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لمس جنس لباس با صفحه نمایش حیرت انگیز

صفحـه نمايش جديـدی در نمايشـگاه CES امسـال مبتنی بر حواس پوسـتی معرفی 
شـده اسـت كه به شـما امـكان می دهد جنس لباس هايـی مثل لباس های ابريشـمی 
و كتـان را قبـل از خريـد و فقط از طريق لمس اين نمايشـگر حس كننـد. با ارائه چنين 
صفحـه نمايشـی ديگر الزم نيسـت به فروشـگاه برويد تا لبـاس مورد نظرتـان را پرو 
 Tanvas كنيـد و جنـس آن را ببينيد. بـه راحتی می توانيد جنس آن را با كمك فنـاوری
Touch كه مبتنی بر بازخورد لمسـی سـطحی اسـت، لمس كنيد. مطمئنا با نوع سـاده 

فناوری بازخورد لمسـی آشـنايی داريد. گوشـی های هوشـمند از اين فناوری اسـتفاده 
می كننـد تا به شـما حس ملموسـی را برای تايپ كـردن روی صفحـه نمايش بدهند. 
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Gole 1 رایانه 10 اینچی

بـه تازگـی شـركت Armdevices از يـك گجـت بسـيار جالـب رو نمايـی كـرده 
اسـت كـه بسـيار قابـل توجه اسـت، همانطـور كه می دانيـد قابليـت كانتينيـوم برای 
ايـن منظـور سـاخته شـده اسـت تـا در هـر زمان كـه كاربـر نياز بـه صفحـه نمايش 
بزرگ تـر داشـت از آن اسـتفاده كند، حال شـركت Indiegogo با رايانـه جيبی خود 
باعث شـده اسـت كـه وينـدوز 10 را در جيب خود داشـته باشـيد و هر زمـان كه مايل 
بوديـد بدون داشـتن يـك تلفن همـراه وينـدوزی آن را بـه صفحه نمايـش بزرگ تر 
متصـل كنيـد و از آن اسـتفاده كنيـد. اين رايانـه جيبی كـه GOLE1 نـام دارد، دارای 
ويژگی هـای قابـل قبولی اسـت كـه از آن ها می تـوان به يـك پردازنده اينتـل از نوع 
Intel CherryTrail T3اشـاره كـرد، همانطـور كـه گفته شـد دارای سيسـتم عامل 

وينـدوز 10 نسـخه Home اسـت. همچنيـن GOLE1 دارای يـك صفحـه نمايـش 
8 اينچـی بـا رزولوشـن 800x1280 DPI بـوده و از كيفيـت بسـيار بااليـی بر خوردار 
اسـت. از ديگـر مشـخصات اين دسـتگاه می تـوان بـه رم 4 گيگابايتی اشـاره كرد كه 

تـا 64 گيگابايـت می تـوان آن را ارتقا داد.

با MODI اینترنت اشیا بسازید!

MODI از چنديـن دسـتگاه مـدوالر سـاخته شـده كـه ايـن امـكان را بـرای كاربران 

فراهـم می كنـد تـا خودشـان ابزارك هـای اينترنـت اشـيا يـا روباتيـك بسـازند.كار 
بـا MODI كار را بـرای كاربـران سـاده می كنـد زيـرا بـرای اسـتفاده از آن بـه هيـچ 
ابـزاری نيـاز نيسـت. ماژول ها بـه وسـيله آهنربا های مغناطيسـی بـه يكديگر متصل 
می شـوند و در نتيجـه شـما نيـازی بـه لحيـم كاری پيـدا نخواهيـد كـرد و اسـتفاده 
از ديگـر ابزار هـا كامـاًل بـه خـود شـما و وسـيله ای كـه در نظـر داريد درسـت كنيد، 
بسـتگی دارد. تمـام كاری كـه شـما بايـد انجـام دهيـد اتصـال ماژول ها بـه يكديگر 
اسـت. همانطـور كه قباًل اشـاره شـد، MODI به لطف ماژول شـبكه خـود اين امكان 
را بـرای كاربـران فراهـم می كنـد تا دسـتگاه های اينترنت اشـيا نيـز بسـازند و از اين 
طريـق گوشـی های هوشـمند خـود و برنامه هـای آن را كنتـرل كننـد. با اين وسـيله 
می توانيـد هـر نـوع دسـتگاه اينترنت اشـيا را بسـازيد. مانند يـك كليد روشـنايی كه 
با گوشـی هوشـمند شـما كنتـرل می شـود يا يك حسـگر كـه ورود و خروج افـراد به 

اتـاق را از طريـق گوشـی شـما هشـدار می دهد.

