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لباس هوشمند
محققان لباس هوشمندی را ساخته اند که می تواند به شما بگوید چقدر غذا خورده اید و 
چه میزان مایعات نوشیده اید. حسگر های نرم در یقه آن، به شکلی ناملموس عمل بلع را 
تشخیص می دهند. با کمک این فناوری می توان رفتار های پیچیده را در طول روز زیر 
نظر گرفت. به عنوان مثال اگر کاربر در طول روز مایعات کم بنوشد، این فناوری می تواند 
کمبود آب بدن را تشخیص و هشدار دهد؛ این فناوری به ویژه برای مبتالیان به دیابت 
مفید است و همچنین با ارائه داده های واقعی، به کسانی که اضافه وزن دارند، توصیه های 
الزم را می دهد.نمونه ای دیگر از قابلیت های این حسگر های پارچه ای، استفاده از آن ها 
در فریم عینکی است که می تواند میزان ارتعاشات جمجمه را هنگام جویدن اندازه بگیرد. 
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تبلت جدید شرکت لنوو
بازار تبلت ها روز به روز فشرده تر شده و کاربران بیشتر به لپ تاپ روی می آورند، اما لنوو هنوز از 
تالش در این حوزه دست بر نداشته و به تازگی محصولی به نام Yoga A12 را معرفی کرده. 
این دستگاه تبلتی 12,2 اینچی در فرم فکتور لپ تاپ است که یکی از بهترین گزینه های 
پیش روی کاربران سیستم عامل اندروید محسوب می شود، چون قیمت و مشخصاتی کاماًل 
مناسب دارد و به نوعی می توان آن را معادل لپ تاپ حرفه ای Yoga Book برای اندروید 
دانست. یوگا A12 بین حاالت مختلف قابل تبدیل است و می توانید برای تماشای فیلم یا 
انجام فعالیت های مختلف، آن را به شیوه دلخواه خود درآورید. لنوو برای کاهش ضخامت کلی 
دستگاه، کیبورد فیزیکی را حذف کرده و به جای آن از صفحه ای تخت و لمسی استفاده کرده 
که البته در ابتدای کار استفاده از آن کمی دشوار است. لنوو در A12 از چیپ Atom x5 ساخت 
اینتل استفاده کرده و 2 گیگابایت َرم و 32 گیگابایت حافظه داخلی را نیز در کنار آن قرارداده. طبق 
ادعای سازنده شارژدهی باتری این دستگاه به 13 ساعت خواهد رسید.مسلماً با این سخت افزار 
 Yoga A12 متوسط در کنار سیستم عامل اندروید نباید انتظار فعالیت های حرفه ای را از
داشته باشید، بنابراین کاربرد های اصلی این دستگاه شامل وب گردی و سرگرمی خواهد بود. 

روبات بامزه شرکت پاناسونیک
آیا تا به حال دلتان خواسته تا با پروژکتورتان صحبت کنید؟ پاناسونیک فرض را بر این 
گذاشته که پاسخ شما مثبت است. این شرکت در نمایشگاه CES 2017 اختراع جدید 
خود؛ روبات پروژکتورهمراه رومیزی را معرفی کرد. این روبات بنا به دستور کاربر می تواند 
تصاویر و یا فیلم را روی دیوار یا میز کار پخش کند.این روبات در حال حاضر نام خاصی 
بزرگ ترین  در  را  محصول  این  بازخورد  مانده  منتظر  پاناسونیک  شرکت  شاید  و  ندارد 
به  مجهز  روبات  این  برگزیند.  آن  برای  نامی  بعد  و  ببیند  جهان  تکنولوژی  نمایشگاه 
قابلیت تشخیص صداست و شرکت پاناسونیک اذعان کرده که این روبات بسیاری از 
عملکرد های روبات Echo شرکت آمازون و یا Googles Home Speakers را نیز 
انجام می دهد. حتی می توانید از این روبات در اوقات فراغت سوال های عجیب وغریب 
بپرسید! این روبات حتی صدای بامزه کودک مانندی دارد و حرکات انسان را نیز تقلید 
می کند که باعث می شود تا حدودی احساسات را منتقل کند. این پروژکتور روی میز کار 
شما می چرخد و می تواند فیلم ها را از منابعی مانند یوتیوب یا نت فلیکس دریافت کند و 

روی دیوار و هر سطح صاف دیگری برای شما به نمایش دربیاورد.

