
پس از قرار گرفتن در رتبه 25 مسابقات آسیایی

مبینا علی نسب: بی تجربه بودم

وایپر موتور وسط، پروژه ای که ناکام ماند

چاپگر دستی که قابلیت چاپ روی هر سطحی را دارد

تنها نماینده بانوی شطرنج ایران در مسابقات انفرادی قهرمانی آسیا گفت: 
تجربه نداشتم و از نظر بدنی هم کم آوردم.

به گزارش ایسنا، مبینا علی نسب در مورد مسابقات قهرمانی شطرنج انفرادی قهرمانی 
آسیا در فیلیپین اظهار کرد: مسابقات سطح بسیار باالیی داشت .من در ابتدا رنک 11 

داشتم ولی در نهایت 25 شدم. این اولین حضورم در رقابت های قهرمانی آسیا بود.
وی در ادامه  بازیکنان چینی را سخت ترین رقبای خود دانست و گفت: حریفانم همه 
قوی بودند اما باخت هایم به بازیکنان چینی بود. فقط به چینی ها باختم. سه – چهار 
دور هم واقعا می توانستم برنده باشم اما نتوانستم بازی را به نفع خودم پایان دهم و 

مساوی می شدم یا می باختم.
علی نسب در ادامه گفت: فکر می کردم از جایگاه اولیه ام )رنک 11( خیلی باالتر بروم 
اما چون تجربه نداشتم و از نظر بدنی کم آورده بودم نتوانستم به نتیجه مورد نظر برسم. 

از اواسط مسابقات خیلی خسته شده بودم و خیلی خراب کردم.
وی در مورد علت خستگی حین مسابقات اظهار کرد: فیلیپین با ایران اختالف 
ساعت زیادی داشت. چهار ساعت و نیم از ایران جلوتر بود. من بازی ها را خوب شروع 

کردم اما از وسط ها واقعا کم آوردم. خیلی به سبب آب و غذا اذیت شدم و نتوانستم 
به نتیجه دلخواه برسم.

علی نسب خاطرنشان کرد: نمی توان مستقیم از ایران به فیلیپین رفت و سخت 
توانستیم برای این کشور بلیط پیدا کنیم. به همین دلیل نتوانستیم چند روز زودتر به 
آنجا سفر کنیم تا با شرایط هماهنگ شویم. ما یک روز قبل از شروع مسابقات رسیدیم. 
شاید باید یک هفته قبل از مسابقات خودم را با زمان آن جا تنظیم می کردم و شب ها 
چهار ساعت و نیم زودتر از وقت های معمولی می خوابیدم. تا بتوانم به شرایط آنجا 

عادت کنم. از نظر غذایی هم شرایط خوب نبود اما من کنسرو برده بودم.
وی گفت: این مسابقات سال آینده در چین برگزار خواهد شد. من تمام تالش خود 

را خواهم کرد تا رتبه بهتر از این به دست آورم و جزو سه نفر برتر باشم.
علی نسب در پایان گفت: برای حضور در مسابقه بعدی هیچ تصمیمی نگرفته ام. 
می خواهم یک تا دو هفته استراحت کنم و بعد دوباره تمرینات و مسابقاتم را به صورت 

فشرده آغاز کنم.
رقابت های شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا هفته گذشته به میزبانی فیلیپین انجام 

شد. مبینا علی نسب تنها نماینده ایران در بخش بانوان بود که در بخش استاندارد در 
رده بیست و پنجم قرار گرفت. در این رقابت ها علیرضا فیروزجا در بخش برق آسیا به 
مدال طال رسید و سید محمد امین طباطبایی در بخش استاندارد و برق آسا به نشان 

نقره دست یافت.

چند وقتی است که جنرال موتورز در حال آماده سازی اولین شورلت کوروت موتور 
وسط تاریخ است که سال آینده معرفی خواهد شد اما حدود دو دهه پیش، کرایسلر 
هم قصد انجام همین کار را با دوج وایپر داشت. در اواسط دهه 90 میالدی یعنی 
درست پیش از آنکه کرایسلر با دایملر ادغام شود، مدیران ارشد این شرکت آمریکایی 
که به موقعیت شورلت کوروت در بازار حسادت می کردند، قصد داشتند در نسل 
سوم وایپر، جایگاه خود را در بازار ارتقا داده و رقیب قدرتمندی را برای کوروت 
ارائه کنند. بدین منظور، در زمان توسعه نسل سوم وایپر، از مدیر بخش پلت فرم 
خودروهای کوچک در دپارتمان کرایسلر، »کریس تئودور« و همین طور مدیر اجرایی 
بخش مهندسی این شرکت، »فرانکویس کاستینگ« دعوت به عمل آمد و آن ها باهم 
ایده ساخت وایپر موتور وسط را مطرح کردند. بدین ترتیب در ماه مه سال 1996 پس 
از انجام مطالعات امکان سنجی، تئودور و کاستینگ تحقیقات خود برای ساخت وایپر 
موتور وسط را آغاز کردند. کارها به سرعت پیش رفت و دو نمونه چوبی از این ماشین 
ساخته شد که در هرکدام ترکیب های مختلفی برای نصب قوای محرکه بررسی 
شده بود. در طرح اول، موتور به صورت برعکس نصب شده بود و پشت آن در مقابل 
گیربکس قرار گرفته بود که نیرو را به سمت دیفرانسیل بازمی گرداند. در طرح دوم اما 
از ترکیب سنتی استفاده شده و گیربکس در جلوی موتور نصب شده بود. همچنین 

