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گوشی میزو پرو 7 رونمایی شد

گوشــی میزو پرو ۷ پالس نسخه بزرگتر پرچمدار بعدی میزو است که به تازگی در 
یک تصویر واقعی در کنار مدل میزو پرو ۷ رویت شد.در حال حاضر خبرهای بسیاری 
درباره موبایل میزو پرو ۷ منتشــر می شود. شاید یکی از نکاتی که باعث شده تا این 
گوشــی مورد توجه رسانه های خبری تکنولوژی قرار گیرد، وجود نمایشگر ثانویه ای 
است که در پنل پشــتی این دستگاه و در زیر دوربین دوگانه آن جای گرفته است.
 E Ink در حالــی که از ابتدا تصور می شــد که این صفحه نمایش یک نمایشــگر
است، اما مشخص شد که نمایشگر دوم این اسمارت فون یک صفحه نمایش تمام 
رنگی خواهد بود .E Ink یا همان جوهر الکترونیکی، تکنولوژی جدیدی در ساخت 
نمایشگر است که دارای روشــنایی و کنتراست باال و زاویه دید وسیعی بوده و نیاز 
به انرژی بســیار پایینی دارد.گوشــی میزو پرو ۷ پالس با پردازنده اگزینوس ۸۸٩٥ 
قدرت نمایی خواهد کرد. این همان پردازنده ای است که در گلکسی اس ۸ و گلکسی 
اس ۸ پالس سامســونگ قرار گرفته است .موبایل میزو پرو ۷ پالس در دو نسخه 
عرضه خواهد شد. نسخه استاندارد آن دارای برچسب قیمتی ۴۸٦ دالر بوده و نسخه 

سطح باالتر آن با قیمت ٥٥٩ دالر معامله خواهد شد.

Zenbo روبات هوشمند

تاکنون سیستم هایی بودند که موجب می شدند خانه تحت کنترل قرار گیرد اما هیچ 
دستگاهی معرفی نشد تا بتوان از طریق آن کنترل خانه را تحت اختیار گرفت. حال به 
تازگی ایسوس با معرفی روبات هوشمند Zenbo همه چیز را تغییر می دهد و روباتی که 
به وســیله آن می توان خانه را تحت کنترل قرار داد»زِنبو« برخاسته از جاه طلبی هایی 
جانی شی مدیرعامل ایســوس بوده که معتقد است هر خانواده باید دارای یک روبات 
باشــند. زِنبو روبات خانگی دوست داشتنی بوده که می تواند موجب کمک و سرگرمی 
برای اعضای خانواده باشد.به نظر می رسد ایسوس در درجه نخست این روبات را برای 
افراد مسن جهت کمک به آنها طراحی کرد Zenbo قرارها و برنامه ها را به یادآورده و 
اگر زمان مصرف دارویی باشد، به شما یادآوری می کند. همچنین روبات به دستگاه های 
هوشمند دیگر چون تهویه مطبوع، تلویزیون هوشمند، المپ و برخی دیگر متصل شده 
و می تواند آن را با دســتور شــما کنترل کند.همچنین در صورت ایجاد مشکلی برای 
یکی از سالمندان خانواده آن را به اعضای خانواده اعالم می دارد. به گفته ایسوس این 
روبات اجتماعی در مراحل ابتدایی هوش مصنوعی خود بوده و به مرور زمان پیشرفته تر 

نیز خواهد شد. این روبات با قیمت ٦۰۰ دالری عرضه خواهد شد.

مانیتور جدید شرکت دل
شرکت دل به تازگی اعالم کرد که نمایشگر جدید منحنی ٣۸ اینچی UltraSharp آن 
برای خرید دردسترس مشتریان قرار گرفته است.نام اصلی مانیتور U3818DW بوده و 
دارای یک نمایشگر ٣۸ اینچی جدید منحنی UltraSharp برای عملکرد نمایش بهتر 
اســت. این مانیتور با داشتن رزولوشن پنل صفحه نمایش WQHD یا ۱۴۴۰*٣۴۴۰ 
پیکسل و نسبت تصویر ۲۱:٩، محصولی رده باال به شمار می رود، بنابراین می توان آن را 
در دسته مانیتورهای حرفه ای و چشمگیر محسوب کرد. نسبت تصویر ۲۱:٩ در مقایسه با 
نسبت تصویر ۱٦:٩ زاویه دید بسیار گسترده ای ارائه می دهد و موجب خواهد شد تا افراد 
هنگام کاربری با نمایشگر احساس خوبی کسب کنند. البته این محصول در ماه های قبل 
معرفی شده و در نهایت دل تصمیم گرفت عرضه آن را نیز از سال جاری آغاز کند. وجود 
اسپیکر دوگانه ٩ واتی کیفیت صوتی باالیی را به U3818DW خواهد بخشید و در کنار 
آن پورت USB�C نیز تعبیه شده تا بتوان دستگاه های مختلفی را به این مانیتور متصل 
کرد. اطالعات بیشتری توسط دل درباره جزئیات U3818DW ارائه نشده اما آنچه که 
از تصاویر پیدا اســت، این مانیتور مناسب حرفه ای ها است؛ افرادی که به کار تدوین 

