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الیکا دوربین بدون آینه TL2 را معرفی کرد 

کمپانی معروف الیکا )Leica( همیشه محصولی جدید در چنته دارد، و این بار عضو 
جدیدی از خانواده T را معرفی کرده اســت که دوربینی بدون آینه )میرورلس( با لنز 
قابل تعویض را در ابعاد یک کامپکت روزمره در اختیارتان قرار می دهد. این دوربین 
که TL2 نام دارد، به سنســور 2۴ مگاپیکســلی APS�C مجهز شده و لنزهایی با 
 TL2 فاصله کانونی 17 تا 200 میلیمتر را پشــتیبانی می کند. مهم ترین وجه تمایز
با نســل قبل، افزایش رزولوشن سنسور از 16 به 2۴ مگاپیکسل و پردازشگر تصویر 
جدیدی به نام Maestro II است. TL2 سرعتی مثال زدنی در ثبت تصاویر متوالی 
دارد که با شاتر مکانیکی به 7، و با شاتر الکترونیکی به 20 فریم در ثانیه می رسد. 
این دوربین شبیه دیگر محصوالت بدون آینه، منظره یاب نوری یا الکترونیکی ندارد 
و باید تصاویر خود را در نمایشــگر 3/7 اینچی LCD و لمسی آن ببینید. TL2 می 
تواند ویدیوهای 4K را با نرخ 30 فریم بر ثانیه ثبت کند، ضمن اینکه توانایی ضبط 
ویدیوهــای 1080p و 720p را هم به ترتیب با نرخ 60 و 120 فریم بر ثانیه دارد. 
گستره ISO در این دوربین بین 50 تا 50000 قرار گرفته که از رقم حداکثری مدل 

TL1 یعنی 12500 واحد بیشتر است.این محصول 2000 دالر قیمت دارد.

جدید ترین موبایل هوشمند کره ای

»Jindallae 3« موبایل هوشمند جدیدی در کره شمالی توسعه پیدا کرده و معرفی شده که 
)به معنای آزالیا - نوعی گیاه( نام دارد. این محصول توسط شرکت های داخلی خود 
کره شــمالی طراحی و ساخته شده اما شباهت تقریباً زیادی هم به یک آیفون دارد. 
این طور که پیداست سیستم عامل این موبایل در داخل کره شمالی توسعه یافته اما 
شباهت نرم افزاری به iOS، غیر قابل انکار است. حتی طرح برخی از آیکون ها هم 
دقیقاً مشابه با آنچه در آیفون می بینیم است. بخش پایین دستگاه میزبان یک کلید 
فیزیکی هم است که مشخص نیست آیا در آن سنسور اثر انگشتی قرار دارد یا خیر. 
این قسمت یادآور موبایل های سال گذشته سری گلکسی است و گویی مهندسان 
کره شمالی، با قرار دادن آیفون و گلکسی در برابر خود، تالش داشته اند تا بهترین 
قســمت ها از هریک از موبایل ها را درون دســتگاه خود جــای دهند. خبرگزاری 
»DPRK Today« کره شــمالی که تصاویــر و خبر معرفی این محصول جدید را 
منتشر کرده، از مشخصات و جزییات سخت افزاری و فنی آن سخنی به میان نیاورده 
و صرفاً چند تصویر را به همراه نام و اطالعاتی کلی بیان کرده است. در نتیجه، هنوز 

نمی دانیم که جدیدترین پرچمدار کره شمالی، از چه مشخصاتی بهره مند است.

Q.b One روبات

Q.bo One که ساخت، برنامه ریزی و اجرای آن ساده توصیف شده برخالف مدل قبل از 

خود متحرک نبوده و بر روی یک دسکتاپ به صورت گهواره ای می نشیند. برای اطالعات 
بیشــتر ما را در بهترین ها در زمین همراهی کنید. روبات دسکتاپ Q.bo One با ظاهری 
جذاب و چشــمگیر دارای بیشــتر از ۴00 میلی متر بلندی بوده و برای مشتاقان جوان و پیر 
طراحی شده است، اگرچه کاربردهایی مانند خدمت به عنوان پذیرش هتل یا دستیار پذیرش 
بیمار در یک مرکز پزشکی نیز از قابلیت های آن است. این روبات در قالب کیت تامین شده به 
این ترتیب عالقه مندان به روبات سازی می توانند چگونگی ساخت یک روبات را بیاموزند. این 
روبات بر اساس معماری سخت افزار و نرم افزار منبع باز طراحی شده است و دارای یک دوربین 
اچ دی در هر چشم خود بوده که طبق گزارش ها قادر به ردیابی و تشخیص صورت، ثبت ویدئو 
و عکس بوده، یک دهان مجهز به LED، نورها را به گونه ای شکل داده تا خروجی از طریق 
یک اسپیکر در پایه خارج شده و این روبات مجهز به سه میکروفون برای مکالمه رو در رو با 
افراد یا دریافت فرامین صوتی از هر جایی در اتاق است. یک سنسور خازنی در باالی سر روبات 
که به سه قسمت تقسیم شده، نصب شده به این ترتیب Q.bo One به لمس شدن واکنش 