در این پروژه تیم قصد پایین نگه داشتن هزینه های تولید را داشت و به همین دلیل 
بررسی های زیادی به منظور چگونگی استفاده از قطعات وایپر معمولی در مدل جدید 
موتور وسط انجام گرفت. در همین رابطه، استفاده از همان سیستم تعلیق جلو و 
سیستم فرمان نسل دوم وایپر در مدل موتور وسط در نظر گرفته شده بود؛ اما بااینکه 
در وایپر موتور وسط از برخی قطعات نسخه معمولی استفاده شده بود، فاصله محوری 
بیشتر و کاپوت کم ارتفاع تری داشت. چند ماه بعد، برای نشان دادن پیشرفت پروژه، از 
»باب لوتز« رئیس کرایسلر و »تام گیل« رئیس بخش طراحی این شرکت برای بازدید 
از هر دو نمونه چوبی که حاال اصالحاتی در آن ها انجام گرفته و با رنگ خاکستری 
رنگ آمیزی شده بودند، دعوت شد. در زمان بازدید، دو دستگاه فراری هم برای مقایسه 
به نمایش درآمده بودند؛ اما متاسفانه لوتز چندان تحت تاثیر نتیجه کار قرار نگرفت 
و گیل هم عالقه ای به آن نشان نداد. سپس بعد از گذشت زمان زیاد و عقب افتادن 
برنامه ها، پروژه ساخت وایپر موتور وسط فراموش شد و پس از ادغام کرایسلر با دایملر، 
این پروژه به طور کامل لغو شد. اما این پایان ماجرا نبود زیرا چندی بعد تئودور کرایسلر 
را ترک کرده و به فورد رفت. او که همچنان روی ایده ساخت یک سوپراسپرت موتور 
وسط کار می کرد، این موضوع را با مدیران فورد مطرح کرد و آن ها که از این ایده 
خوش شان آمد، چراغ سبز برای هدایت پروژه ساخت سوپراسپرت موتور وسط را به 

تئودور دادند که این پروژه در نهایت به ساخت فورد GT جدید در اوایل دهه 2000 
انجامید؛ بنابراین بازگشت این سوپراسپرت افسانه ای آمریکایی به نوعی به دوج وایپر 

بازمی گردد. موضوعی که بسیاری از آن اطالع ندارند.

یک شرکت سوئدی، نوعی چاپگر دستی ابداع کرده که 
برای هر سطحی کارآیی دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، چاپ گرافیک های رنگی 
روی صفحات کاغذی مرسوم است اما برای چاپ روی چوب یا هر 
سطح دیگری که در چاپگر قرار نمی گیرند، نیاز به یک ابزار دیگر 

احساس می شود.
شرکت سوئدی پرینت دریمز، نوعی چاپگر جوهری دستی ابداع 
کرده که به صورت بی سیم و با کمک وای فای به یک اپلیکیشن 
تلفن همراه هوشمند متصل می شود. با کمک این چاپگر موسوم 
روی  تمام رنگی  گرافیک های  ایکس دی آر«،  »پرینت براش  به 
اپلیکیشن ظاهر می شوند و به چاپگر انتقال می یابند. یک کابل 
USB برای انتقال داده ها مورد استفاده قرار می گیرد و چهار پوشه 
تصویر در حافظه فلش ایکس دی آر ذخیره می شوند؛ در نتیجه بعدا 

می توان از آن بدون تلفن همراه هم استفاده کرد.
کاربران برای چاپ گرافیک ها، این ابزار را به سادگی روی سطح 
مورد نظر می کشند و آن را به اطراف حرکت می دهند. ایکس دی آر 
با استفاده از یک حسگر نوری و یک واحد اندازه گیری سنجش 
داخلی، جهت و سرعت حرکت را تعیین و گرافیک های مورد نظر 

