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در خدمت سالمت  
 و تناسب اندام

ANT+  كه گاهيANT Plus شود يك استاندارد  نيز ناميده مي
 يها شبكهاين  .سيم  گوناگون است بيي گرها حسهاي  براي شبكه

گرهاي  هاي هوشمند، پايش بين وسايل مختلفي مانند گوشي گر حس
هاي كنترل از راه دور، و مانند آن  شمارها، سيستم ضربان قلب، گام

اساساً براي گردآوري و انتقال  +ANT. دنكن فراهم ميارتباطي دوسويه  
مانند  لوازم خانگي گرها و همچنين كنترل از راه دور هاي حس داده
عبارتند  +ANTهدف اصلي  سه. شود داخل ساختمان طراحي مي  المپ

براي  +ANT. اري خانهخودكسالمت، تناسب اندام، و تندرستي و از 
گر  پايش: رود از ابزارها به كار مي گوناگوني هاي انواع انتقال داده

گر  غذاها، ترازو، پايش  كالري ريگ اندازهگر سرعت،  ضربان قلب، حس
 ژهيو يها و دستگاهگيري قندخون،  هاي اندازه فشار خون، دستگاه

يكي ديگر از  از راه دور نيزبعضي از ابزارها كنترل . تناسب اندام
هاي پخش موسيقي، كنترل  كنترل دستگاهاست، مانند  +ANTوظايف 
  . ها درون ساختمان هايدماپا و روشنايي

  

  

  بخوانيد در نسخه چاپيرا مقاله ادامه 

در بخشي از اطالعاتي توجه كنيد  ANT+ supportبه خصوصيت 
 Galaxy Note 3 درباره گوشي  GSMARENA.comكه سايت 

  .دهد محصول سامسونگ ارائه مي

  پاكبراي هواي 
  و اصالح قيمتي بنزين »تيموفقآزمون و «

 سيماي جمهوري اسالمي يكشبكه ماه  روز جمعه چهارم بهمن
 5با شركت  1393اي را درباره قيمت بنزين براي سال  ايران  مناظره

مجري محترم اين مناظره در بخشي از . اقتصاددان كشور انجام داد
 متيقرا براي كنندگان خواست كه عدد مشخصي  مناظره از شركت

اعدادي كه ذكر شد واگرايي . ذكر كنند 1393سال  يبرا نيبنز
 مسئلة). تومان( 3000، و 2000، 1500، 1100، 700: شديدي داشتند

كنندگان اين مناظره  كه به قول يكي از شركت_  قيمت بنزين اصالح
اي پيچيده  به گونه _  به پاشنه آشيل اقتصاد كشور تبديل شده است

اند  اعدادي نزديك به هم يا همگرا  كه اقتصاددانان نتوانستهاست شده 
  . براي حل مسئله ارائه بدهند

 داكردنيپ ،در اقتصاد كشورتأثيرگذار پيچيدگي  عوامل مختلف 
با چند سال بعد را  ايسال  كي يبرا نيبنز متيق  نهينرخ به كي

اعداد   .ساخته است بسيار دشوارنيز  يوتريكامپ يساز هيشباستفاده از 
 راهيك تواند به اين معني باشد كه  مختلف اقتصاددانانِ اين مناظره مي

 روش آزمون و خطاحل بهينه وجود ندارد و تا حدودي مجبوريم از 
در كم اقتصاددانان اين مناظره بر عدم موفقيت  دست. بهره بگيريم

اتفاق نظر داشتند و حتي بعضي از آنها  شده رسيدن به اهداف مشخص
عدم  .ايم افتاده دور باطلايم و به  تقد بودند كه به نقطه صفر باز گشتهمع

شايد به اين دليل باشد كه  شده موفقيت در رسيدن به اهداف تعريف
ايم و نقش متغيرهاي دخيل ديگر را در  نداشتهبه مسئله  نگاهي سيستمي

به اين دليل باشد كه  ممكن استافتادن در دور باطل . ايم نظر نگرفته
قيمت بنزين، كه معموالً موجب تشديد  شيافزاتورم و  اثر افزايش

زماني نسبتاً  ةهر چند با فاصل_ تورم شده است، بر افزايش نرخ ارز 
افزايش نرخ ارز نيز معموالً موجب .  شود در نظر گرفته نمي_ طوالني

تشديد تورم شده است، و سبب گرديده است كه افزايش مجدد و 
  .   نرخ بنزين به تأخير بيفتد ه برايمطابق برنام

ما را به  دتوان مياستفاده الگوريتميك از روش آزمون و خطا اما   
در واقع بايد به روشي عمل كنيم كه . اعدادي همگرا هدايت كند

توان روش  مي چنين روشي را . موفقيت در آن قطعي باشد
به  يناگر قيمت بنز. ناميد) trial and success(  »موفقيت و آزمون«

و معادل بر اساس نرخ ارز  شناوربه صورت  جاي يك نرخ ثابت
قيمت فوب خليج  درصد60، يا 50، 40مثالً (اي  منطقهدرصدي از قيمت 

شود كه مورد  درماني دوري مي انفجار  ، ازشود و تعيين محاسبه ) فارس
آثار  ي است،قطعهر مرحله  بود، موفقيت اقتصاددانان مناظرهنظر اكثر  

و در عرض سه تا پنج سال با  ، در پي داردتظارات تورمي كمتري انو 
توان مسئله را به طور كامل حل  درصد  مي 17تا  12افزايش ساليانه 

شدن هواي آلوده تر پاك در  مؤثربه اين ترتيب، يكي از عوامل  .كرد
  □.گردد زودتر محقق مي _جويي در مصرف بنزين  يعني صرفه _


