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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

مزدا  6توربو معرفی شد

دسکتاپ
• •سرو قهوه با طعم فناوری واقعیت افزوده

یکی از شعبههای کافی شاپ های زنجیره ای استارباکس به تازگی اقدام به ارائه تجربه واقعیت افزوده به
مشتریان کرده است .بازدیدکنندگانی که به شعبه تازه تاسیس شانگهای این کافی شاپ زنجیره ای مراجعه
میکنند ،با استفاده از تلفن هوشمند خود میتوانند موارد جالب و سرگرم کننده ای را به وسیله تکنیک
واقعیت افزوده به کار رفته در محیط ببینند.
مشتریان کافی است دوربین تلفن هوشمند خود را به اطراف نشانه ببرند تا در هر کجا از این مکان ،شکل ها و
داستان هایی خاص را از رابطه صمیمانه دانه قهوه تا فنجان های دارای لوگوی استارباکس مشاهده کنند.

مزدا در نمایشگاه خودروی لس آنجلس از مدل
توربوی مزدا 6

• •نجات فضانوردان گمشده با لباس

رونمایی کرد .مزدا اعالم کرده است که خودروی
سدان مزدا  6را مورد بهینهسازی و بازنگری دوباره
قرار داده و این خودرو که پرچمدار
محصوالت سدان مزدا به
حساب میآید را برای

به تازگی حق امتیاز اختراع یک لباس فضانوردی ثبت شده که در صورت گم شدن فضانورد در آسمان ،به طور
خودکار او را به مقر خود برمی گرداند و از خطر مرگ نجات می دهد .به این منظور لباس فضانوردی مجهز به
حسگرهای متعدد و یک برنامه جهت یابی ستارگان است تا مکان فضانورد و فاصله آن تا فضاپیما را تخمین
بزند .در این طرح ،چند پیشرانه به طور اتوماتیک فضانورد را به مقر خود می برند.

• •رونمایی از اسنپدراگون  845کوالکام

کوالکام روز گذشته تایید کرد که چیپست بزرگ بعدی اش اسنپدراگون  845نام دارد .این پردازنده ادامه
دهنده راه اسنپدراگون  835به حساب می آید.
انتظار می رود با قرارگیری این پردازنده درون اسمارت فون های سال 2018شاهد بهبود عملکرد ،بهره وری
بهتر از انرژی و البته کیفیت باالتر در تصویربرداری باشیم .نه تنها تلفن های هوشمند ،بلکه حتی لپ تاپ های
ویندوز  10نیز قرار است از قدرت اسنپدراگون  845بهره مند شوند.

• •مسیریابی با موتورسیکلت در گوگل مپس

گوگل مپس در آخرین آپدیتی که برایش منتشر شده به موتورسواران مسیرهایی را پیشنهاد می کند که امکان
ورود به آن ها برای خودروها ممکن نیست .این قابلیت هم اکنون تنها برای بخش کوچکی از کاربران گوگل
مپس فعال شده و هنوز ساکنان بسیاری از کشورها به آن دسترسی ندارند.
حالت مسیریابی با موتورسیکلت ضمن پیشنهاد مسیرهای متفاوت از خودروها ،تخمین زمان رسیدن به
مقصد را هم بر اساس چابکی و رفت و آمد راحت تر موتورسیکلت ها در ترافیک انجام می دهد .بنابراین
مسیریابی در این حالت تفاوت بسیار بزرگی با حالت مسیریابی با خودرو خواهد داشت.

• •مینی باس الکتریکی با اینترنت پرسرعت

شرکت آلمانی فولکس واگن از یک مینی باس تمام الکتریکی رونمایی کرده است که با یک بار شارژ ۳۰۰
کیلومتر طیمی کند ومجهزبه اینترنت پرسرعتاست .این وسیلهنقلیهکه MOIAنامگرفته بهعنوان خدمت
حمل ونقل عمومی الکتریکی در سطح بین المللی عرضه شده است.

