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تبلت چند منظوره لنوو
لنوو از یک طراحی اولیه جدید برای تبلت چند منظوره Blade رونمایی کرده که یک 
طراحی دو در یک همراه با یک پایه نگهدارنده و کاور را ارائه می دهد.این طراحی 
اولیه جدید لنوو در وب سایت iF World Design Guide Award رونمایی شده و 
 Miracast حاوی جزئیاتی از صفحه کلید جداشدنی و همچنین پشتیبانی از ارتباطات
تبلت  این  است.کاور  بی سیم  نمایش  صفحه  یک  عنوان  به  تبلت  از  استفاده  برای 
همچنین به عنوان پایه برای آن عمل می کند و کاربران دیگر نیازی به خرید یک 
قاب مجزا برای نگه داشتن تبلت نخواهند داشت. این مشکل همان چیزی است که 

در مورد دیگر تولید کنندگان تبلت از جمله اپل و مایکروسافت نیز وجود دارد.

ساعت هوشمند جدید گوگل
گوگل اخیراً از ساعتی با نام Study Watch رونمایی کرده که برای مقاصد تحقیقاتی طراحی 
 Study شده و قادر است اطالعات مفید و داده های پیچیده ای را جمع آوری کند.ساعت
Watch برای مقاصد تحقیقاتی طراحی شده و قادر است اطالعات مفید و داده هایی پیچیده 

را جمع آوری کند.طبق اطالعات دریافت شده، سنسور های به کار رفته در ساعت هوشمند 
پرده برداری شده عالوه بر امکانات ساعت های معمول، قابلیت اندازه گیری فعالیت الکترودرمال 
(تغییرات به وجود آمده در ویژگی های الکتریکی پوست)، حرکت های اینرسیایی و نوار قلب را 
نیز داراست. همچنین Study Watch می تواند بدون وقفه کار کند و امکان پایش با حساسیت 
باال را با کمترین مقدار تأثیر وارده به کاربر فراهم کند.الزم به ذکر است این ساعت از قابلیت های 
دیگری نظیر طول عمر باتری یک هفته ای، نمایشگر همیشه روشن با مصرف انرژی پایین  
به عالوه یک پردازنده قدرتمند نیز بهره مند است. گفتنی است از آنجایی که برای یک دستگاه 
جمع آوری کننده اطالعات مربوط به سالمت افراد، ذخیره کردن آن ها امری حیاتی است 
Study Watch از یک فرآیند فشرده سازی پیشرفته و همچنین فضای ذخیره سازی با 

گنجایش باالیی برخوردار است که داده های دریافتی را درون گجت رمزنگاری می کند.

L16 دوربین الیت
L16 دوربینــی منحصــر به فــرد بــا شــانزده لنــز اســت کــه می توانــد عکس هایــی 
بــا کیفیــت قابــل مقایســه بــا دوربین هــای حرفــه ای یــا DSLR ثبــت کنــد. حــال 
تصاویــری از طراحــی نهایــی محصــول مذکــور بــه بیــرون راه یافتــه کــه جزئیــات 
ــه  ــر یافت ــا تغیی ــی کمــی جــای لنز ه ــر می کشــد.در طراحــی نهای ــه تصوی آن را ب
ــر  ــه نظ ــر آن ب ــالوه ب ــد. ع ــای دهن ــود ج ــان خ ــز در می ــش را نی ــد فل ــا بتوانن ت
ــر  ــه بهت ــر شــده کــه احتمــااًل ب ــز کمــی هموارت می رســد گوشــه های دســتگاه نی
قــرار گرفتــن و نشســتن در دســت کاربــر کمــک می کنــد. متأســفانه تصاویــر ارائــه 
شــده تنهــا بخــش پشــتی و نمــای جانبــی دوربیــن L16 را نشــان داده و مشــخص 
نیســت چــه کنترل هایــی در بخــش جلویــی آن تعبیــه خواهــد شــد.گفتنی اســت 
ــادی  طبــق اطالعــات در دســترس، گجــت L16 کمپانــی «الیــت» کــه زمــان زی
تــا عرضــه آن بــه بــازار باقــی نمانــده، قــادر اســت بــا بهره گیــری از شــانزده لنــز 
ــور  ــن مذک ــاند. دوربی ــه ثبت برس ــل را ب ــت 52 مگاپیکس ــا دق ــری ب ــود، تصاوی خ

قــرار اســت بــا قیمــت 1699 دالر بــه بــازار عرضــه شــود.