را چاپ می کند.
حاضر  حال  در  باال،  کارآیی  داشتن  وجود  با  ایکس دی آر 
نمی تواند چاپ تمام صفحه ای را انجام دهد و تنها توانایی چاپ 
در سه ردیف افقی با فاصله کمی میان هر ردیف را دارد. قدرت 
این چاپگر، با یک باتری لیتیوم- پلیمر تامین می شود که با 
هر بار شارژ، قابلیت چهار هزار مورد چاپ را دارد. پرینت براش 
ایکس دی آر، با قیمت حدود 240 دالر در سایت کیک استارتر 

گذاشته شده است.
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بنا: باید توقعات از تیم ملی پایین بیاید

جام باشگاه های جهان را نباید بزرگ کرد
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان این که کار سختی 
در پیش داریم، گفت: باید توقعات از تیم ملی را پایین 
بیاوریم، جوانان آینده داری در کشتی فرنگی داریم که باید 

با نگاه به آینده به سمت جلو حرکت کنیم.
محمد بنا در گفت وگو با ایسنا، درباره ارزیابی خود از سطح 
کیفی پنجمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های 
جهان در اردبیل که با قهرمانی نماینده ایران به پایان رسید، اظهار 
کرد: شاهد رقابت هایی زیبا و پر شور و حال بودیم که تماشاگران 
بسیاری را به سالن کشاند و همه از دیدن رقابت ها لذت بردند، اما 
هر رویدادی را باید در حد و اندازه خودش ببینیم نه باالتر و نه 
پایین تر. به اعتقاد من این مسابقات پنج برابر و یا 10 برابر بیشتر 
از کشتی آزاد باشگاه های جهان کیفیت داشت و باالتر بود، اما ما  
نمی توانیم این رقابت ها را  با  مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک 

یکی بدانیم.
افزود: این رقابت ها شروع  سرمربی تیم   ملی کشتی فرنگی، 
بسیار خوبی برای  کشتی گیران ما در آغاز کارمان بود. ان شاء اهلل  
کشتی گیران ما پله پله در اردوهای تیم   ملی به آمادگی بدنی که 
مدنظرمان است، می رسند و بهترین ها کار خود را در  مسابقات 
ادامه  قزاقستان  جهانی  رقابت های  در  سپس  و  آسیا  قهرمانی 

خواهند داد.
وی با اشاره به عملکرد خوب تعدادی از کشتی گیران جوان ایران 
در این رقابت ها، گفت: ما کال یک دهه داشتیم که ستاره های 
فوق العاده ای در کشتی فرنگی ما ظهور پیدا کردند، اما مگر آنها از 
همان ابتدا ستاره بودند؟ ما در همین مسابقات کشتی گیران خوبی 
مثل پویا ناصری پور در وزن 55 کیلوگرم را داشتیم که عالی کار 
کرد و کشتی گیران دیگری همچون ساروی، کاویانی، میرزازاده و 

... نفراتی هستند که می توانند به ستاره کشتی دنیا بدل شوند.
بنا در پاسخ به این سوال که از عملکرد کدام کشتی گیران تیم  
 ملی در این رقابت ها  راضی بوده است؟ در این باره گفت: از همه 
بیشتر از رامین طاهری رضایت دارم که عالی و خوش فکر کشتی 
گرفت و حریفان خود را شکست داد. بعد از او پژمان پشتام بود 
که برگشت های خیلی خوبی داشت و خیلی با انگیزه و مقتدر 

کشتی گرفت.
سرمربی تیم   ملی کشتی فرنگی درباره  عملکرد سعید عبدولی 
در این رقابت ها و این که آیا نمایش او امیدوار کننده بوده است 
یا خیر؟ گفت: سعید عبدولی همیشه سعید عبدولی است. هیچ 
وقت  از او ناامید نشدم که بخواهم امیدوار شوم. البته باید این را 
بگویم که وزن او در حال  حاضر ۸2 کیلوگرم است که ما این وزن 
را در المپیک نداریم. از سویی او  اصال نمی تواند برای تیم   ملی در 

وزن ۸۷ کیلوگرم رقابت های المپیک کشتی بگیرد چون نمی تواند 
در این وزن حرفی برای گفتن داشته باشد بنابراین اگر می خواهد 
در  المپیک کشتی بگیرد، بهترین کار این است که به وزن ۷۷ 
کیلوگرم باز گردد، اما در حال  حاضر  می تواند در همین وزن ۸2 
کیلوگرم در رقابت های جهانی کشتی بگیرد که بسیار خوب است. 
عبدولی سال گذشته و حتی برای جهانی امسال نیز در اردوهای 
تیم   ملی حاضر نشد و  باید به اردوی تیم   ملی بیاید تا پزشکان 
درصد چربی او را به صورت دقیق چک کنند و بهترین تصمیم را 

