
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و سی و نه /چهـارشنبـه 17 آذر 1395
7  D e c e m b e r  2 0 1 6  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

HandEnergy شارژر همراه با
اگر به دنبال شارژر همراه مطمئنی هستید تا حتی چنانچه فراموش کردید، آن را 
شارژ کنید دچار مشکل نشوید این شارژر همراه می تواند مورد ایده آلی برای شما 
باشد.این محصول جالب که Handyenergy نام دارد با گرفتن انرژی از بدن شما 
می تواند کلیه دیوایس های مورد نظرتان را شارژ کند.در واقع انرژی پاکی را ایجاد 
کرده که به سادگی قابل استفاده است.این محصول را می توان ژنراتور برق جیب 
کجا  هر  در  آن  از  واستفاده  انرژی  ذخیره  پاک،  انرژی  تولید  واقع  دانست.در  شما 
تعریف مناسبی برای این شارژر است ودیگرنیازی به اتالف کردن وقت برای شارژ 

باتری همراه نیست.
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HTC گوشی هوشمند جدید
شرکت HTC امروز از یک گوشی ارزان قیمت رونمایی کرد. این تلفن همراه هوشمند که 
قبال هم شایعاتی از آن منتشر شده بود، Desire 650 نام دارد. محصولی که جزو گوشی های 
 650 HTC Desire پرچم دار به حساب نمی آید و یک محصول رده پایین خواهد بود.گوشی
به یکی از تراشه های شرکت کوالکام مجهز شده و 2 گیگابایت رم و 16 گیگابایت حافظه 
داخلی دارد. البته این محصول از کارت حافظه پشتیبانی می کند که باعث شده کاربران 
بتوانند میزان حافظه گوشی خودشان را افزایش دهند. این تلفن همراه به صفحه نمایش 5 
اینچی با کیفیت 720p مجهز شده است.تلفن همراه هوشمند Desire 650 یک دوربین 13 
مگاپیکسلی با دیافراگم f/2,2 دارد و به دوربین جلوی 5 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2,۸ مجهز 
 HDR را دارند و از Full HD شده است. هر دوی این دوربین ها توانایی فیلم برداری با کیفیت
هم پشتیبانی می کنند.یکی از ویژگی های جالب توجه این تلفن همراه هوشمند پشتیبانی 
 Desire است. گوشی Hi-Resolution Audio و BoomSound آن از سیستم صوتی
650 یک باتری 2200 میلی آمپر ساعتی دارد و از شبکه 4G هم پشتیبانی می کند. اندروید 6/0 

روی آن نصب شده و نمی دانیم که آیا اندروید 7/0 برای آن عرضه می شود یا خیر.

تشخیص HIV با فلش مموری
نوعی  الکترونیکس  دی ان ای  شرکت  و  لندن  کالج  امپریال  دانشگاه  از  تحقیقاتی  تیم 
استفاده  «اچ .آی.وی»  آزمایش  برای  خون  قطره  یک  از  که  یواس بی ساخته اند  فلش 
می کند. این دستگاه سپس یک سیگنال الکتریکی ایجاد می کند که هر رایانه یا دستگاه 
فلش های  بودن  رایج  به  توجه  دهد.با  نشان  را  نتیجه  و  خوانده  را  آن  می تواند  دستی 
یواس بی، می توان از آن برای بیماران مبتال به اچ .آی.وی به منظور نظارت بر بیماریشان 
استفاده کرد و همچنین نتایج را برای مدیریت موثرتر مبتالیان به این بیماری در مناطق 
دورافتاده به کار برد.رویکرد جدید از یک تراشه تلفن همراه استفاده می کند و تنها به 
از  نقطه ای  بر روی  خون  نمونه  این  دارد.  نیاز  آزمایش  برای  خون  کمی  بسیار  میزان 
دستگاه قرارداده شده و در صورت وجود ویروس اچ.آی.وی، اسیدیته آن تغییر می کند. 
این تغییر سپس به یک سیگنال الکتریکی تبدیل و به دستگاه ارسال می شود که در 
نهایت توسط یک برنامه بر روی رایانه یا دستگاه دستی قابل خوانش خواهد بود. محققان 
دست  درصد  دقت 95  نرخ  به  و  کرده  آزمایش  را  خون  نمونه  تحقیق، 991  این  برای 
یافتند. میانگین زمان مورد نیاز برای دستیابی به پاسخ در این دستگاه، 20,۸ دقیقه است.