نشان می دهد، و یک آنتن در پشت سر امکان اتصال وای-فای و بلوتوث ۴/0 را می دهد.

Delux موس بی سیم

موس یکی از مهمترین سخت افزارهایی است  ،که تنوع آن ها و قابلیت 
های ویژه شــان کمک موثری برای آنها خواهد بود. استفاده از موس 
منحصربه فرد دیلوکس می تواند درد مچ دســت شــما را که ناشی از 
اســتفاده طوالنی مدت از موس است  ،کاهش دهد.این موس بی سیم 
بــا طراحی خاص دارای اندازه 94.82x98.93x148.85 میلیمتر بوده 
و 210 گرم وزن دارد.بر خالف ســایر موس های کامپیوتر به شــکل 
عمودی طراحی شــده است و این نوع طراحی ارگونومیک تاثیر بسیار 
موثری بر کاهش فشــار بر روی مچ دست خواهد داشت.این محصول 
مجهز به USB receiver جهت اتصال بی ســیم به رایانه می باشد.

فلش مموری نوستالژیک

در میان انواع گجت ها که به شکل گسترده و با تنوع زیادی توسط کمپانی 
های مختلف تولید می شــود  ،فلش مموری ها یکی از جذاب ترین این 
محصوالت هستند.انتخاب این دسته از محصوالت بر اساس دو ویژگی 
شکل و ظرفیت آنها صورت می گیرد.که البته ظاهر فلش مموری ها  ،توجه 
طیف بیشــتری از متقاضیان این گروه از محصوالت را به خود جلب می 
کند.نمونه فوق که نوعی اتومبیل نوستالژیک از دهه 1960 میالدی می 
باشد ،یکی از پرطرفدارترین فلش مموری ها است.این محصول که در اندازه 
62X30X19 میلیمتر طراحی شده است دارای ظرفیت 16 گیگابایت بوده 

و با اتصال پورت آن به رایانه  ،چراغ های LED جلوی اتومبیل روشن می شود .

 شادی طباطبایی

این مچ بند جانتان را نجات خواهد داد
شرکت »Idol Memory« که در حوزه امنیت سایبری 
فعالیت دارد، مچ بندی به نــام »Wrixo« را روانه بازار 
کرده که شناســه کاربر را به صورت کد QR و نیز روی 
یــک چیپ NFC در خــود ذخیره می نماید. شناســه 
مذکور به صورت منحصر به فرد برای اشخاص مختلف 
صادر شــده و در یک پایگاه داده ابری برای دستیابی به 
اطالعات پزشکی آنها مورد اســتفاده قرار می گیرد.در 
شرایط اضطراری، نیروهای امدادی می توانند از طریق 
یک تلفن یا تبلت مجهز به NFC، شناســه مصدوم یا 
بیمــار را از مچ بند دریافت کرده و در پایگاه داده مربوط 
جســت و جو نمایند. البته در صورت عدم دسترسی به 
NFC، شناســه کاربر از طریق اسکن کد QR نیز قابل 

دســتیابی خواهــد بود.کاربران نیز مــی توانند هرگونه 
اطالعات پزشکی مهم را با ورود به حساب کاربری خود 
در پایگاه داده Wrixo ثبت نمایند. این اطالعات شامل 
گروه خونی، سوابق بیماری های خاص، آلرژی، عکس 
های MRI و ســایر مسائل پزشــکی مربوطه می شود.

جالب اســت بدانید که Wrixo ضد آب و بادوام بوده و 
نیازی هم به باتری و شــارژر ندارد. این مچ بند با قیمت 
19/99 دالر در دو رنــگ آبی و صورتی عرضه شــده و 

اواخر آبان ماه به دست مشتریان خواهد رسید.


