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ایرفون رویایی
بسـیاری از ورزشـکاران دلشـان می خواهـد بتوانند در حال اسـکی، دوچرخه سـواری 
و یـا حتـی شـنا کردن با یـک هدفـون عالی به موسـیقی دلخـواه خود گـوش دهند.
ایـن امـکان توسـط ایرفونی کـه در تصویر مشـاهده می کنیـد با کیفیت بسـیار عالی 
میسـر می شـود.تصویر یـک جفـت ایرفـون وایرلـس را نشـان می دهـد که توسـط 
یـک تیـم تحقیقاتـی در کانادا تولید شـده اسـت.این محصول بسـیار جالـب تحولی 
را در زمینـه ایرفون هـا ایجـاد کـرده اسـت.طراحی ارگونومیـک، باعـث می شـود تـا 
مناسـب بـرای قـرار گرفتن در هـر گوشـی باشـد.تا 70 سـاعت در حالت اسـتندبای 
شـارژ داشـته و فقـط 4,9 گـرم وزن دارد و انـدازه آن تنها به بزرگی یک سـکه اسـت.
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Gresso گوشی الکچری
شرکت چندملیتی گرسو (Gresso) سازنده گوشی ها و لوازم جانبی لوکس، به تازگی از جدیدترین 
 (Meridian Diamond Edition) محصول خود، گوشی موبایل مریدین دای مند ادیشن 

رونمایی کرده است. گفته شده گوشی جدید گرسو هم تکنولوژی باالیی داشته و هم در 
ساخت آن از مواد گران قیمت و لوکس استفاده شده است. هر کدام از کلید های این گوشی 
باکیفیت از جنس تیتانیوم گرید 5 با پوششی از الماس 0,1 قیراطی بوده و بدنه آن نیز از 
جنس تیتانیوم است. این گوشی دو سیم کارته بوده و در دو مدل ساخته شده است؛ مدل 
اولی صفحه کلیدی از جنس فوالد ضد زنگ و بدنه ای از جنس تیتانیوم داشته و بدنه 
مدل دومی، از جنس تیتانیوم سیاِه ساخته شده با روش PVD به همراه صفحه کلیدی از 
جنس طای زرد 18 عیار است. گوشی جدید گرسو مریدین دای مند ادیشن تنها در 450 
نسخه ساخته شده و تولید و مونتاژ هر گوشی، 18 ساعت زمان برده است.آیا این کار، قیمت 
30 هزار دالری گوشی جدید گرسو را توجیه نمی کند!اگر شما قصد پرداخت این هزینه را 
برای یک گوشی موبایل دارید، خوب است بدانید پیش فروش گوشی های گرسو مریدین 

دای مند از تاریخ 26 دسامبر (6 دی ماه) آغاز می شود.

الکسا، دستیار صوتی آمازون
الکسـا، دسـتیار صوتی آمازون در سـال های گذشـته به مرور پیشـرفته و پیشـرفته تر 
شـده و بـه نظـر می رسـد در حـال حاضـر پخته تر از همیشـه اسـت اما بـرای بعضی 
از کاربران، اسـپیکر هوشـمند آمازون اکو که در آن از دسـتیار صوتی الکسـا اسـتفاده 
شـده خـود نیاز بـه بروزرسـانی هایی دارد. برای مثال بعضـی از کاربـران عاقه مندند 
کـه قابلیت های صوتی و سـخت افزاری این اسـپیکر هوشـمند هم زمان بـا باالرفتن 
قابلیت هـای هـوش مصنوعـی، ارتقـا یابد.حـال یـک گـزارش جدیـد از خبرگـزاری 
بلومبـرگ بـرای ایـن دسـته از طرفـداران آمـازون اکـو خبـر خوبـی دارد. طبـق این 
گـزارش آمـازون بـر روی تولیـد یک دسـتگاه دیگر کـه با دسـتیار صوتی الکسـا کار 
می کنـد متمرکـز شـده و بـه نظـر می رسـد ایـن دسـتگاه جدیـد در فصل اول سـال 
2017 راهـی بـازار شـود. ایـن دسـتگاه بلندگو هـای قوی تـر، کیفیت صـدای بهتر و 
یـک صفحه نمایـش 7 اینچـی دارد.بـه این ترتیب بـا اولین دسـتگاهی از محصوالت 
اکـو روبـه رو خواهیـم شـد کـه صفحه نمایـش دارد. صفحه نمایـش ایـن دسـتگاه 
اطاعاتـی کـه مربـوط بـه تعامـل فرد بـا دسـتیار صوتی اسـت را نمایـش می دهد. 

