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ویوو Xplay 7 اولین موبایل با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و 
دوربین سه گانه 

در کنگره جهانی موبایل شانگهای امسال، شــرکت چینی Vivo ورژنی آزمایشی از 
موبایل جدید خود به نمایش گذاشــت که اسکنر اثر انگشت اولتراسونیک نسل بعد 
کوالکام در آن گنجانده شده بود.گرچه کوالکام به وضوح گفته بود قصد ندارد تکنولوژی 
را تا قبل از سه ماهه پایانی سال ۲۰۱7 در اختیار توسعه دهندگان موبایل ها قرار دهد 
اما گویا چینی ها موفق شده اند کمی زودتر به آن دست یابند.حاال تعدادی تصویر از 
این موبایل با نام Vivo Xplay 7 )که البته با نام X2 هم شــناخته می شود( منتشر 
شــده است.این تصاویر تقریبا تایید می کنند که دیگر الزم نیست منتظر تلفن همراه 
 Vivo ،دیگری باشیم که موفق شده این تکنولوژی را به نمایش گذارد. به احتمال باال
اولین برندی است که موفق شــده تلفنی با چنین قابلیتی ارائه دهد.نکته دوم که در 
تصاویر به وضوح مشخص شده، وجود سه دوربین به صورت مجتمع در قسمت پشتی 
موبایل است. هم در رندر باال و هم در مجموعه تصاویر پایین این سه دوربین به وضوح 
مشخص هستند.اگر همه این ها حقیقت داشته باشد، می توان انتظار داشت که موبایل 
جدید ویوو دارای قابلیت های جذابی برای عالقه مندان به فناوری واقعیت افزوده باشد.

آداپتور جدیدمایکروسافت

مایکروســافت امروز از آداپتور وایرلس جدیدی رونمایی کرد که نسبت به مدل قبلی 
بسیار کوچکتر بوده و امکان اتصال کنترلر ایکس باکس وان را به پی سی های مبتنی 
بــر ویندوز مهیا می کند. آداپتور قدیمی، تقریبــاً اندازه ای دو برابر یک فلش مموری 
معمولی داشــت که ظاهری زمخت و بسیار بدقواره به آن بخشیده بود.با این همه به 
گفته مایکروسافت، آداپتور جدید ۶۶ درصد کوچکتر است و تفاوتی با فلش مموری های 
استاندارد امروزی ندارد. درست مثل مدل پیشین، این آداپتور تازه از 8 کنترلر مختلف به 
صورت همزمان پشتیبانی می کند و می توان چهار هدست چت یا دو هدست استریو 
را نیز به آن متصل کرد. گفتنی است که در مدل قبلی، اگر تمام این دیوایس ها را به 
آداپتور متصل می کردید، ایراداتی در اتصال به وجود می آمد که امیدواریم در این مدل 
جدید برطرف شــده باشند.علی رغم پیشرفت های حاصل شده، مایکروسافت قیمت 
یکسانی نسبت به مدل قبلی برای این آداپتور در نظر گرفته و آن با قیمت قابل قبول 
۲۵ دالر مهیا می شود.این آداپتور تنها با پی سی های مبتنی بر ویندوز ۱۰ سازگاری 
دارد و از تمام کنترلرهای ایکس باکس وان پشتیبانی می کند؛ در همین حال، امکان 

اتصال کنترلرهای ایکس باکس ۳۶۰ به این آداپتور مهیا نشده است.

سیلیکون پاور, فلش همه کاره Mobile C50 را با سه رابط 
مختلف معرفی کرد

اگرچه درایو های USB به ابزاری معمول در دنیای تکنولوژی کنونی تبدیل شــده اند، 
اما گاهی اوقات با محصوالتی جالب و کاربردی مواجه می شویم. شرکت سیلیکون پاور 
که یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان تایوانی در این حوزه محسوب می شود، تصمیم 
گرفته تا با ارائه یک محصول همه کاره، نیاز تمامی کاربران را برآورده سازد. این فلش 
که Mobile C50 نام دارد، با سه استاندارد اتصال فیزیکی سازگار است و می توان آن 
را از طریق درگاه استاندارد USB�A، درگاه میکرو یو اس بی )Micro�B( و همچنین 
درگاه USB�C به انواع دستگاه ها متصل کرد. بدین ترتیب فلش C50 قابلیت استفاده 
در انواع موبایل، تبلت و لپ تاپ های جدید را بدون نیاز به کابل ها و تبدیل های مختلف 
دارد. درگاه USB�C در این فلش درایو زیر پوششی الستیکی و محکم قرار گرفته که در 
 SP Widget حالت عادی مخفی است. اپلیکیشن های اختصاصی این شرکت یعنی
برای پی ســی و SP File Explorer برای دستگاه های اندرویدی و USB�C نیز 
 USB�A برای استفاده آسان ارائه می شوند. طبق ادعای شرکت سازنده، درگاه ترکیبی
و میکرو USB در این ابزار از دوام باالیی برخوردار است و مقاومت کل فلش در برابر 

گرد و غبار، آب و دماهای باال هم تضمین شده. 