درباره او بگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که با دیدن عملکرد کشتی گیران ایران 
در این رقابت ها آیا بیش از گذشته به آینده کشتی ایران امیدوار 
شده است یا خیر؟ گفت: کار بسیار سختی پیش رو داریم و توقعات 

باید پایین بیاید. اما با این حال جوانانی داریم که می توانند آینده 
درخشانی را برای کشتی ایران رقم بزنند. نفراتی همچون ناصری 
پور، ساروی و کاویانی، میرزازاده و غیره  کشتی گیران آینده داری 
هستند و باید  با نگاه به آینده و امیدوار  تالش کنیم تا به بهترین 

نتیجه  برسیم.
بنا که از نزدیک شاهد تمامی رقابت های کشتی گیران ایران در 
جام باشگاه های جهان بود، درباره علت کوچ کردن کشتی گیران 
ایران و حرص و جوش خوردن هایش، گفت: مهم ترین مساله 
همدلی و همراهی است که من همیشه  وقتی کشتی گیران ایرانی 
با رقبای خارجی مصاف داشتند، نمی توانم آرام بنشینم. مخصوصا 
برای کشتی گیرانی که خاص هستند. به این معنا که مردم توقع 
باختشان را ندارند، این کار را انجام می دهم. در این مسابقات هم 

برای همه تیم های ایرانی سعی کرده ام تا جایی که الزم است 
نکاتی را به کشتی گیران انتقال دهم. مثال برای تیم مدافعان حرم 
در کشتی عرفان سعادتی فرمقابل حریف صرب یا کشتی گیران 

سینا صنعت هم چنین کاری انجام دادم.
سرمربی تیم   ملی کشتی فرنگی در پایان درباره اعتراض جنجالی 
مربیان ترکیه در دیدار رده بندی مقابل سینا صنعت و اعتراضی که 
او نسبت به این موضوع از خود نشان داد، گفت: ما هیچ زمانی و در 
هیچ مسابقه ای چنین جراتی نداشتیم که بخواهیم در ترکیه این 
کارها را انجام دهیم، چرا که  شک نکنید ما را سریع از مسابقات 
اخراج می کردند، اما ما مهمان نواز هستیم و مدارا می کنیم. خدا 
را شکر در مجموع حق به حق دار رسید و سینا صنعت توانست 

ترکیه را شکست دهد.
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پند روز

خانواده پرجمعیت چه مزایایی دارد؟

فواید  از  حتما  شده اید،  بزرگ  و  آمده   دنیا  به  بزرگ  خانواده ای  در  اگر 
خانواده های پر جمعیت آگاهید. 

اگر چه مضراتی هم مانند هزینه های باال وجود دارد اما خوشبختانه این مشکالت 
هیچ گاه مانع نبوده است. 

ما در اینجا فواید یک خانوده پر جمعیت را برایتان آورده ایم تا شاید با خواندن آن، 
از این که در چنین خانواده ای بزرگ شده اید، احساس خوشبختی کنید.

دوستان زیادی دارید
اگر شما خواهر، برادر یا اقوام زیادی دارید، تعداد دوست های شما نیز زیاد خواهد 
بود. معموال در خانواده های کم جمعیت شما احساس تنهایی و گاهی افسردگی 
می کنید اما اگر در خانواده ای بزرگ باشید، همیشه افرادی هستند که با آن ها وقت 

بگذرانید.
افرادی هستند که همیشه از شما حمایت کنند

مهم نیست چه اتفاقی برای شما افتاده، همیشه افرادی هستند که به شما کمک 
و از شما حمایت کنند. 

اگر چه در خانواده های بزرگ ممکن است بین تمام افراد صمیمت وجود نداشته 
باشد اما اگر برادرتان به شما اهمیت نداد، حتما خواهرتان زندگی خود را به خاطر 
شما به خطر می اندازد. در مورد فرزندان نیز چنین است. بنابراین از تمام اعضای 
خانواده خود قدردانی کنید، حتی اگر از شما قدردانی نمی کنند. داشتن یک حامی 

