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12
باشگاه Wingate & Finchley FC که در لیگ برتر Isthmian  بازی می کند، برای داشتن برتری در مقابل رقبا، بکارگیری 
هوش مصنوعی برای چیدن ترکیب را در دستور کار قرار داده است. مربی هوش مصنوعی از یک موتور استدالل برای تعیین بهترین شکل و 
سبک بازی دربرابر تیم های مختلف استفاده می کند. پس از هر بازی، این هوش مصنوعی اطالعات را ذخیره کرده و با این اطالعات به تیم در 
جهت تکامل، بهترین چیدمان و نحوه بازی کمک می کند. مربی هوش مصنوعی ازطریق دستگاه Amazon Echo  صحبت کرده و 

یافته هایش را برای بازیکنان پخش می کند.

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

فریـزر، یخچـال، آبگرمکـن،
و بلنـد اشـیای و گاز اجـاق
بسـیارسـنگینبایدبابسـت
یاتسـمههایمناسـببهکف
ودیـوارمنـزلمحکمشـوند.

 چیدن ترکیب
  تیم فوتبال
 با هوش مصنوعی

اسلحههایباورنکردنیکهقدرتهایمدرننظامیدارند

تکنولوژی پیروز میدان نبرد  است
؟؟؟؟؟؟

مهرنوشگرکانی|جنگهموارهمنجربهبزرگترینجهشدرفناوریشدهاست.هرکشوریبه
طورمداومتالشمیکندتاازپیشرفتهترینتکنولوژیهاوتواناییهایخودبرایدفاعازمنافع
خوددرداخلوخارجازکشورشاستفادهکند.درسالهایاخیرفیلمهایعلمیوتخیلیبسیاری
ساختهشدهاستکهدرآنهاازتسلیحاتنظامیتخیلیاستفادهشدهاستکههمینتسلیحات
درواقعدیدگاهیخطرناکودقیقیرابرایســاختپیشرفتهترینسختافزارهاوسالحهای
جنگیدرآیندهرقممیزند.دراینمطلبمیخواهیمبهدنیایبزرگترینوپیشرفتهترینسالحهاو
سختافزارهایجنگیدردنیاسفرکنیموبدانیمدربزرگترینجنگهاییکهممکناستدرآینده

اتفاقبیفتد،چهچیزهاییمیتواندپیروزمیداننبردباشد.

نیرومندترین ارتش کشورهای جهان

قدرتمندترینکشــورهایارتشنظامــیجهانرااز
میزانداراییتسلیحاتنظامیآنهامیشناسند.سایت
businessinsiderآمــاریازتعداداســلحههایآنها
منتشرکردهاســتوباتوجهبهآنهاقدرتمندترینهارا

مشخصکردهاست.
آمریکا

تعدادپرسنلنظامی:2،363،675
مجموعهواپیما:13،762
هواپیمایجنگنده:2،296
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مجموعداراییهایدریایی:415)19حاملهواپیما(
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روسیه
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بودجهنظامی:44.6میلیارددالر
چین
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بودجهدفاع:161.7میلیارددالر
هند