• •گلکسی جی  2پرو  2018لو رفت

گلکسی جی  2پرو  2018نام دستگاهی است که به زودی از سوی سامسونگ برای پر کردن خالء دستگاه
های پایین رده اقتصادی ارائه می شود.
حال چند تصویر غیر رسمی از طرح  CADبرای گلکسی جی  2پرو  2018منتشر شده است .در این تصاویر
روی پنل جلویی یک فالش دیده می شود که قرار است سلفی های کاربران را پرنور کند.
چیپست گلکسی جی  2پرو  2018احتماال اسنپدراگون  430خواهد بود که یک پردازنده مرکزی 4
هسته ای به فرکانس  1.4گیگاهرتز دارد ،حافظه رم آن  2گیگابایت است و احتمال دارد حافظه داخلی 16
گیگابایتی در کنارش قرار بگیرد.

• •نسخه کسب و کار واتس آپ عرضه می شود

بخش پرسش و پاسخ واتس آپ نشان داده که این شرکت در آستانه عرضه و انتشار یک اپلیکیشن جدید با
عنوان نسخه کسب و کار واتس آپ است.
بر اساس اطالعات منتشر شده ،واتس آپ تصمیم دارد اپلیکیشن عادی این پیام رسان را از نسخه کسب و کار
واتس آپ جدا کند .کاربرانی که نیاز به نصب نسخه کسب و کار واتس آپ دارند باید اکانت بیزینس این پیام
رسان را تهیه کرده باشند و توسط مدیران واتس آپ تایید شده باشند .نسخه کسب و کار واتس آپ برای شرکت
های بزرگ که دارای اکانت کسب و کار هستند توسعه داده شده است.
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گجت

فناوری

سال  ۲۰۱۸با مشخصات جدیدی وارد بازار خواهد
کرد.
البته نیروی تولیدی پیشرانه در مدل  ۲۰۱۸این
خودرو مانند مدل فعلی ،به چر خهای جلو منتقل
خواهد شد؛ اما مزدا در مدل جدید این خودرو از
پیشرانه جدیدی با نام T SKYAVTIV-G2.5
استفاده خواهد کرد که حرف  Tدر انتهای نام آن،
نشاندهنده استفاده از توربوشارژ است.
در مورد مشخصات این پیشرانه باید گفت
که یک موتور  ۴سیلندر  ۲.۵لیتری است
که میتواند  ۲۵۰اسب بخار قدرت و
 ۴۲۰نیوتن متر گشتاور تولید کند.
استفاده از پیشرانه توربو بزر گترین
تغییری است که در مزدا  6مدل ۲۰۱۸
مشاهده میشود؛ چون مدل فعلی

ساینس

این خودرو دارای پیشرانه تنفس طبیعی با حجمی
مشابه است که میتواند تنها  ۱۸۴اسب بخار قدرت
تولید کند.
یکی دیگر از فناور یهایی که در مزدا  6جدید
مشاهده خواهیم کرد ،سیستم غیر فعا لسازی
سیلندرهاست که تأثیر بسزایی بر کاهش مصرف
سوخت خودرو میگذارد؛ بهطوری که اگر با این
خودرو با سرعتی بین  ۴۰تا  ۸۰کیلومتر بر ساعت
حرکت کنید تنها دو سیلندر آن کار میکند و دو
سیلندر دیگر به حالت غیر فعال درمیآید.
از دیگر امکانات این خودرو میتوان به دوربین ۳۶۰
درجه ،صفحه نمایش مالتی مدیای مزدا با ابعاد ۸
اینچی ،کروز کنترل هوشمند با قابلیت فعالسازی در
تمام سرعتها ،سیستم یخزدایی از برف پاککنها
و ...اشاره کرد.

