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روبات وجین کار

شاید کاشتن گل و گیاه در باغچه خانگی لذت بخش باشد، اما به طور حتم وجین کردن 
باغچه و خالصی از شر علف های هرز کار چندان جذابی نیست. روبات Tertill قرار است 
شــما را از شر این مسئولیت خالص کند.این روبات به صورت خودکار در فضای باغچه 
گردش کرده و با کمک سنسورهایش گیاهان تازه سر از خاک برآورده را شناسایی و ساقط 
می کند. البته می توان به کمک یک حلقه محافظ از نهال های تازه جوانه زده محافظت 
کرد.روبات Tertill با داشتن سلول های خورشیدی بی نیاز از شارژ است. روبات مذکور که 
نخستین محصول استارت آپ »Franklin Robotics« به شمار می رود، نیروی خود را 
به کمک سلول های خورشیدی تامین می کند، بنابراین در روزهای آفتابی نیازی به اتصال 
آن به منبع تغذیه نیست. ضمن این که باران و آبیاری باغچه نیز آسیبی به Tertill وارد نمی 
کنند، چرا که این محصول مقاومت باالیی در برابر نفوذ آب و گرد و غبار دارد.سازنده عالوه 
 USB بر تعبیه اتصال بلوتوث برای جفت شدن روباتش با موبایل هوشمند شما، یک درگاه
 Tertill نیز برای شارژ آن در روزهای غیبت خورشید در نظر گرفته است.پیش نیاز استفاده از
در یک باغچه، رعایت چند نکته در هنگام کاشت گیاهان است. به عنوان مثال می بایست 
فاصله نهال ها به قدری باشد که روبات بتواند بین آنها حرکت و علف های هرز را از بین ببرد.

اسپیکر هوشمند اپل

اپل از یک دستگاه اســپیکر خانگی مجهز به دستیار صوتی هوشمند رونمایی کرد 
که HomePod نام دارد. این کمپانی همچون همیشه اظهار داشت محصول جدید 
آنها، حوزه موســیقی خانگی را متحول خواهد ساخت.اسپیکر هوم پاد با استفاده از 
چیپست قدرتمند، کاماًل از محیط فیزیکی اطرافش آگاه است.این اسپیکر هوشمند 
از یک ردیف هفت تایی بلندگوهای توییتر بهره می گیرد. عالوه بر آنها، ساب ووفر 
۴ اینچی در مرکز اســتوانه و رو به باال، صدای بیــس عمیق و فراگیر را تولید می 
نماید. در این دســتگاه از چیپست قدرتمند A8 استفاده شده تا با تشخیص هوشمند 
محیط و شرایط فضای اطراف و به لطف »آگاهی فیزیکی«، بهترین صدای ممکن 
را ارائه کند. همچنین دو دســتگاه هوم پاد مــی توانند با یکدیگر همکاری کرده و 
تجربه صوتی را ارتقا دهند. واضح است که HomePod با اپل موزیک سازگار بوده 
و به صورت وایرلس به مجموعه قطعات موسیقی دسترسی خواهد داشت.  هوم پاد 
می تواند به عنوان هاب کنترل مرکزی پلتفرم HomeKit نیز عمل کند و ابزارهای 
هوشمند خانگی را تحت کنترل بگیرد. این اسپیکر در دو رنگ سفید و خاکستری به 

قیمت 3۴9 دالر وارد بازار خواهد شد.

موس موبایل کمپانی الجیتک

موس بی ســیم جدیدی که الجیتک هفته پیش معرفی کــرده، یکی از محصوالت 
گران قیمت بازار اســت.این موس لوکس 79 دالر قیمت دارد و در مقایســه با نمونه 
های متداول بازار ویژگی های متفاوتی را داراســت.در موس های موبایل کمتر شــاهد 
دکمه های کنار موس هســتیم و علت هم روشن است، دسترسی به دکمه های کنار 
یک موس کوچک، تا حدی مشکل اســت. معمواًل موس های دستاپی تنومند دارای 
دکمه های متعدد هستند اما الجیتک می خواهد اثبات کند که موس موبایل هم می تواند 
دکمه های متعدد داشته باشد.این محصول 106 گرمی دارای عمر باتری باال بوده و در 
ابعاد 34/5x61/6x100/3 میلیمتر عرضه شده است. الجیتک در این موس رده اول خود 
هم از تکنولوژی Darkfield استفاده کرده که به موس این قابلیت را می دهد که با کمی 
فاصله از سطح زیر آن، فعالیت کند. در حقیقت روی شیشه نازک هم می توان از این نوع 
موس های لیزری استفاده کرد هر چند دقت عمل پایین می آید. ویژگی جالب دیگری 
که در این موس خودنمایی می کند، چرخ ســریع آن اســت .اسکرول کردن صفحات 
 طویل بسیار سریع و ساده می شود. با فشار دادن کلید باالی چرخ موس، حرکت آزاد یا

free-spinning آن به حرکت معمولی موس ها تبدیل می شود. 

