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گوشی قابل شست وشو کیوسرا
ویژگی اصلی گوشـی موسـوم به Rafre KYV40 قابل شست وشـو بـودن آن حتی 
زیـرآب گـرم اسـت که به راحتـی هنـگام اسـتحمام می توان بـا خود به حمـام برد 
و مکالمـه کـرد. در واقـع حتـی زمانـی که گوشـی کامًال خیس اسـت می تـوان با 
نمایشـگر آن به راحتـی کارکـرد و از فنـاوری لمسـی آن حتی هنـگام خیس بودن 
اسـتفاده کرد.بنابرایـن در روز کامـًال برفـی یـا بارانـی بـدون دغدغـه می تـوان از 
گوشـی Rafre KYV40 بهـره برد.ایـن گوشـی دارای اسـتاندارد های ضد شـوک، 
 TFT ضـد آب و ضـد غبـار می باشـد.این گوشـی در سـایز 5 اینچـی بـا نمایشـگر

LCD در ابعـاد x 142 x 71 10 میلـی متـر بـه وزن 158 گـرم ساخته شـده اسـت.
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روبات دستیار مورو
روبات های دستیار خانگی روبات های بسیار دستگیری هستند اما روبات هایی که تاکنون 
در این رده طراحی شده اند، عملکرد های محدودی دارند و فقط می توانند کار های خاصی 
را برای ما انسان ها انجام دهند اما شرکت «Ewaybot» روباتی را با نام (مورو)طراحی کرده 
است که یک دستیار همه فن حریف حتی در محیط های البراتواری و مراکز تحقیقاتی است.
شرکت روباتیک Ewaybot این روبات دستیار انسان نما را با قدی معادل 2/1 متر و وزن 
9/34 کیلوگرم طراحی کرده است. این روبات بازو هایی دارد که شش مفصل مجزا امکان 
حرکات را در جهات مختلف برایش میسر می کند. با دستان چنگک مانند سه شاخه ای اش 
به راحتی می تواند اشیا را از خودکار گرفته تا ظروف شیشه ای سنگین بلند کند.مورو مجهز 
به دوربین RealSense، ساخت شرکت اینتل است تا بتواند با کمک آن به راحتی از موانع 
سر راهش بگذرد. همچنین حسگر های اولتراساند (فراصوت) و مادون قرمز در این روبات 
تعبیه شده اند که امکان برخورد با مانع آن به صفر برسد.به گفته شرکت سازنده، این روبات 
30 هزار دالر قیمت دارد که پرداخت این میزان برای آزمایشگاه ها و دانشگاه ها سخت 
نخواهد بود و با صرف این هزینه یک دستیار همه فن حریف برای خود خواهند داشت.

نخستین اکشن کمرا حرارتی جهان
در  حضور  با  شرکت  این  است.  حرارتی  عکاسی  دستگاه های  سازنده   FLIR شرکت 
 FLIR دوربین  از  آن ها  کرد.  رونمایی  خود  دستاورد  آخرین  از   2017  CES نمایشگاه 
Duo، نخستین اکشن کمرا حرارتی جهان رونمایی کرده اند.دوربین FLIR Duo حاوی 

دو دوربین جداگانه است که یکی از آن ها مجهز به سنسور تصویر حرارتی با رزولوشن 
160 در 120 پیکسل است و دیگری از یک لنز 1920 در 1080 پیکسلی نور مرئی بهره 
می برد. هر دو این دوربین ها می توانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند، بنابراین شما می توانید 
یک تصویر را در تصویر منظره ای خاص بگیرید. داشتن این دو دوربین در کنار یکدیگر 
همچنین به شما اجازه می دهد تا تصاویر از دوربین نور مرئی را بیش از تصاویر حرارتی 
پوشش دهید؛ بنابراین شما زمینه و درک بیشتری به جای تنها حباب های قرمز و زرد 
پیدا خواهید کرد. این دوربین قادر به ضبط ویدئو و تصاویر داخلی و همچنین اتصال به 
نمایشگر های مختلف به لطف یک درگاه خروجی HDMI است.عالوه بر این، یک مدل 
که  رسید  خواهد  فروش  به  تابش  دمای  اندازه گیری  شامل  نیز   Duo R نام به  دیگری 

تمامی قابلیت های دوربین Duo را نیز در خود جای داده است.