تعدادپرسنلنظامی:4،207،250نفر
قدرتهواپیما:2،102

هواپیمایجنگنده:676
تانکهایمبارزه:4،426

مجموعداراییهایدریایی:295)سهحاملهواپیما(
بودجهنظامی:51میلیارددالر
فرانسه

تعدادپرسنلنظامی:387،635نفر
مجموعنیرویکشش:1،305

جنگندههایجنگنده296
مخزنمبارزه:406

مجموعداراییهایدریایی:118)چهارحاملهواپیما(
بودجهدفاع:35میلیارددالر

انگلستان
تعدادپرسنلنظامی:232،675نفر

مجموعقدرتهواپیما:856
هواپیمایجنگنده:88
تانکهایمبارزه249

مجموعداراییهایدریایی:76)دوحاملهواپیما(
بودجهدفاع:45.7میلیارددالر
ژاپن

تعدادپرسنلنظامی:311،875نفر
قدرتهواپیمادرمجموع:1،594

هواپیمایجنگنده:288
تانکهایمبارزه:700

مجموعداراییهایدریایی:131)چهارحاملهواپیما(
بودجهنظامی:43.8میلیارددالر
ترکیه

تعدادپرسنلنظامی:743،415نفر
مجموعقدرتهواپیما:1،018

هواپیمایجنگنده:207
تانکهایمبارزه:2،445

مجموعداراییهایدریایی:194
بودجهنظامی:8.2میلیارددالر
آلمان

کلپرسنلنظامی:210،000
قدرتهواپیمادرمجموع:698

هواپیمایجنگنده:92
مخازنمبارزه:543

مجموعداراییهایدریایی:81
بودجهنظامی:39.2میلیارددالر
مصر

کلپرسنلنظامی:1،329،250نفر
مجموعقدرتهواپیما:1،132

هواپیمایجنگنده:337
تانکهایمبارزه:4،110

مجموعداراییهایدریایی:319)دوحاملهواپیما(
بودجهنظامی:4.4میلیارددالر

سیستمهاییکهاستتارراکشفمیکنندیکیازعالیقاینروزهاینظامیانسراسر
دنیاهستند.برخیمیگویندکهبرایانجامیکماموریتبههمراهداشتندوربینمادون
قرمزمضراست.دوربینهایمادونقرمزباآنکهدربسیاریازماموریتهاینظامیبه
BAEنظامیانکمککردهاند،اماوسیلهایمنسوخشدهبهحسابمیآیند.حاالدیگراز
SystemsADAPTIVبرایاستتارهااستفادهمیکنند.اینوسیلهمیتواندرویهر
وسیلهنقلیهاینصبشودودرصورتنیازبامحیطهمدمامیشود)گرمیاسردشود(این
کارمیتواندبرایاستتاربهترکمککندوهمچنینازدیددوربینهایمادونقرمزدور
بماند.نکتهدیگرایناستکهبانصباینوسیلهمیتواندوستانراپیداکردودشمنو

دوستراازراهدورتشخیصداد.

Human Universal Load Carrier یــککیــتانعطافپذیــر
هیدرولیکیاستبرایپشتیبانیازســربازاندرمیدانجنگکهبه
آنهااجازهمیدهدبارهایســنگینرابرایمدتزمانطوالنیبدون
خســتگیبیشازاندازهحمــلکنند.اینلباسفوقالعادهســبک
ودرعینحالکاملبهکاربراجازهمیدهدتابــاانعطافکاملبتواند
حرکتکندوهمچنینباعثمیشــودتاتمــامتکنولوژیهاییکه
سربازانباخودحملمیکنندرابرایشانسبککند.سربازانمعموال
تعدادیاسلحه،جلیقهضدگلوله،سیستمهایگرمایشوسرمایشو
آذوقهباخودحملمیکنندکهاینلباسهاباعثمیشودتحملوزن
آنهابرایسربازانراحتترشودودرواقعبهجایاحساسسنگینی،

احساسسبکیکنند.

وسیلهنقلیهبدونسرنشینبینهایتسیاهوسفیدیکوسیلهنقلیهبدون
سرنشیننمونهاولیهباظاهریکمخزنکوچکوقدرتشلیکباالاست؛
توپ30میلیمتریوکواکسیال7.62میلیمتری،همراهباتواناییاستفاده
ازیکهواپیمایحملونقلنظامیدارد.مانندرباتMAARS،وســیله
نقلیهبدونسرنشــینناوگانBlackKnightطراحیشدهاستتابه
خطرناکترینشرایطبراینیروهایانسانیمنتقلشود.تکنولوژیفعلی
بدوننقصنیستومسائلمربوطبهGPS،ارتباطاتبیسیموسنسورها

هنوزبایدمورداستفادهقراربگیرد.