فضای سبز زیباتر با روبات جدیدهوندا
کمپانـی ژاپنـی هونـدا به تازگـی از میمـو (Miimo)، روبـات چمن زن خـود رونمایی 
کـرده اسـت. چمـن زن روباتیـک هونـدا گجتی جالـب و کارآمد اسـت کـه به کمک 
سنسـورهایش، بـه صـورت اتوماتیـک چمن هـا را کوتـاه می کند. با نصب سـیم های 
مخصـوص تعیین کننـده مـرز زمین چمـن، در زیر خاک یـا بـاالی آن، Miimo قادر 
اسـت محـدوده خـود را تشـخیص دهـد. ایـن روبـات دارای باتری اسـت و سیسـتم 
مخصوصـی بـرای دور زدن دارد؛ بـه طـوری کـه در موقعیت هـای خـاص نیـازی به 
حرکـت به سـمت عقـب نداشـته و به راحتـی در زمیـن مانـور می دهد. این سیسـتم 
باعـث افزایش سـرعت چمن زنی می شـود. همچنین، تعـداد دفعـات و فواصل زمانی 
کوتـاه کـردن چمـن هـم بـه گونـه ای قابـل تنظیم اسـت که با سـرعت رشـد چمن 
هماهنـگ بـوده و با تغییر فصل هـا، تغییر کند. چمـن زن روباتیک هونـدا در دو مدل 
HRM 310 و HRM 520 عرضـه می شـود. هـردوی ایـن مدل هـا در هنـگام برخورد 

بـا اجسـام مختلف، افـراد و حیوانـات توقف کـرده و به لطـف مکانیزم خاصـی که در 
آن هـا تعبیه شـده، قابلیـت دور زدن و تغییر مسـیر دارند. 

عینک VR کمپانی شیائومی
 2 (Xiaomi Mi VR Play 2) هدسـت واقعیـت مجـازی شـیائومی میـوی آر پلـی
بـه صـورت رسـمی و بـا قیمتی بسـیار پایین توسـط ایـن کمپانـی معرفی شـد تا 
بـاز هـم شـاهد عرضـه محصـوالت ارزان قیمـت و اقتصـادی از سـوی چینی هـا 
باشیم.هدسـت واقعیـت مجازی شـیائومی Mi VR Play 2 با قیمتـی پایین معرفی 
شد.شـیائومی میـوی آر پلـی 2 تنهـا 14 دالر قیمت دارد! شـیائومی میـوی آر پلی 
2 از نظـر عملکـرد تفـاوت چندانـی در مقایسـه بـا نسـل اول آن نـدارد و تنهـا در 
برخـی مـوارد همچون راحتی در اسـتفاده شـاهد برخی بهینه سـازی ها هسـتیم تا 
کاربران دلیل خوبی برای خرید این هدسـت 14 دالری (99 یوانی) داشـته باشـند. 

نوکیا 3310 جدید معرفی شد

کرد. ایـن  معرفـی  را   3310 گوشـی  جدیـد  نسـل  نوکیـا 
گوشـی بـه صفحـه نمایـش 2,4 اینچـی QVGA مجهـز 
همچنیـن  دارد.  هـم  مگاپیکسـلی   2 دوربیـن  و  شـده 
هـم  حافظـه  کارت  از  جدیـد   3310 کـه  شـده  مشـخص 
کامـال  محصـول  یـک  گوشـی  می کند.ایـن  پشـتیبانی 
و  دارد  زیبایـی  بسـیار  ظاهـر  کـه  بـود  خواهـد  اسـتاندارد 
حداقل هایـی کـه کاربـران از یـک گوشـی می خواهنـد را 
فراهـم می کند. نسـل جدید گوشـی 3310 برخـالف مدل 
قبلـی کـه ظاهری سـفت و سـخت داشـت، زیباتر سـاخته 
شـده و خیلـی جـذاب بـه نظـر می رسـد. ابعـاد کوچک آن 
هـم باعث شـده کـه خیلـی راحت بتـوان این گوشـی را در 
دسـت گرفت.براسـاس اطالعـات منتشـر شـده ایـن تلفن 
همـراه هوشـمند در رنگ هـای زرد، قرمـز، خاکسـتری و 
آبـی راهـی بـازار می شـود. از همـه مهم تـر این کـه بـازی 
محبـوب Snake هم روی این گوشـی قرار گرفته اسـت. از 
دیگـر ویژگی های ایـن تلفن همـراه هوشـمند می توان به 
مرورگـر Opera Mini اشـاره کـرد کـه بـرای یک گشـت 
و گـذار سـاده در اینترنـت مناسـب خواهد بـود؛ امـا باید به 
ایـن موضوع هم اشـاره کنیـم که باتری 3310 جدید شـما 
را شـگفت زده می کنـد. گفته شـده که این بازی تـا 25 روز 
گوشـی را روشـن نگه می دارد و تا 22 سـاعت هم می شـود 
بـا آن تمـاس تلفنـی برقـرار کرد.ایـن گوشـی از چنـد ماه 

دیگـر بـا قیمـت 52 دالر بـه فـروش می رسـد.
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