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FLEX صفحه قابل انعطاف
صفحه  پنل  تولیدکننده  مطرح  کمپانی های  از  یکی   Japan Display Inc شرکت
نمایش بوده که به تازگی محصول جدیدی معرفی کرد. این محصول پنل صفحه 
نمایش تلفن هوشمند انعطاف پذیر بوده که عرضه چنین گوشی های هوشمندی را 
ممکن کرده است. این پنل 5,5 اینچی بوده و با رزولوشن 1080x1920 پیکسلی همراه 
است. بنابراین اگر شرکتی بخواهد از پنل این کمپانی بهره گیرد قادر نخواهد بود یک 
پرچمدار انعطاف پذیر معرفی سازد زیرا رزولوشن این پنل پایین تر از یک مدل پرچمدار 
است. ژاپن دیسپلی نام پنل خود را FULL ACTIVETM FLEX گذاشته و طراحی ترکیبی 
برای آن انتخاب نمود به شکلی که الیه ای از آن پاستیکی و دیگری شیشه است. 
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جدیدترین گوشی شرکت نوکیا
گوشی جدید Nokia 6، با ویژگی هایی که برای آن توسط شرکت سازنده معرفی شده، 
به نظر می رسد یک گوشی سطح باال باشد. نمایشگر گوشی Nokia 6، نمایشگری 
5*5 اینچی است که نمایشگر آن در نهایت با میزان وضوح 1080 در 1920 پیکسل 

قصد دارد، در وهله اول، برای کاربران ظاهر پسند خودنمایی کند.میزان حافظه رم در 
نظر گرفته شده برای این گوشی 4 گیگابایت است که می توان گفت عالی است اما 
حافظه داخلی گوشی، به میزان 64 گیگابایت در نظر گرفته شده است.باتری گوشی 
جدید نوکیا، به میزان 3000 میلی آمپر در ساعت ظرفیت دارد که این میزان، با توجه به 
ویژگی های یاد شده، قادر است تا برای شما 18 ساعت فرصت مکالمه در حالت 3G را 
فراهم سازد. بدنه این گوشی از جنس آلومینیوم ساخته شده که به زیبایی و استحکام 
آن کمک می کند. البته گوشی های نوکیا همیشه از دوام و استحکام خوبی برخوردار 
بوده اند که این نوع بدنه نیز، به استحکام بیشتر آن کمک می کند. از نظر رنگ بندی 
هم نوکیا 6، تنها به رنگ مشکی مزین شده است. طبق آخرین گزارشات، این گوشی 

قرار است به قیمت 245 دالر به فروش برسد

صفحه کلید دوست داشتنی
Lofree، نـام صفحـه کلید بسـیار بامزه ای اسـت که به شـکل ماشـین تحریر های 

قدیمـی طراحـی شـده اسـت.این کیبـورد بی سـیم تجربـه تایپـی بسـیار راحت را 
در اختیـار شـما قـرار می دهد.ایـن محصـول دارای طراحـی بسـیار زیبـا بـوده و 
دارای نـور پس زمینـه بسـیار عالـی می باشـد.همچنین امـکان اتصال ایـن کیبورد 
بـه انـواع لـپ تـاپ، تبلـت و...وجـود داشـته بـه عـاوه این کـه بـا انواع سیسـتم 
عامل هـا همسـاز اسـت.این کیبورد بسـیار مهیـج مجهز بـه فناوری بلوتـوث بوده 
و بـه طـور همزمـان می توانـد بـه چنـد وسـیله مختلـف متصـل شـود.نکته جالب 
کـه باعـث می شـود آن را از سـایر صفحـه کلید هـا متمایـز کنـد شـباهت زیاد آن 
بـه ماشـین های تحریـر قدیمـی است.نوسـتالژی کـه باعـث می شـود طرفـداران 
زیـادی را بـه سـوی خـود جـذب کنـد. از طرقی امـکان اسـتفاده از ایـن در تارکی 
وجـود داشـته زیـرا مجهـز بـه تکنولـوژی Backlit می باشـد.هنوز قیمتـی بـرای 
ایـن کیبـورد اعـام نشـده اسـت و قـرار اسـت در نیمـه اول سـال میـادی وارد 