ساعتی مخصوص گیم باز ها
کمپانی Gameband و آتاری سـاعت هوشـمند مخصوص گیمر ها سـاختند. سـاعت 
مذکـور مجهـز بـه پردازنده اسـنپ دراگون وی یر 2100 اسـت و سـایز نمایشـگر نیز 1,6 
اینچـی از نـوع AMOLED و با رزولوشـن 320 در 320 پیکسـل تعریف شـده اسـت.512 
مگابایـت رم، 4 گیـگ حافظـه داخلـی، وای فـای، بلوتـوث 4,2، گام سـنج، چراغ قـوه، 
ضربان سـنج، باتـری 400 میلی آمپر سـاعت و یو اس بی تایپ سـی از دیگـر ویژگی های 
ایـن سـاعت اسـت.دو مـدل از این سـاعت هوشـمند راهی بازار می شـود: یـک مدل به 
 Pong، Crystal نـام مـدل آتاری اسـت که بدنـه دورقرمـز داشـته و گیم هایـی ماننـد
Castles و Asteroid دارد. البتـه شـاید ایـن بازی ها دلچسـب نباشـد اما برای شـروع 

همـکاری آتـاری در بخش سـاعت هوشـمند مخصـوص گیمر هـا جالب توجـه به نظر 
می رسـد.مدل دیگر مجهز بـه مینی گیِم Terraria است.سـاعت مذکور، اسـالت برای 
افـزودن حافظـه جانبی تـا 256 گیگ دارد و کاربرمی تواند موسـیقی، عکـس و یک گیم 
کامـل را از طریـق اپلیکیشـن واسـط بـه نـام PixelFurnace بـه سـاعت منتقل کند.

بااتصـال سـاعت به پـی سـی می توانید گیِم کامـِل دانلود شـده را بـازی کنید.

شارژ در 7 دقیقه
تصویر بسته باتری جدیدی با نام NitroQ را نشان می دهد که قادر به شارژ باتری 
5000 میلی آمپرساعت خود از صفر تا شارژ صد درصد در عرض تنها 7 دقیقه است.
این دستگاه این امکان را برای شما فراهم می آورد تا در صورت عدم دسترسی به 
برق، گوشی موبایل خود را شارژ کنید. دقیقاً 7 دقیقه زمان نیاز دارید تا شارژ کامل یک 
گوشی همراه را در پاور بانک NitroQ ذخیره کنید اما برای شارژ کامل این پاور بانک 
باید آن را به مدت 15 دقیقه به برق وصل کنید. بسته باتری پیشرفته NitroQ ده 
 NitroQ برابر سریع تر از پاور بانک های موجود شارژ می شود.قابلیت تخلیه شارژ عالی

در زمان شارژ باتری گوشی شما کمترین میزان شارژ ذخیره شده را به هدر می دهد. 

B&O هدفون ارزان شرکت
داشـته  اختیـار  در  را  کیفیـت  بـا  هدفونـی  می خواهیـد  اگـر 
جدیـد  هدفـون  بـه  نگاهـی  بایـد  شـما  شـک  بـدون  باشـید، 
4 اچ  (Beoplay H4)بیوپلـی  هدفـون  بیندازیـد.   B&O  شـرکت 

محصـول تـازه ای از شـرکت بنگ انـد اوالفسـن اسـت. این هدفـون تنها 
299 دالر قیمت گـذاری شـده اسـت کـه می توانـد ارزان تریـن هدفـون 
روگوشـی بی سـیم ایـن شـرکت لقـب بگیـرد و بـه کاربـران بیشـتری 
تجربـه  یـک  عادالنه تـر،  هزینـه ای  بـا  همـراه  تـا  داد  خواهـد  و  اجـازه 
صوتـی فوق العـاده باکیفیـت را تجربـه کننـد.در نخسـتین نـگاه، هدفون 
و  بـره  پوسـت  چـرم  آلومینیـوم،  از  بدنـه ای  ارائه کننـده   Beoplay H4

همچنیـن سـیم های اتصال دهنـده پارچـه ای بسـیار زیبا اسـت. همچنین 
درایور هـای قدرتمنـد 40 میلی متـری در دو سـمت هدفون جدید شـرکت 
B&O بـه کار رفته اسـت کـه می تواند هرچه بیشـتر بـه ارزش آن بیفزاید. 

یکـی از نکات جـذاب بیوپلی اچ 4، حضور سـه کلید فیزیکـی برای کنترل 
موسـیقی و پاسـخگویی بـه تماس هـای تلفنی کاربـران اسـت. بیوپلی اچ 
4 بـرای اتصـال بـه دسـتگاه های شـما از تکنولـوژی بلوتـوث 4,2 بهـره 
می بـرد و شـرکت سـازنده رنـج نزدیک بـه 10 متـری را برای ایـن اتصال 
بـه ارمغان آورده اسـت. یـک باتـری 600 میلی آمپر سـاعتی نیـز می تواند 
حـدود 19 سـاعت گـوش دادن بـه موسـیقی را بـه شـما ارائه کنـد و برای 

شـارژ صفـر تـا 100 آن نیـز دو سـاعت و نیـم زمان الزم اسـت.
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