Aloگوشی هوشمند ژالتینی
گوشـی هوشـمند ژالتینـی از آن کانسـپت هایی عجیـب و غریبـی اسـت کـه طـراح 
فرانسـوی Phillippe Starck بـا همـکاری Jerome Olivet ارائـه کـرده اسـت.این 
گوشـی هوشـمند ژالتینی که Alo نام دارد؛ در حقیقت یک تکنولوژی ناتمام و منتشـر 
نشـده از یک گوشـی هوشـمند ژله ای کـه از نظـر ارگونومیکی تغییر شـکل خواهد داد 
را، بـه نمایش گذاشـته اسـت که تنها با کنتـرل صوتی نیاز هـای کاربر را پاسـخ خواهد 
داد.ایـن گوشـی برخـالف مدل های اخیـر قادر بـه نمایش هولوگـرام خواهد بـود. این 
یعنـی هـر پیام، عکـس یا حتی ویدئویـی که دریافـت کردید به صـورت هولوگرام های 
سـه بُعدی نمایش داده خواهد شـد.اگر چه ممکن اسـت تصور گوشـی هوشـمندی که 
فقط توسـط صدا کنترل شـود، دشـوار باشـد اما کانسپت این گوشـی هوشمند ژالتینی 
کامـال کاربرپسـند طراحـی شـده اسـت.دوربین ایـن گوشـی همچـون چشـم عمـل 
می کنـد یعنـی قـادر به خوانـدن متن و تشـخیص چهره خواهـد بود. همچنیـن فیلم و 
پیام های شـما را به صـورت یک هولوگرام سـه بُعدی به نمایش درخواهـد آورد. امکان 
برقـراری ارتبـاط با گوشـی از طریق لرزش یـا حتی حـرارت بدن وجود خواهد داشـت. 

فلش مموری 2 ترابایتی!
کینگسـتون از فلـش ممـوری جدیـدی رونمایی کرده اسـت کـه از مـاه فوریه در 
دو ظرفیـت 1 و 2 ترابایتـی بـه بـازار عرضـه خواهد شـد.زمانی کـه از حافظه ای با 
ظرفیـت بـاال صحبت می شـود، بیشـتر بـه فکـر درایو هـای اس اس دی یـا هارد 
درایـو می افتیـم؛ امـا گاهـی اوقات نیاز اسـت که بتـوان حجم زیـادی از اطالعات 
را جابه جـا کرد.بـه نظـر می رسـد کینگسـتون بـرای این مشـکل راه حلـی معرفی 
کـرده اسـت. ایـن کمپانـی در نمایشـگاه CES 2017 از فلـش ممـوری بـه نـام 
DataTraveler Ultimate GT رونمایـی کـرده کـه در دو ظرفیـت 1 و 2 ترابایتی 

عرضـه خواهد شـد.

روبات نقاش
اخیـراً روبـات کوچکی برای جذب سـرمایه در وب سـایت 
کیـک اسـتارتر قـرار گرفتـه اسـت کـه از بازویـی کوچک 
بهـره بـرده و بـا اتصـال بـه اپلیکیشـنی روی تبلـت یـا 
موبایل هـای هوشـمند، طراحی هـای شـما را بـه صـورت 
همزمـان روی کاغـذ تقلید می کند.اپلیکیشـن مورد اشـاره 
کـه روی پـی سـی و مـک هـم قابـل اسـتفاده اسـت، بـا 
اتصـال بـه اینترنـت از طریـق وای فـای، امکان ارسـال و 
دریافـت پیام هایـی را از سراسـر جهان به ارمغـان می آورد. 
اگـر کسـی دیگـر نیـز اپلیکیشـن را نصـب کـرده باشـد، 
می توانیـد طرحـی خـاص را بـه صورت مسـتقیم بـرای او 
بفرسـتید؛ درسـت اسـت که این کار، شـاید روش مناسبی 
بـرای برقـرار ارتباط به شـمار نـرود؛ اما حداقـل صمیمیت 
Line- و شـخصیت خاص خـود را دارد.سـازندگان روبـات
کاربـران  از  جامعـه ای  سـاخت  دنبـال  بـه  می گوینـد   us

هسـتند کـه نقاشـی های یکدیگـر را از طریـق اپلیکیشـن 
جمـع آوری کـرده و به شخصی سـازی روبـات می پردازند 
Line-us.رابـط کاربـری خـاص خـود را دارد می توانـد به 

دسـتگاه های Scratch، Arduino، رزبـری پـای و پایتون 
متصل شـود. ضمنـاً امکان تعویـض جوهر رنگـی و اندازه 
قلـم نیـز وجـود دارد.این روبـات بعـد از عرضه رسـمی در 
مـاه اکتبـر، بـا قیمـت 124 دالر به فـروش خواهد رسـید.
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