TwoEyes دوربین واقعیت مجازی

می تواند  كه  است  لنز 180 درجه  از چهار  برخورداری  با  متفاوت  TwoEyes دوربينی 

تجربه ای كامل و حقيقی تر از تكنولوژی واقعيت مجازی را در اختيار كاربران قرار دهد. 
در  كه  طور  همان  دارد.  وزن  گرم  و 200  ابعاد  متر  ميلی   40 ، در 35  دوربين 98  اين 
تصاوير نيز مشاهده خواهيد كرد، TwoEyes مجهز به دو چشم بوده كه طراحی آن 
می توانيد  فشرده  و  جور  و  جمع  سايز  دليل  به  طرفی  از  است.  كرده  خالقانه  بسيار  را 
آن را همه جا همراه خود حمل كنيد. امكان نصب دوربين بر سه پايه برای ضبط يك  
ويدئو ی واضح تر نيز وجود خواهد داشت. به وسيله دو چشم اين دوربين می توانيد به 
تمركزی 360 درجه ای بر اطراف دست پيدا كنيد، دقيقا همان گونه كه با چشمانتان 
ويدئو های  ضبط   به  قادر  نيز  مجازی  واقعيت  قابليت  با  می كنيد.  مشاهده  را  جهان 
«دو  و  چشم»  «يك  شامل  حالت  TwoEyes.دو  بود.  خواهيد  بعدی  سه  و  واقعی تر 
چشم» را پشتيبانی می كند. اين مورد به نحوه در دست گرفتن دوربين بستگی دارد. 
سنسور هايی كه در اين دوربين كار گذاشته شده اند، اين حاالت را سريع تشخيص داده 

و می توانند ميان آن ها به صورت خودكار تغيير وضعيت دهند. 

G203 موس گیمینگ جدید الجیتک

الجيتـك به عنوان يكـی از فعال ترين كمپانی های توليدكننـده تجهيزات گيمينگ، 
تـا بـه امـروز مـاوس  هـا و كيبورد هـای گيمينـگ گوناگونـی را بـه دسـت گيمر هـا 
رسـانده كـه هر يـك از قابليت هـای گوناگونـی در زمينـه برنامه ريزی و پاسـخ دهی 
بهره مند هسـتند. اين كمپانی حـاال از جديدترين عضو سـری G Prodigy رونمايی 
كـرده كـه ماوسـی عالـی بـرای گيمينگ بـا قيمتی مناسـب تلقـی می شـود.ماوس 
G203، تـا حـد زيـادی از مـدل G100S الهـام گرفته و طراحـی خود را نيـز از آن به 

ارث بـرده اسـت. G203 درسـت مثـل G100S طراحـی سـاده امـا جذابـی دارد و با 
مهندسـی پيشـرفته تر، راحتی و مقاومت بيشـتری را بـرای كاربر به ارمغـان می آورد. 

تاكنـون تنهـا راه بـرای تغييـر رايحـه منـزل اسـتفاده از خوشـبو كننده های معمولی و يـا باز كـردن پنجره ها 
بـرای تغييـر هوای منزل بـود اما ايـن روش ها با معرفی گجـت مـودو (Moodo) كه دسـتگاهی برای تغيير 
رايحه منزل با توجه به سـليقه شـما می باشـد، منسـوخ خواهند شـد!!مودو دسـتگاهی می باشـد كه از طريق 
چهـار كپسـول كـه هـر كـدام شـامل كريسـتال هايی بـا رايحه هـای متفـاوت بـرای سـليقه های گوناگون 
می باشـند، عطـر و بـوی متفاوتـی را در فضای مورد نظر شـما پخش می كنـد. اين كپسـول ها در رايحه های 

متفاوتـی مثـل «ادويه جـات گرانبهـا»، «اكاليپتوس شـب» و «عود چوب صنـدل» برای سـليقه های مختلف 
وجـود خواهنـد داشـت. كاربـران نيـز بـا اسـتفاده از برنامـه مخصـوص قـادر خواهند بود كـه بـا تركيب اين 
رايحه هـا، رايحه هـای مختلفـی ايجـاد كرده و از بيـن آن ها رايحـه مورد نظر خـود را با توجه به سليقه شـان 
انتخـاب كنند.بديهـی اسـت كه مـودو هم مثل سـاير گجت هـای عجيب و غريب بـرای درآمدزايی درسـت 

شـده اسـت. بـرای خريد اين دسـتگاه به همراه 4 كپسـول شـما بايـد مبلـغ 139 دالر پرداخت كنيد.

 شاد ی طباطبایی

با Modo به صورت هوشمند عطر ایجاد کنید!


