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شارژر همراه ریزر
اگر کمپانی RAZER را می شناسـید حتما می دانید این شـرکت همیشـه محصوالتی 
را می سـازد کـه بقیـه کمپانی هـا قبا سـاخته اند، ایـن بار هـم اتفاقی مشـابه افتاده 
اسـت امـا بـا 2 تفـاوت، اول این کـه ماننـد سـایر محصوالتـش گران تر اسـت، دوم 
ویژگی دارد که شـما حس می کنید همیشـه به این وسـیله نیاز داشـته اید. پاوربانک 
قدرتمنـد ریـزر بـرای لپ تـاپ طراحـی و سـاخته شـده اسـت. ایـن پاوربانـک 150 
دالری 12 هـزار و 800 میلی آمپـر تـوان دارد. ایـن یعنی می تواند لپ تاپ شـما را 15 
سـاعت روشـن نگـه دارد. پاوربانک ریـزر از Quick Charge 3 پشـتیبانی می کند و 
هـم خودش سـریع شـارژ می شـود و هم لپ تاپ شـما را به سـرعت شـارژ می کند.

گوشی جدید شیائومی
شرکت شیائومی برای رونمایی از مدل جدید گوشی شیائومی می میکس برنامه ریزی کرده 
و این موضوع به صورت رسمی توسط شرکت سازنده تایید شده است. این سازنده چینی، 
گوشی بدون حاشیه جدید خود را در نیمه دوم سال 2017 به بازار عرضه خواهد کرد و طراح 
شیائومی می میکس 2 همان طراح نسل قبلی آن است.گوشی شیائومی میکس 2 از یک 
حسگر اثرانگشت متفاوت در مقایسه با نسل قبل استفاده می کند و به همین جهت، فناوری 
جدید شرکت چینی Goodix برای این مدل انتخاب شده است. این فناوری جدید در نمایشگاه 
MWC 2017 به نمایش گذاشته شد و به سازندگان اجازه می دهد تا حسگر اثرانگشت 

را در زیر صفحه نمایش قرار دهند. به همین جهت، فضای کم تری به حسگر اثرانگشت 
در جلوی گوشی اختصاص خواهد یافت و این موضوع باعث افزایش نسبت نمایشگر به 
بدنه در گوشی های هوشمند می شود.شیائومی می میکس 2 با نسبت صفحه نمایش به 
بدنه ای نزدیک به 93 درصد ارائه می شود که در بین گوشی های هوشمند در بازار، آن را 
به یک محصول متفاوت تبدیل خواهد نمود. نسخه اول گوشی شیائومی می میکس با 
یک بدنه سرامیکی عرضه شده بود و از هیچ بلندگویی در پنل جلویی استفاده نشده است. 

نینتندو سوییچ کنسول جدید نینتندو
شرکت نینتندو چند روز پیش کنسول سوییچ را رسما راهی بازار کرد. این کنسول یک 
شانس مجدد برای نینتندو به حساب می آید تا بتواند خودش را دوباره به صنعت بازی ثابت 
کند. این کنسول دارای یک حافظه داخلی 32 گیگابایتی است که از حافظه جانبی یا همان 
SD کارت ها نیز پشتیبانی می کند. این کنسول بازی حتی قابلیت پشتیبانی از حافظه های 

فلش را نیز دارد.نینتندو سوییچ یک سیستم بازی  ویدئویی پیشرفته است. این دستگاه نه 
تنها به تلویزیون متصل می شود بلکه قابلیت آن را دارد که به سرعت تغییر شکل داده و به 
یک کنسول بازی با صفحه نمایش 6/2 اینچی تبدیل شود که به راحتی در دست جا شده و 
قابل حمل است. این برای اولین بار است که  عاقه مندان به بازی های  ویدئویی می توانند 
تجربه استفاده از یک کنسول خانگی کامل را در هر مکان و هر زمانی داشته باشند و از آن 
لذت ببرند. همچنین صفحه نمایش این کنسول دارای قابلیت چند لمسی است. طول عمر 
باتری این کنسول به طور متوسط 6 ساعت است اما باز هم بستگی به نوع بازی و شرایط 
 The Legend of Zelda: Breath استفاده از آن دارد. برای مثال چنانچه بخواهید بازی
of the Wild را اجرا کنید این کنسول می تواند حداکثر تا 3 ساعت شارژ به شما ارائه دهد. 