Magpie معرفی جی پی اس هوشمند

Magpie دســتگاهی جدید با هدفی ساده است: کمک در جهت یافتن 

گمشــده ها. این ردیاب جی پی اس هوشمند که اندازه آن تنها یک اینچ 
است، به اپلیکیشنی که روی دستگاه های مجهز به سیستم عامل اندروید 
یا آی اواس قابل اجرا است، متصل می شود. این دستگاه کوچک ضد آب 
را می توان به هر وسیله ای از جمله دسته کلید، کیف پول، لپ تاپ یا حتی 
کیف مدرسه کودکان متصل کرد. آنچه این دستگاه را از بقیه رقبا متمایز 
 Magpie می کند، پشتیبانی از سیم کارت است.  این یعنی در استفاده از
هیچ محدودیتی وجود ندارد و هرجایی که شبکه تلفن همراه وجود داشته 

باشد، این دستگاه نیز عمل خواهد کرد.

موبایل جدید شرکت اوپو معرفی شد

موبایــل Oppo R11 Plus از نمایشــگری 6 اینچی مجهز به پنل 
امولد با رزولوشن تمام اچ دی بهره می گیرد، و باتری پرقدرت ۴000 
میلی آمپر ســاعتی در آن تعبیه شده که به لطف فناوری شارژ سریع 
VOOC Flash به ســرعت پر می شــود. ســخت افزار اصلی این 

دستگاه را چیپست اسنپدراگون 660 مجهز به هشت هسته پردازشی 
و پردازنــده گرافیکی ادرنو 51۲، شــش گیگابایــت حافظه َرم و 6۴ 
گیگابایت فضای ذخیره سازی داخلی تشکیل می دهند. این دستگاه از 
کارت های حافظه مایکرو اس دی تا حداکثر ظرفیت ۲56 گیگابایت 

نیز پشتیبانی می کند. 

 شاد ی طباطبایی

مانیتور جدید سامسونگ مخصوص گیم بازها
سامسونگ با معرفی جدیدترین نمایشــگر گیمینگ خمیده خود، رقابت را در سطح جدیدی آغاز کرده است. مانیتور مورد بحث 
که »CHG90« نام دارد، با جدیدترین فناوری کوانتوم دات سامســونگ ساخته شده و با پشتیبانی از HDR، پنل فوق عریض و 
خمیده، و همچنین به عنوان نخستین نمایشگر بازار که با تکنولوژی »AMD Radeon FeeSnc 2« سازگار است، استانداردهای 
 Double Full جدیدی را در صنعت گیمینگ تعریف خواهد کرد.نمایشــگر مذکور با نســبت ابعاد فوق عریض 32:9، رزولوشن
HD (3840x1080) داشــته و بنا به اظهارات کمپانی، مشــکی عمیق، سفید پر نور و رنگ های شفاف تری را به نمایش خواهد 
گذاشــت. زمان پاسخگویی تصویر در CHG90 تنها 1 میلی ثانیه بوده و با نرخ بازسازی 144Hz تجربه گیمینگ روان و مناسبی 
 LED اســتفاده می شود که از طریق المپ های LCD از پنل های ،QLED را ارائه خواهد کرد. الزم به ذکر اســت در تکنولوژی
روشــن شده و با بهره گیری از نانوذرات کوانتومی، روشنایی و رنگ های دقیقی را نمایش خواهد داد.البته این فناوری کنتراست 
 CHG90 ،که در آنها هر پیکسل به طور جداگانه نور خود را تامین می کند را ندارد اما به عنوان مثال OLED فوق العاده پنل های
می تواند روشنایی معادل 1500 تا 2000 نیت را تولید کرده و به عنوان نخستین مانیتور در دنیا، 100 درصد رنگ ها را در طیف 

»DCI-P3« نمایش دهد.