شـود. بازار 

دوچرخه هوشمند
دوچرخه هـای هوشـمند لئیکـو با سیسـتم عامل مبتنـی بر اندرویـد معرفی شـدند. این 
دوچرخه هـا از نیمـه دوم سـال 2017 بـا قیمتـی نامعلـوم روانه بـازار می شـوند. این دو 
دوچرخـه، Smart Mountain Bike و Smart Road Bike نـام دارنـد و هر آنچه برای 
یـک دوچرخـه خوب نیـاز دارید، در خـود جـا داده اند. دوچرخـه مخصوص جـاده 8,39 
کیلوگـرم و نسـخه مخصـوص کوهسـتان 12,2 کیلوگـرم وزن دارند. ایـن دوچرخه ها 
دارای پردازنـده اسـنپ دراگون 410 هسـتند و صفحـه نمایش 4 اینچی لمسـی دارند و 
البتـه باتـری آن هـا ظرفیـت 6000 میلی آمپـر سـاعتی دارد. همچنین ایـن دوچرخه ها 
بـرای مسـیریابی از نقشـه HERE اسـتفاده می کننـد و مجهـز بـه واکی تاکـی بـرای 
برقـراری ارتبـاط بـا دیگـر دارنـدگان دوچرخه هـای لئیکـو هسـتند. لئیکـو قطب نمـا، 
شتاب سـنج، بارومتـر، چـراغ، بوق و آالرم بـرای دوچرخه های خود تدارک دیده اسـت و 
البتـه می توانیـد ابزار هـای دیگری مانند حسـگر ضربان سـنج قلب نیز بـه آن ها اضافه 
کنیـد. ایـن دوچرخه هـا جنبـه اجتماعی نیـز دارنـد و می توانیـد اطاعاتـی نظیر مدت 
زمان دوچرخه سـواری یا مسـافت پیموده شـده را با دوسـتان خود به اشـتراک بگذارید.

هدفونی از جنس الماس
اکثر محصوالتی که در CES 2017 به نمایش درآمده اند برای مصرف کنندگان عادی 
هستند؛ اما هدفون اونکیو دائموند صرفا برای ثروتمندانی طراحی شده است که حاضرند 
برای خرید هدفون، 100 هزار دالر هزینه کنند. مهم ترین تفاوت این هدفون با هدفون رایج 
بازار، به کارگیری الماس در قسمت بیرونی گوشی های هدفون است. هر کدام از بخش های 
هدفون با دست ساخته شده است و قیمت این هدفون ها از 80 هزار دالر تا 100 هزار دالر، 
بسته به تعداد و حجم الماس هایی که روی بدنه آن ها کار شده، متغیر است. احتماال منتظر 
هستید مشخصات فنی این هدفون را بدانید؛ اما اطاعات فنی در این هدفون اهمیت چندانی 
ندارد و خریداران آن بیشتر برای طراحی ظاهری و جلوه آن، نسبت به خریدش اقدام می کنند. 

روباتی مخصوص کودکان
کوبـو روبـات هوشـمندی اسـت کـه با هـدف آموزش کد نویسـی بـه کـودک طراحی شـده اسـت. سـازندگان این روبـات عقیده 
دارنـد اگـر کـودکان توانایـی سـاخت یـک جورچیـن را دارنـد بنابرایـن توانایی یادگیـری کد نویسـی را نیز دارند.شـرکت سـازنده 
روبـات کوبـو زبـان برنامـه نویسـی TagTile را ایجـاد کـرده کـه می تواند به کـودکان 4 تـا 10 سـال در یادگیـری و درک مفاهیم 
برنامـه نویسـی در محیطـی خـارج از نمایشـگر ها کمـک کنـد. اتصـال قطعـات بـه یکدیگر بـر روی یک میـز دسـتورالعمل های 
الزم را بـه روبـات بـرای شـروع حرکت آمـوزش می دهد. زبـان برنامـه نویسـی TagTile متکی بـه قطعات رنگی جورچین اسـت 
کـه دسـتورالعمل های الزم را بـه روبـات می دهـد. کـودکان بایـد قطعـات را در یـک جهـت خـاص بـه یکدیگـر متصـل کنند تا 
روبـات حرکـت کند. سـپس روبات بـر روی این قطعـات حرکت می کنـد و دسـتورالعمل آن هـا را می خواند. بدین طریـق کودکان 
می تواننـد مفاهیمـی هم چـون روال، زیـر روال، عملکرد، چرخه و سـایر مفاهیـم برنامه نویسـی را بیاموزند. مجموعـه برنامه های 
آموزشـی TagTiles شـامل موسـیقی، زبـان و ریاضیـات اسـت.عاقه مندان می تواننـد ایـن روبات را بـه همراه مجموعـه قطعات 

بـه قیمـت 170 دالر خریـداری کنند.
 شاد ی طباطبایی