سطل زباله هوشمند
یکی از بزرگترین نگرانی شهر ها زباله ها است، هیچ کس دوست ندارد در خیابان  ها آشغال 
ببیند. گاهی اوقات پیدا کردن یک سطل زباله بسیار مشکل است و بدتر از همه بعضی از 
مردم اصا اهمیتی نسبت به آشغال ریختن در هر جایی که می خواهند نشان نمی دهند. 
شرکت Sencity قصد مبارزه با این بی توجهی را دارد و آن  ها می خواهند با استفاده از سطل 
زباله ی جدید خود به اسم TetraBIN، آشغال  ریختن را به یک بازی تبدیل کنند. سطل 
 .TetraBINزباله ی هوشمندی که بابت آشغال ریختن شما داخل آن به شما جایزه می دهد
یک سطل بزرگ سه جناحی است که در یک نمایشگر با نشان دادن یک میدان سبز 
نمایشگر  این  بر روی  است.  شده  پیچیده  دارد،  وجود  آن  در  کردن  اسکرول  امکان  که 
خفاش  هایی در هوا پرواز می کنند و سگ  هایی مشتاقانه بر روی زمین منتظر هستند تا 
«تغذیه شوند!» و داخل این سطل حسگر های حرکتی قرار گرفته است تا سطل زباله زمانی 
که چیزی به داخل آن پرت می شود را متوجه شده و به دنبال آن آشغال به یک ران مرغ 
بر روی نمایشگر تبدیل می شود. تغذیه  موفق سگ منجر به برنده شدن و نمایش کدی 
می شود که شما می توانید در وب سایت TetraBIN با وارد کردن آن جایزه دریافت کنید. 

کنترلر Aim محصول جدید سونی
هدست های واقعیت مجازی آمده اند تا شما را کاما در دنیای بازی غرق کنند. کافی است 
تا کمی دسته تان بدقلقی کند یا بازی در دنبال کردن فرمان های تان کم بیاورد تا تجربه تان 
از واقعیت مجازی خراب شود. برای این که به بهترین حالت ممکن در بازی غرق شوید، 
باید دسته تان هیچ تاخیری در ارسال فرمان ها نداشته باشد؛ یعنی شخصیت تان در بازی، 
باید دقیقا همزمان با حرکات شما، عکس العمل نشان دهد.اکثر بازی هایی هم که برای 
هدست های واقعیت مجازی ساخته شده اند، دوربین اول شخص دارند؛ طوری که بیشتر 
عناوین هدست های واقعیت مجازی، اکشن اول شخص هستند. همین موضوع هم 
سونی را ترغیب کرده است تا یک دسته مختص هدست واقعیت مجازی اش بسازد. 

جوراب هوشمند
امـروزه قابلیـت هوشـمند بـودن اشـیا دامنـه وسـیعی پیـدا کـرده 
اسـت بـه طوری که تقریبـا طیـف وسـیعی از اشـیای پیرامونمان، 
نمونـه ای هوشـمند نیـز دارنـد.در ایـن میان برخـی از این اشـیای 
هوشـمند جذابیـت خاصی را بـرای کاربران بـه همـراه دارد.نمونه 
فـوق یکـی از ایـن دسـته محصـوالت اسـت.جوراب هوشـمندی 
کـه می تـوان بـا اپلیکیشـن نصـب شـده بـر روی گوشـی آن را 
قابلیـت   Blacksock هوشـمند  جوراب هـای  کـرد.  مدیریـت 
ردیابـی میـزان کیفیـت بافـت و رنـگ جـوراب شـما را بـه همراه 
دارنـد. اطاعـات مربـوط به وضعیـت جوراب شـما توسـط برنامه 
اختیارتـان  در   Blacksocks هوشـمند  جوراب هـای  اختصاصـی 
قـرارداده می شـوند. در ایـن شـرایط بـه محـض این کـه جـوراب 
شـما از نظـر کیفیـت بافـت و رنـگ دچـار مشـکل شـود، پیغـام 
جـوراب  می شـود.  ارسـال  هوشـمندتان  گوشـی  بـه  آن  هشـدار 
بـا   NFC اتصـال قابلیـت  از  اسـتفاده  بـا   Blacksocks هوشـمند
گوشـی هوشـمندتان ارتبـاط برقـرار می کنـد. برنامـه مربـوط بـه 
جوراب هـای هوشـمند Blacksocks بـا سیسـتم عامـل اندروید و 

آی او اس سـازگاری کامـل دارد.
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