T-GhostسوئدییکمخزنمخفیاســتکهازاستتارADAPTIVBAEاستفاده
میکندتادرمقابلدیدسیستمهایتصویربرداریحرارتیدشمننامرئیبماند.مخزناین
وسیلهازتوپاصلیبافشردگی120میلیمتریباتکنولوژیجدیدطراحیشدهکهمیتواند
The(خودرورابرایکاهشتلفــاتوکاهشوزنکنترلکند.تکنولــوژیلبهخونریزی
bleedingedge(دراینمخزنبهکاربراناجــازهمیدهدتابدوناینکهنیروهایمخالف

متوجهشوند،ابتداحملهکنند.

TASERShockwaveیکسیستمانکاربزرگمنطقهایاستکهبهمنظورکمک
بهموقعیتهایکنترلشورشهاطراحیشدهاست.اساسایکسیستممدوالربزرگبرای
شلیکتفنگهایمتعددTASERX26دریکقوس20درجهبادامنه25فوتاست.
TASERShockwaveهمچنینقادربهتولیــدزنجیرهایباچندینواحد
دیگراستکهپوششمنطقهراافزایشمیدهدوحتیتهدیدبیشتریبرایآشوبهای

خشونتآمیزنیزوجوددارد؛قطعهایتکاندهندهازسالحهایضدشورش.

سیستمسالحMAHEMتوســطDARPAازیکژنراتورشــارژمغناطیسیبرای
جلوگیریازپرتاببدوناســتفادهازموادمنفجرهسنتیاستفادهمیکندکهیکسیستم
پرتابموثرودقیقراایجادمیکند.اینسیستمســالحهایپرتابهمچنینازفلزمذاب
براینفوذبهوسایلنقلیهزرهیدشمناســتفادهمیکندکهمیزانمرگومیررادرمیدان

جنگافزایشمیدهد.

 ADAPTIV camouflage

CV90120T- Ghost

TASER Shockwave

Precision-Guided FirearmsLaser Weapon System (LaWS)
Laser Avenger

Human Universal Load Carrier (HULC)

Black Knight Unmanned Combat Vehicle Munition (MAHEM)

برای دقیق Firearmsهدایت
طراحیسیستمقفلکردنموشک
ازجتهایجنگندهطراحیشده
وآنهارابهسیســتمهایقدیمی
سالحهایدوردستسنتیاعمال
میکند.ایناســلحهگرمبرای

ردیابیهدف،کنترلآتشپیشرفتهاستفادهمیشودوتکنولوژیهای
صفحهنمایشبرایکمکبههدایتگلولهبرایرسیدندقیقبههدف
داردوخطاهایانسانیرابشدتکاهشمیدهد.نخستینسیستم
شلیکگرمدقیقهدایتشدهتوســطTrackPoint،یکشرکت
آمریکاییتوسعهیافتهاستکهسیستمعاملپیچیدهراقادرمیسازد
کهبااهدافدقیقدر1280متر،حتیدرهنگامحرکت،گلولهرابههدف

برساند.

سیستماسلحهلیزریدقیقاهمانچیزیاستکهبهنظرمیرسد.
اینسیستملیزراجازهمیدهدتابهطوردقیقدشمنراموردهدف
قراردهدونابودکند.شمابرایشلیکتنهانیازداریدتامسیرلیزر
رادنبالکنید.ایناسلحهیکمزیتدیگرنیزداردکهنسبتبه

ســالحهای
همردهمقرون
بــهصرفهتر
وکارآمدتــر
زیرا اســت؛
فقــطنیازبه
آتــشزدن

دارد.

بویینگلیزرآونجریک
سالحدفاعهواییاستکه
میتواندبهیکوسیلهنقلیه
متصلشودومورداستفاده
قرارگیردوشــلیککند.
برخالفســالحهایضد
هواییمعمول،سیســتم
Avenger لیزر بویینگ

هنگامیکهآتشسوزیایجادمیکند،دودبهوجودمیآورد؛اینبدانمعنی
استکهمیتواندازموقعیتهایپنهانشدهاخراجشودونیروهایدوسترا

بدونهیچزحمتینگهدارد.


