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پروژکتور Mi Laser شیائومی، 
شـیائومی بـه تازگـی از گجـت جدیـدی بـه نـام Mi Laser Projector رونمایـی 
کـرده که بـه گونه ای توسـعه یافته تـا کاربـر بتواند بدون دسترسـی بـه تلویزیونی 
فیزیکـی، به تجربـه ای با وضوح و رزولوشـن بـاال در اتاق پذیرایی دسـت پیدا کند. 
بـه گفتـه کمپانی چینـی، این نخسـتین پروژکتـور لیزری بازار اسـت کـه «کیفیتی 
شـبیه بـه سـینما» را به ارمغـان مـی آورد؛ ادعایی که بـا در نظرگیری قیمـت حدوداً 
 Mi Laser اسـت.پروژکتور سـخت  اندکـی  بـاورش  گجـت،  ایـن  دالری   1500
شـیائومی 5 هـزار لومـن را مقابـل چشـم قـرار می دهـد و با ایـن فرض کـه روزانه 
بـه مدت 2 سـاعت از آن اسـتفاده کنیـد، می تواند تا 34 سـال برای شـما عمر کند. 

حلقه کوچک برای ساده تر کردن کار ها
هدف نهایی از تولید هر گجتی ساده و سریع تر کردن انجام کارهاست، بنابراین اگر یک 
پوشیدنی کوچک همچون یک حلقه ساده بتواند ورود شما به خودرو یا باز کردن قفل 
به  مفید  ابزاری  قطعاً  نماید،  قبل  از  آسان تر  را  روزانه  خرید های  انجام  حتی  و  تاپ  لپ 
شمار خواهد آمد.حلقه مذکور با نام «Token» نخستین محصول استارت آپی با همین 
نام است و وظیفه اصلی آن آسان تر کردن فرآیند احراز هویت برای باز کردن قفل ها و 
موانع امنیتی خواهد بود. این پوشیدنی شامل یک سنسور اثر انگشت و یک حلقه فلزی 
 .Tokenیا بلوتوث برقرار می کند NFC می شود که ارتباط خود با سایر ابزار ها را از طریق
با مایکروسافت، Mastercard و Visa قرارداد همکاری امضا کرده است.در این شرایط 
سایر  یا  موبایل  تاپ،  لپ  منزل،  ورود  هوشمند  کلید  خودرو،  با  را   Token تا کافی است 
ابزار های هوشمند خود جفت کنید و از آن پس بدون استفاده از کلید یا وارد کردن رمز های 
عبور به راحتی از این دستگاه ها استفاده نمایید. عالوه بر قابلیت خواندن اثر انگشت کاربر، 
 Token وجود سنسور های حرکتی نیز باعث می شود تا کاربر بتواند با استفاده از حلقه

برخی فرامین را از طریق ژست های حرکتی به سایر ابزار های الکترونیک ارسال نماید.

SNES Classic نینتندو و مینی کنسول
همانطـور کـه طی چند مـاه اخیر انتظـار می رفـت، کمپانی نینتنـدو باالخره از کنسـول 
SNES Classic Edition رونمایـی کـرد کـه در واقـع، مـدل جدیـد و کوچکتـر همیـن 

کنسـول کالسـیک اسـت. ایـن مینـی کنسـول مسـتقل، بـه صـورت پیش فـرض به 
21 بـازی ویدئویـی قدیمی ماننـد Earthbound، سـوپر ماریو کارت، سـوپر ماریو ورلد 
و The Legend of Zelda: A Link to the Past مجهـز شـده است.گذشـته از ایـن 
بازی هـا، شـاید نکتـه تعجـب آور آن باشـد کـه بـازی Star Fox 2 نیز در میـان بازی ها 
به چشـم می خورد؛ مینی کنسـول SNES Classic Edition قرار اسـت روز 29 سـپتامبر 
سـال جـاری میـالدی (برابـر با 7 مهرمـاه) بـا قیمـت 80 دالر روانه بازار شـود. درسـت 
ماننـد مینی کنسـول قبلی نینتندو، یعنـی NES Classic، این کنسـول هم امکان تجربه 
بازی هـای رتـرو را روی تلویزیون هـای HD و از طریـق کابـل HDMI فراهـم می آورد.
گفتنی اسـت که سـال گذشـته میـالدی، نینتنـدو کنسـول NES Classic را روانـه بازار 
کـرد که موفقیت بسـیار بزرگـی به دسـت آورد؛ اما کمبـود موجودی و تولیـدات محدود 

نینتندو سـبب شـد تا بسـیاری از مشـتریان قادر به تهیه کنسـول نباشـند. 

