ نام 

گرفته است.
آنها احتمال مــی دهند که یک 
ابر غبار بسیار بزرگ باعث »چشمک 

زدن« این ستاره غول  پیکر شده است. 
با این حال این اولین ستاره چشمک  
زنی نیســت که ستاره شناسان کشف 
کرده  اند. پیشــتر یک ستاره بزرگ به 
نام Epsilon Aurigae نیز کشف 
شد که هر 2۷ سال یک  بار برای چند 
ماه حــدود ۵۰ درصد کــم  نور می  
 TYC شود. ستاره دیگری نیز با نام

2۵۰۵-۶۷2-1 شناسایی شده است 
که هر ۶۹ ســال یک بار توسط غبار 
پیرامونی خود تاریک و سپس پرنور 

می شود.
این اکتشــافات تازه به محققان  
کمک می  کند تا به شناخت بیشتری 
 از »ســتاره  هــای چشــمک  زن« 

برسند.

گروه علمی و آموزشــی- در 
بخش پیشــرانه جــی۵۰ از تپنده ۸ 
سیلندر توربودوقلو استفاده شده که 
۶۹۰ اســب بخار خروجی دارد. این 
عدد در مقایســه با نسخه استاندارد 
۴۸۸ اســپایدر 2۰ اسب بخار بیشتر 

است.
حدود ۴ ســال قبــل؛ فراری به 
مناســب ۵۰ سالگی خود در ژاپن از 
یک نســخه ویژه با نام J۵۰ رونمایی 

کــرد که هم اکنــون آن ویرایش 
خــاص تبدیل به یکی از گران 
قیمت تریــن محصوالت این 

کمپانی شده است!
فــراری J۵۰ در واقــع 
براســاس مدل ۴۸۸ اسپایدر 

توســعه یافته امــا تغییراتی را 
همراه خــود دارد که شــامل 
سقف تارگا و اسب بخار بیشتر 

از پیشــرانه توربودوقلو 3.۹ لیتری ۸ 
سیلندر آن می شود.

امــا مهمتر از تفــاوت هایی که 
اشــاره شــد؛ ویژگی اصلی جی۵۰ 

به محدودیت تولیــد آن فقط به 1۰ 
دستگاه برای سرزمین آفتاب مربوط 
می شــود که عامل اصلی برچســب 

قیمت 3.۶ میلیون دالری آن است.
هم اکنون یک دســتگاه جی۵۰ 
به رنگ مشکی متالیک برای فروش 
معرفی شده که اطالعات کیلومتر آن 

عدد واقعی ۶۹2 را نشــان می دهد. 
خودرو در وضعیت بســیار مطلوبی 
قــرار دارد و با توجه به میزان کارکرد 
همانطور که اشاره شد قیمت پایه 3.۶ 
میلیون دالر برایش در نظر گرفته شده 

است.
رینــگ های 2۰ اینچی بســیار 

باکیفیت یکی دیگــر از دلبری های 
این اسپرت فوق کمیاب است.

همانطور که اشاره شد در بخش 
پیشــرانه جی۵۰ از تپنده ۸ ســیلندر 
توربودوقلو اســتفاده شــده که ۶۹۰ 
اســب بخار خروجی دارد. این عدد 
در مقایسه با نســخه استاندارد ۴۸۸ 

اسپایدر 2۰ اسب بخار بیشتر است.

لباسهایهوشمندیکهبهوایفایوصلمیشوند!

کشفستاره»چشمکزن«درقلبکهکشانراهشیری

ِفراریJ50؛ویرایشژاپنیازاسبسیاهایتالیاییمحدودبه10دستگاه!

کیفیت و تنوع کاال 

را در فروشگاه ما 

تجربه کنید محصوالت  شوینده
 بهداشتی آرایشی مهدی
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