بزرگی چون خانواده نعمت است.
کارها را با سرعت بیشتری به اتمام خواهید رساند

در خانواده  بزرگ، کارهای خانه با سرعت بیشتری انجام می شود. اگر در خانواده ای 
پر جمعیت بزرگ شده اید، حتما دیده اید که همیشه پدر و مادر مسئولیت های خانه 
را بین فرزندان تقسیم می کنند. یکی مسئول تمیز کردن اتاق و دیگری مسئول آب 
دادن به گل ها... این که همه با هم یک هدف را دنبال و در انجام کارها به هم کمک 

کنند، واقعا لذت بخش است.
تعطیالت بیشتر خوش می گذرد

چه چیزی بهتر از تعطیالت آخر هفته در خانواده های بزرگ است؟ زمانی که 
تمام اعضای خانواده پشت میز غذا نشسته اند و با هم حرف می زنند یا آن موقع 
که همه پای تلویزیون نشسته اند و در مورد برنامه مورد عالقه شان نظر می دهند... 
ارتباط برقرار کردن با تمام اعضای خانواده  در طول هفته سخت است زیرا مشغله 
زندگی زیاد و پیدا کردن زمان خالی سخت است اما روزهای تعطیل بودن در چنین 

خانواده هایی بسیار لذت بخش خواهد بود.
جشن و عزاداری شما مشترک خواهد بود

فرقی نمی  کند جشن عروسی باشد یا مراسم عزاداری، شما هیچ وقت تنها نیستید. 
اعضای خانواده های بزرگ در چنین مواقعی همدیگر را درک و از هم حمایت 

می کنند که خود یک قوت قلبی بزرگ است.
در دوران پیری تنها نخواهید ماند

در دوران پیری، همیشه افرادی هستند که شما با آنها دردودل  یا آنها از شما 
حمایت کنند. این یکی از بزرگ ترین دالیل برای داشتن حداقل ۳ فرزند است. 

داشتن خانواده ای بزرگ در این دوران واقعا نعمت است. افراد بسیاری هستند که 
آنقدر خود را درگیر پول و کار می کنند که از مهم ترین چیزهای زندگی، یا همان 

خانواده، غافل می شوند. اگر شما خانواده ای بزرگ دارید، خدا را شکر کنید. 
اگرچه زندگی در چنین خانواده هایی مشکالتی را نیز به همراه دارد اما شما 

می توانید با تکیه به یکدیگر تمام آنها را پشت سر بگذارید.
آیا شما در خانواده ای بزرگ زندگی می کنید؟ آیا فکر می کنید که داشتن یک 
خانواده کوچک بهتر از خانواده ای بزرگ است؟ نظرات خود را با ما و دیگر خوانندگان 

در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

 گوگل لنز حاال می تواند یک میلیارد شیء را
تشخیص دهد

گوگل در پستی جدید که در بالگ خود منتشر کرد گفت که گوگل لنز، 
اپلیکیشن عکس برداری مبتنی بر هوش مصنوعی گوگل حاال می تواند یک 
میلیارد شیء را تشخیص دهد. این در حالی  است که سال گذشته وقتی 
این اپلیکیشن شروع به کار کرد، تنها قادر به تشخیص 250 هزار شیء بود.

این موقعیت بعد از آن اتفاق می افتد که این اپلیکیشن با گذشت یک سال موفق 
شده تا قدرتمند تر از گذشته شود و بیشتر لیبل های مربوط به وسایل مختلف را 
تشخیص دهد. با داشتن قابلیت تشخیص متن، گوگل لنز حاال می تواند بهتر به 
نسبت به ارائه  خدمات به کاربرانش اقدام کند. از طرفی غول جستجوگر دنیا اعالم 
کرده که با جمع آوری داده ها از عکس های گرفته شده توسط دوربین تلفن های 

هوشمند، گوگل لنز قدرتمند تر از گذشته شده است.
این یک میلیارد شی ء که گوگل لنز قادر به شناسایی آن هاست شامل وسایلی 
می شوند که امکان خریداری آن ها وجود دارد. بنابراین بعید است که در این بین 
بتواند کنسول های قدیمی سال 1990 یا اولین نسخه از چاپ یک کتاب قدیمی را 

تشخیص دهد.
عالوه بر تشخیص وسایل، گوگل لنز حاال می تواند افراد، نام شبکه های اینترنت 
بی سیم و اشکال هندسی را نیز تشخیص دهد. برای استفاده از توانایی گوگل لنز 
برای اتصال خودکار به اینترنت بی سیم، باید از لیبل درج شده روی روتر با استفاده 

از گوگل لنز عکس بگیرید.
این ویژگی در مراسم I/O در سال 201۷ معرفی شد و حاال ویژگی جدید اضافه 
شده این است که می توانید اطالعات درج شده روی کارت ویزیت را در گوشی خود 

ذخیره کنید.
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