اسپیکر هوشمند Invoke هارمان کاردون، مجهز به کورتانا

اسپیکر هارمان کاردون با نام تجاری »Invoke«، از یک اسپیکر ۴۰ واتی در 
کنار سه ووفر ۴۵ میلیمتری و سه توییتر ۱۳ میلیمتری بهره برده و برای برقراری 
ارتباط، از بلوتوث نسخه ۴/۱ و وای فای استفاده می کند. تصاویر منتشر شده 
همچنین نشان می دهند که در باالی اسپیکر، یک قسمت لمسی نیز تعبیه 
شده که در صورت ضربه کوتاه به آن می توان به تماس های ورودی پاسخ داد، 
موسیقی در حال پخش را قطع کرد و زنگ ساعت را متوقف نمود. همچنین با 
لمس طوالنی تر امکان فعال سازی کورتانا یا رد تماس های ورودی نیز فراهم 
 »Creators« می شــود.الزم به ذکر است که کاربران ویندوز ۱۰ با آپدیت
می تواننــد Invoke را از طریق نرم افزار کورتانــای موجود کنترل کنند.

موبایل هیدروژن

شرکت شناخته شده RED دست به معرفی تلفن همراه هولوگرافیکی 
زد که نام آن را هیدروژن گذاشته است و موبایلی اندرویدی برای افرادی 
خاص محســوب می شود.در قسمت پشــتی، این تلفن دارای سه پنل 
مختلف است. پنل باالیی دوربین دوال موبایل را روی خود دارد که البته 
اندکی هم بیرون زدگی دارد. قســمت وســطی اما از فلز ساخته شده و 
لوگوی شرکت RED روی آن قرار گرفته که اتفاقا بسیار جلوه بخش نیز 
هست.بخش پایینی نیز پین های مغناطیسی را روی خود جای داده است.
از آنجایی که هیدروژن یک تلفن ماژوالر است، این پین ها نقش بسیار 

مهمی را ایفا می کنند. 

خوابیدن پشت فرمان ممنوع!
پاناســونیک مدعی اختراع یــک فناوری در راســتای کنترل خواب 
آلودگی است.این فناوری نه تنها توانایی شناسایی رانندگان خواب آلود 
و پیش بینــی زمان خواب آن ها را دارد، بلکه می تواند به طرز جالبی 
افراد را به راحتی در حین رانندگی بیدار نگه دارد. بر اساس یک سری 
اطالعات پاناسونیک به طور ضمنی اشاره کرده است که راه حل این 
موضوع را در سیســتم تهویه هوای مطبــوع خودرو می بیند.از لحاظ 
تئوری این سیستم با همکاری سیســتم تهویه هوا شرایط را طوری 

فراهم خواهد کرد که راننده احســاس راحتی بیشتر کرده و با خواب 
آلودگی مبارزه کند.به این ترتیب که با نگه داشــتن دمای خودرو در 
یک سطح خوشایند و دستکاری میزان نور محیط اطراف راننده تالش 
می کند که او را هوشیار نگه دارد.ممکن است کمی اغراق  آمیز باشد 
ولی در صورت تشخیص این فناوری جدید پاناسونیک بر احتیاج راننده 
به خواب، این سیستم هشــدار داده و با استفاده از سیستم تهویه هوا 
دما را به شــدت باال برده و راننده جهنم را تجربه خواهد کرد.بنابراین 
بهتر اســت که ماشین را متوقف کرده و چرتی بزند. به نظر می رسد 

در صورت مقاومت راننده در مقابل خوابیدن، خودرو به صورت خودکار 
متوقف خواهد شد.هرچند که پاناسونیک اعالم نکرده که این سیستم 
در چه خودروهایی استفاده خواهد شد ولی در بیانیه خود مطرح کرده 
است که این سیســتم یک کانسپت و ایده نبوده و نمونه های آن در 
ماه اکتبر در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. از این رو باید چند ماه 
صبر کرد و عملکرد این تکنولوژی عجیب را در شرایط واقعی محک 
زد، تا آن زمان اما بهتر اســت در زمان رانندگی با خود قهوه به همراه 

داشته باشید.
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