اسمارت فون

 2S Novaبا  4لنز دوربین

HTC U12؛ با نمایشگر بدون حاشیه 4K

آنرX7؛بادوربیندوگانهونمایشگربدونحاشیه

شرکت هوآوی تصمیم دارد از نسل جدید تلفن هوشمند میان رده
خود با سخت افزار قدرتمند و قیمت مقرون به صرفه و با عنوان نوا 2
اس رونمایی کند .قرار است نوا 2اس با سخت افزاری قوی تر از نوا2
و نوا 2پالس عرضه شود .شایعات تاکید دارند که این تلفن هوشمند
دارای نمایشگر فول اچ دی با اندازه  6اینچ و نسبت ابعاد  18به 9
است .این تلفن هوشمند به احتمال زیاد دارای  6گیگابایت رم به
همراه  4لنز دوربین است.
شنیده ها حاکی از آن است که دوربین پشت نوا  2اس دارای یک
لنز  20مگاپیکسلی و یک لنز  16مگاپیکسلی و دوربین جلویی این
تلفن هوشمند دارای دو لنز  20مگاپیکسلی خواهد بود.
این تلفن هوشمند مجهز به پردازنده  8هسته ای  960 Kirinاست
و از رابط کاربری  8.0 EMUIدر سیستم عامل اندروید نسخه اوریو
استفاده میکند .عالوه بر این ،وب سایت  Mysmartpriceمدعی
شده هوآوی این تلفن هوشمند را در تاریخ هفتم دسامبر یعنی16
آذرماه جاری معرفی می کند.

براساس اطالعات بهدستآمده ،ا چتیسی یو  ۱۲با دوربین
دوگانه معرفی خواهد شد و رزولوشن صفحهنمایش آن به 4K
افزایش پیدا میکند .شرکت تایوانی اچتیسی ،مدتی پیش از
گوشی پرچم دار بدون حاشیه خود با نام یو  ۱۱پالس رونمایی کرد
و اکنون انتظار میرود تایوانیها پرچمدار بعدی خود را در نیمه اول
سال آینده عرضه کنند .با وجود این که اچتیسی یو  ۱۱به دوربین
دوگانه مجهز نیست؛ یکی از برترین محصوالت در زمینه عکاسی
به شمار میرود .ب ه نظر میرسد اچتیسی یو تصمیم دارد عملکرد
دوربین پرچمدار بعدی خود را دوباره ارتقا دهد و به همین منظور،
مایل است یو  ۱۲را به دوربین دوگانه مجهز کند.
یکی دیگر از تغییرات احتمالی پرچمدار  ۲۰۱۸ا چتیسی،
تجهیز آن به صفحهنمایش با رزولوشن  4Kاست؛ به نظر میرسد
صفحهنمایشیو ۱۲ازنظرتراکمپیکسلی،تفاوتهایچشمگیری
با نسل قبل دارد .اینطور که پیداست ،شرکت اچتیسی تصمیم
دارد حاشیههای صفحهنمایش را از پرچمدار جدیدش حذف کند.

آنر  7ایکس با دوربین دوگانه و نمایشگر بدون حاشیه به طور
رسمی معرفی شد .برند آنر هوآوی ،مدتی پیش از گوشی میانرده
بدون حاشی ه خود با نام آنر  ۷ایکس ( )7X Honorرونمایی کرده
بود .گوشی آنر  ۷ایکس حاشیههای بسیار باریکی دارد و خبری
از حاشیههای زیاد در پایین یا باالی نمایشگر نیست.
با اینحال ،لوگوی برند «آنر» همچنان در حاشیه پایین صفحه
نمایش جای گرفته است .با این که آنر  ۷ایکس باریکترین
حاشیهها را در میان گوشیهای امسال ندارد اما برند «آنر» هوآوی
ادعا میکند که بیشتر از  ۸۲.۹درصد از پنل جلوی گوشی با
صفحهنمایش پوشانده شده است.
بهگفت هشرکتسازنده،نسبتابعادنمایشگربهبدنهآنر ۷ایکسبا
هیچیک از گوشیهای هوشمند در بازهقیمتی خود قابل مقایسه
نیست .میانرده جدید برند آنر از صفحهنمایش  ۵.۹۳اینچی
استفاده میکند که رزولوشن ( +FHDیا  ۱۰۸۰در ۲۱۶۰
پیکسل) برای آن درنظر گرفته شده است.