Ockel Sirius B رایانه جیبی
امروزه گوشـی  های هوشـمند بـه لطـف پردازنده  های قدرتمنـد و اتصـاالت با پهنای 
بانـد زیـاد توانسـته اند بـه جایگزینی بـرای رایانه  هـا تبدیل شـوند اما هنوز هـم انجام 
دادن برخـی امـور بـا رایانـه و لپ تاپ آسـان  تر از گوشـی  های هوشـمند اسـت. حاال 
شـرکت Ockel بـا عرضـه Sirius B رایانـه ای همـه کاره به نیاز شـما پاسـخ می دهد.
پـس از عرضـه موفـق محصول سـیریوس مـدل A، این بار شـرکت Ockel هـم با در 
نظـر گرفتـن همین نکتـه اقدام بـه عرضه رایانـه جیبـی Sirius B کرده اسـت البته با 
ایـن تفـاوت که از وینـدوز 10 بهـره می  گیـرد. این محصول بـا ابعاد بسـیار کوچکش 
می  توانـد بـه راحتـی در کیـف یا جیب قـرار گیرد و نیـاز کاربرانـی که دائـم در حال جا 
بـه  جایی هسـتند را برطرف کنـد. قیمت آن هم 190 دالر اعام شـده اسـت.ابعاد این 
رایانـه در حدود یک هارد اکسـترنال اسـت. بـا اتصال آن بـه برق و اسـتفاده از کیبورد 
و خروجـی HDMI یـک رایانـه رومیـزی کامـل در اختیـار کاربـران قـرار می  گیـرد. از 
ویژگی  هـای اصلـی آن می  تـوان به پردازنـده چهار هسـته  ای اینتـل، 2 گیگابایت رم، 

32 گیگابایـت حافظـه داخلـی، دو پورت USB، بلوتـوث و وای فای اشـاره کرد.

پروژکتور جدید شرکت ال جی
 2017 CES شرکت ال جی الکترونیکس از یک پروژکتور زیبا و قابل حمل در نمایشگاه
رونمایی خواهد کرد. پروژکتور ProBeam ال جی با وجود داشتن بدنه ای باریک، دارای 
قدرت پخش زیاد و شدت روشنایی 2 هزار لومن بوده و برای عاقه مندان سینمای 
خانگی طراحی شده است. پروژکتور ProBeam ال جی به منظور تجربه هرچه بهتر 
سینمای خانگی طراحی شده و از عملکرد باال در کنار انطباق پذیری در محیط خارج از 
خانه برخوردار هستند و می توانند در هر مکان و زمانی مورد استفاده قرار بگیرند.موتور 
لیزری LG ProBeam از طراحی بسیار مدرنی شبیه به شکل حرف «i» برخوردار است 
که موجب کاهش ضخامت کلی این دستگاه شده و حمل و نقل آن را آسانتر می کند. 

سبد هوشمند ژاپنی

یـک شـرکت تولید کننـده لـوازم الکترونیکـی، سـبد خریـدی اختراع کـرده که می توانـد نقش صنـدوق دار را نیز ایفا کند. شـرکت پاناسـونیک بـا این نـوآوری در حـوزه ارائه خدمات سـلف سـرویس وارد مرحله 
جدیـدی شـده اسـت.این سـبد خریـد هوشـمند بهـای کاال هایی کـه در آن قـرار گرفته اند، محاسـبه کـرده و حتی به طور خـودکار خرید های مشـتری را در کیسـه قـرار می دهد.هنـگام خروج نیز مشـتری فقط 
کافـی اسـت آن را روی یـک صفحـه خـاص هوشـمند کشـویی قـرار دهد.پـس از آن کـه سـبد خریـد روی صفحه هوشـمند قرار گرفت، ته سـبد بـاز می شـود و کاال های خریده شـده درون کیسـه پاسـتیکی 
قـرارداده می شـوند. در ایـن میـان فقـط مشـتری بایـد بـه طور دسـتی صورتحسـاب را پرداخت کند. این شـرکت فنـاوری نوین خـود را در الوسـون، یک فروشـگاه زنجیـره ای در ژاپـن افتتاح کرده اسـت. البته 
ایـن سیسـتم هنـوز کامـا اتوماتیـک نیسـت زیـرا مشـتریان بایـد کاال های خریده شـده را قبـل از قراردادن در سـبد یـک به یک اسـکن کنند. این سـبد خرید هوشـمند تحولـی را در زمینـه بازار تجـاری ایجاد 

کرده اسـت.
 شاد ی طباطبایی