ویدئو، رندرینگ و برخی از این قبیل می پردازند.این محصول ۱٥۰۰ دالر قیمت دارد.

معرفی گوشی انعطاف پذیر لنوو
 Tech در نمایشــگاه Folio لنوو با نمایش تبلــت انعطاف پذیر لنوو
World 2017، توجه بســیاری از عالقه مندان به این حوزه را به خود 

 Folio جلب کرد.امسال باز هم شاهد رونمایی تبلت انعطاف پذیر لنوو
توسط این کمپانی بزرگ چینی هستیم که صفحه نمایش آن با رزولوشن 
۱۴۴۰×۱٩۲۰، از اندازه ٥/٥ اینچ به ۷/۸ اینچ و برعکس می رســد. به 
عالوه، این دستگاه به تراشه قدیمی اسنپدراگون ۸۰۰، سیم کارت داخلی 
)e�SIM( و اندروید ۷/۰ تجهیز شده است. فراموش نکنید تبلت انعطاف 
پذیر لنوو Folio فعال یک طرح مفهومی بوده و پیش از تولید انبوه آن، 
شاهد برخی تغییرات از جمله استفاده از سخت افزار قوی تر خواهیم بود.

ساعت هوشمند سامسونگ
سامســونگ و  TUMI یک شرکت آمریکایی از همکاری خود برای 
تولید نسخه ویژه ای از ساعت هوشمند »Gear S3 Frontier« خبر 
دادند.محصول مورد بحث که از امروز به صورت آنالین قابل خریداری 
اســت، ۴٥۰ دالر قیمت داشته و تفاوت های آن با مدل اصلی به بند 
مخصوص و یک صفحه ساعت ویژه TUMI خالصه می شود. گفتنی 
اســت Gear S3 Frontier از سیم کارت پشتیبانی نکرده و فقط از 
طریق بلوتوث، NFC و وای فای با ســایر دســتگاه ها ارتباط برقرار 
می کند. این ساعت با پردازنده دو هسته ای ۱ گیگاهرتزی، رم ۷٦۸ 
مگابایتی و حافظه ۴ گیگابایتی، به سیستم عامل تایزن مجهز شده است.

 شادی طباطبایی

عینک واقعیت افزوده اپل
عینک واقعیت افزوده اپل محصولی حتی بزرگتر 
و انقالبــی تــر از آیفون خواهد بــود. بر همین 
اساس است که هر خبری در مورد این محصول 
به شدت مورد توجه قرار می گیرد. اگر برخی از 
ویژگی هــای ظاهری و قابلیت های این گجت 
تا حدودی آشــنا به نظر می رسند، به خاطر این 
اســت که اکثر آنها پیش از این توسط گوگل و 
عینک واقعیت افزوده گوگل گلس رونمایی شده 
بودنــد. البته کمپانی اپل نیز چند ســال پیش با 
تصاحــب کمپانی Metaio عالوه بــر در اختیار 
گرفتن پتنت های مشــابه صاحــب یک رابط 
کاربری برای پوشــیدنی های مبتنی بر واقعیت

افزوده نیز شــده بود.همانطور که در تصویر می 
بینید به نظر می رســد که بــرای اعمال برخی 
کنترل ها و انتخاب گزینه ها کاربر می بایســت 
از انگشت خود به عنوان نشانگر ماوس استفاده 
کند. در اینجا نمایشگری برای لمس وجود ندارد 
و ظاهراً دوربین نصب شــده روی لنز است که 
مسیر حرکت انگشت کاربر و محل کلیک آن را 
تشخیص خواهد داد.هنوز نمی توان در خصوص 
نحوه استفاده اپل از این پتنت اظهار نظر کرد، اما 
می توان مطمئن بود که تا پایان سال ۲۰۱۸ یا 
ابتدای سال ۲۰۱٩ شاهد معرفی محصولی کاماًل 

هیجان انگیز از این شرکت باشیم.