دسته بازی آکیولس تاچ
ژوئن  ماه  در  هدست  این  مخصوص  رویداد  طی  بار  اولین  آکیولس  هدست  تاچ  کنترلر 
رونمایی شد. این کنترلر که ظاهر عجیبی هم دارد، متشکل از دو دسته است که هریک 
از آن ها برای یکی از دست های کاربر ساخته شده اند. هر یک از این دسته ها شامل یک 
استیک آنالوگ، دو کلید و یک ماشه (Trigger) خواهند بود و قابلیت لرزش هم همانند 
حسگر  چندین  شامل  کنترلر  این  به عالوه،  دارد.  وجود  آن ها  در  فعلی  کنترلر های  اکثر 
مختلف است که می توانند حرکات دست را به دقیق ترین شکل ممکن شناسایی کنند.
پالمر الکی، سازنده اصلی این کنترلر و همچنین هدست آکیولس ریفت، در توصیف تاچ 
گفته است:برای لذت بردن از بازی های واقعیت مجازی، نیاز به کنترلری خواهید داشت 
که بتواند دقیقا و بدون هیچ نقصی حرکات دستان شما را شناسایی و شبیه سازی کند و 
البته این کار را با کم ترین تاخیر ممکن انجام دهد. این ها خصوصیاتی هستند که در ساخت 
آکیولس تاچ به آن ها توجه شده و در نتیجه زمانی که این کنترلر را در دست بگیرید و وارد 
دنیای واقعیت مجازی شوید، حس خواهید کرد که دقیقا با دست های خودتان در حال انجام 

فعالیت های مختلف هستید.

)Insta360 Air( اینستا 360 ایر
نسخه اندروید ی اینستا 360 است که توسط کمپانی چینی ساخته شده است ومی 
تواند تصاویر را به صورت واقعیت مجازی و HD ذخیره و استریم کند.این دوربین 
که دارای ارتفاع 39,5میلیمتر، قطر 3۸ میلیمتر و وزن 27 گرم است، بسیار کامپکت 
بوده و به دلیل طراحی کروی و کوچکی که دارد در هر کجا قابل استفاده است.
عالوه بر این یک محافظ الستیکی می باشد که مانع از آسیب دیدن آن می شود. 
دوربین اینستا 360 مدل 4K یک دوربین با کیفیت 4K است که به دو لنز چشم ماهی 
هیجان  ورزش های  مخصوص  دوربین  این  است.  مجهز  واید  اولترا   (Fisheye)

انگیز ساخته شده است.

با دوربین پرنده AirSelfie سلفی بگیرید
دوربیـن پرنـده AirSelfie بـا قـاب آلومینیومـی و ابعـاد 9,5 در 6,7 در یـک سـانتی متر، همراه بـا یـک باتـری در 
قـاب گوشـی شـما جای گرفتـه و پهپاد شـما را در مـدت 30 دقیقه، به صـورت کامل شـارژ کند. در حـال حاضر، 
قـاب دوربیـن پرنـده AirSelfie بـا انـواع گوشـی ها سـازگاری دارد.کاربـران می تواننـد به کمـک شـبکه وای 
فای، دوربیـن پرنـده AirSelfie را بـه گوشـی مجهـز به اندروید یـا آی او اس خـود متصل کـرده و آن را از طریق 
اپلیکیشـنی مخصـوص، کنتـرل کننـد. سـه حالـت کلـی بـرای ثبت عکس هـای سـلفی وجـود دارد کـه به نظر 
«Selfie Mode» می توانـد آسـان ترین گزینـه باشـد. دو حالـت دیگـر نیـز شـامل کنتـرل پهپـاد به کمـک یک 

اهرمـک یـا جوی اسـتیک مجـازی و کنتـرل پهپاد بـا حرکت دادن گوشـی به صورت افقی می شـود که شـاید با 
انجـام آن هـا کمی سـردرگم شـوید!دوربین پرنده AirSelfie به سنسـوری 5 مگاپیکسـلی با قابلیـت ضبط ویدئو 
به صـورت HD مجهـز شـده و همه چیـز روی کارت حافظه 4 گیگابایتی آن ذخیره می شـود. همچنین اپلیکیشـن 
مربوطـه، امـکان دریافـت و ذخیـره تصاویـر به کمـک شـبکه وای فـای را دارد. الزم به ذکر اسـت که ایر سـلفی 
 شاد ی طباطباییمی توانـد بـه مـدت 3 دقیقـه، در ارتفاع 20 متـری تعادل خـود را حفظ کند.قیمـت این محصول 1۸9 دالر اسـت.