اینتل و عرضه یک حافظه SSD ارزان قیمت
اینتل حافظه ذخیره ساز جدید 2,5 اینچی خود با نام 545S به بازار عرضه داشت.به لطف 
تکنولوژی فوق چگال اینتل در عین داشتن ابعاد استاندارد یک دیسک سخت، از ظرفیت 512 
گیگابایتی برخوردار بوده و می تواند با سرعت 500 تا 550 مگابایت در ثانیه به خواندن و نوشتن 
اطالعات بپردازد. نکته مطلوب آن است که این بسته شگفت انگیز تنها به قیمت 180 دالر 
در دسترس کاربران خواهد بود که در مقایسه با دیگر حافظه های SSD کاماًل معقول به نظر 
می رسد545S. نخستین نمونه تجاری از ذخیره ساز های SSD است که از فناوری 64 الیه سه 
بعدی حافظه فلش بهره می برد. همین ویژگی به اینتل امکان داده تا حجم مناسبی از فضای 
ذخیره سازی را در قالب چیپ های کوچکتر (و در نتیجه ارزان تر) در اختیار کاربران قرار دهد، 
بدون این که سرعت و کارایی را فدای این مزیت ها نماید. بررسی نسخه سال قبل حافظه های 
حالت جامد ارزان قیمت اینتل 540S نشان داد که در صورت پر شدن ظرفیت این حافظه، 
عملکردش به شکل قابل توجهی کاهش می یابد اما به نظر می رسد مشکل مذکور در مدل 
تازه وارد 545s تا حدود بسیاری حل شده باشد.قرار است طی هفته های آینده نسخه های 128 

گیگابایتی الی 2 ترابایتی از این حافظه SSD نیز توسط شرکت اینتل روانه بازار شود.

موبایل X Charge ال جی
سـرویس موبایلـی شـرکت رسـانه ای Comcast که بـه تازگی هـم راه اندازی 
 LG X نـام  جدیدی بـه  محصـول  اخیـرا  دارد  نـام   Xfinity Mobile و  شـده 
Charge (اکـس چـارج) را بـه گزینه هـای پیشـنهادی خـود برای مشـتریانش 

اضافـه کرده اسـت که تاکنون از سـوی شـرکت کـره ای معرفی نشـده.موبایل 
مـورد بحـث همانطـور کـه از نامـش بر می آیـد بـه یـک باتـری غـول پیکـر 
مجهـز شـده کـه ظرفیتـی برابـر بـا 4500 میلـی آمپـر سـاعت دارد و از ایـن 
لحـاظ ال جـی اکـس پـاور بـا باتـری 4100 میلـی آمپـر سـاعتی اش را پشـت 

می گـذارد. سـر 

تصفیه آب با ریز روبات ها

نیـاز  بـدون  را  آلـوده  آب هـای  می تـوان  نزدیـک  آینـده  در 
بـه افـزودن مـواد شـیمیایی بـه آن هـا قابـل آشـامیدن کـرد. 
تنهـا کافی اسـت مشـتی از ایـن ریزربات هـای توسـعه یافتـه 
توسـط محققـان اسـپانیایی را بـه آب بیفزاییـد تـا آن هـا تمـام 
کـروی  روبات هـای  سـازند.این  نابـود  را  مضـر  باکتری هـای 
می تواننـد  و  هسـتند  خارجـی  انـرژی  منبـع  از  بی نیـاز  شـکل 
بـه راحتـی درون آب شـنا کـرده و باکتری هـا را نابـود سـازند.
اولیـه  نسـخه  کوچـک،  روبات هـای  ایـن  سـازنده  مهندسـین 
شـناگران مکانیکی خـود را تنها بـا هدف توسـعه ریزربات هایی 
بـا قابلیـت شـنا در آب و هدایت از طریـق یک منبع نور توسـعه 
داده بودنـد، امـا آن هـا بـه تدریـج دریافتنـد کـه می تـوان ایـن 
ماشـین ها را مجهـز بـه اسـلحه های ضـد باکتری سـاخت و به 
جنـگ آلودگی هـای آب فرسـتاد.هر کـدام از نیـم کره های این 
ماشـین های شـناگر جنس متفاوتـی دارند. یک طـرف از جنس 
منیزیـم اسـت و وظیفه ایجـاد نیـروی محر که برای شـناکردن 
را فراهـم می کنـد. طرف دیگـر آلیاژی از آهن، طـال و نقره دارد.
منیزیـم در واکنـش بـا آب تولیـد حباب های هیـدروژن می کند 
و روبـات را بـه پیـش می بـرد. میکـرو ارگانیزم هـای مضـر نیـز 
توسـط الیـه طال جذب شـده و بـه واسـطه نانوذره هـای نقره از 
بیـن می روند.پـس از انجـام پاک سـازی و بـه لطف وجـود الیه 
آهنـی، می تـوان بـه راحتی همـه ریزربات هـا را بـه کمک یک 
آهنربـای سـاده از درون آب جمـع آوری کرد. نکته ارزشـمند در 
ایـن میـان آن اسـت کـه ایـن روبات هـا پـس از انجـام فعالیت 

خـود هیـچ مـاده مضـری را بـه آب نمی افزایند.
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