بازار
New Tab

سخت

تولیدنمایشگرهایکوچکفوقدقیق
برایهدستهایواقعیتافزوده

سونی قیمت تلویزیونهای A8F
را اعالم کرد

شرکت س���ونی نس���خه جدید تلویزیونهای
 OLEDمدل  A8Fرا با قیمت  3000دالر برای
نسخههای  55اینچی روانه بازار خواهد کرد.
ال کا ایران -بهای اعالم شده برای این سری
های جدید بسیار بیشتر از نسخههای OLED
مدل
موجود این شرکت از جمله A1است.
های فنی مش���ابه با
تلویزیون A8Fاز ویژگی
نسخههای  A1 2017بهره برده و تنها تفاوت
ها ،طراحی و شکل ظاهری است .اما قیمتهای
آن
های  55و  66اینچی
اعالم ش���ده برای تلویزیون
س���ری  A8Fبه ترتیب  3و  4هزار دالر است و
در واقع  200و  500دالر گران تر از نسخههای
 A1است.

افزایش دستمزد فناوران -بازار تعمیرکاران کاالهای دیجیتال و کامپیوتری رونق گرفت.بر اساس اعالم فعاالن بازار کامپیوتر در پی کاهش شدید
تعمیرکاران کاالهای کامپیوتری تقاضا از بازار کامپیوتر و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان ،شاهد رونق کسب وکار تعمیرکاران کاالهای دیجیتالی هستیم.
فعاالن بازار اعالم کردند که این موضوع به افزایش قیمت قطعات یدکی و هزینه تعمیر منجر شده است.

پیشخوان

جشنوارههای بی رمق نوروزی و گرانی دالر

ایرپادها هم آتش میگیرند

مقصرهای کسادی بازار شب عید کامپیوتر را بشناسید
قیمت دالر آزاد در بازار روز گذشته تهران به رقم
 4هزار و  810تومان رسید .این اتفاق پیش بینی
رکود در بازار کامپیوتر شب عید را قوت بخشید و به
همین دلیل بسیاری از کسبه بازار در روزهای ابتدایی
هفته که بین التعطیل بود ،واحدهای فروشگاهی را
تعطیل کردند.
فناوران -با این اوصاف در بازار کاالهای صوتی
و تصویری در روز  22بهمن که تعطیل رسمیبود
شاهد فعالیت بازار لوازم صوتی و تصویری بودیم.
به گفته فعاالن بازار لوازم صوت���ی و تصویری،
در روزهای تعطیل مقررات ترافیکی وجود ندارد و
خریداران به راحتی برای خرید کاالهای مورد نظر
راهی بازار میشوند.با این حال آنها از میزان ناچیز
تقاضا در بازار گله مندند.
به گفته علی س���یانتی یکی از فعاالن بازار لوازم
صوتی و تصویری ،اگر چه در ایام منتهی به ش���ب
عید بازار خرید و فروش کااله���ای مختلف رونق
میگی���رد و در کل بهمن و اس���فند ،فصل ارایه
پروموشن و افزایش خرید اس���ت؛ اما در یکی دو

س���ال اخیر خبری از رونق در بازار لوازم صوتی و
تصویری نیس���ت و بازار در بدترین شرایط به سر
میبرد.
این فعال بازار با بیان این مطلب که شرکتهای
های فروش ویژه در صدد
مطرح با برگزاری جشنواره
ها تا کنون
جذب مشتری هستند گفت :این جشنواره
شوقی در خریداران برای خرید ایجاد نکرده است و به
همین دلیل میتوان پیش بینی کرد که جشنوراههای
نوروزی امسال بازار تلویزیون هم مانند سالهای قبل
بی نتیجه و کم رنگ خواهد بود.
های 200
ها تخفیف
به گفته وی ،بیشتر شرکت
اند و
هزار تومانی برای محص���والت در نظر گرفته
این محصوالت گران قیمت هس���تند که هدایای
گرانبهایی را به خود اختصاص داده اند .محصوالتی
که مخاطبانی خاص و ویژه دارند که ش���اید به این
هدایا توجه و نیازی نداشته باشند.
فعاالن بازار میگویند :حتی این امیدواری وجود
ندارد که در صورت کاهش نرخ دالر شاهد رونق بازار
کامپیوتر و دیجیتال باشیم.

عکس تزیینی است

سه شرکت بزرگ فناوری با همکاری یکدیگر ۱۰
میلیون دالر در شرکتی سرمایه گذاری کردهاند تا
نمایشگرهای فوق دقیق کوچکی برای هدستهای
واقعیت مجازی و افزوده تولید شود.
مهر -بر اساس گزارش وب سایت فون آرنا ،اپل،
الجی و والو این س���رمایه گذاری را در شرکتی
به نام ایمجین انج���ام دادهاند که به علت تولید
نمایشگرهای  OLEDکوچک برای استفاده در
ارتش ،مراکز درمانی و صنایع مختلف ش���هرت
فراوانی دارد.
تولید نمایشگرهای  OLEDکوچک قابل نصب
در هدستهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
زمینه را برای تولی���د عینکهای جدیدی فراهم
میکند که مشکالت دست و پاگیر هدستهای
فعلی را ندارند و استفاده از خدمات واقعیت افزوده
کنند.
را هم ممکن می
انتظار میرود اپل از فناوری این شرکت برای
تولید ی���ک عینک واقعیت اف���زوده اختصاصی
استفاده کند و پلتفرم بازی والو هم با همکاری ال
جی یک هدست خاص بازیهای واقعیت مجازی
را از همین طریق طراحی کند.
گفتنی است که دقت نمایشگرهای تولید شده
توس���ط ای مگین هم اکنون  ۲۰۴۸در ۲۰۴۸
پیکسل است.
اپل ،ال جی و والو با خرید تازه خود بیش از ۶
میلیون و  ۴۵۰هزار سهم ای مگین را خریداری
کردهاند .ارزش هر یک از س���هام این شرکت در
حال حاضر  1/45دالر است.
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محصول

اختراع جورج اورولی گوگل برای نظارت بر کودکان
شرکت گوگل پتنت یک فناوری هوشمند خانگی را به ثبت رسانده است که
کند و هنگام
با استفاده از دوربین و تعدادی حسگر رفتار کودکان را بررسی می
دهد.
انجام یک رفتار ناشایست توسط کودکان ،به آنها تذکر می
ایسنا -این پتنت که توس����ط گوگل به ثبت رسیده اس����ت ،نسل آینده
های هوشمند خانگی است که میتوان با استفاده از آن اعضای نافرمان
تکنولوژی
خانواده را با استفاده از دوربین ،میکروفن ،سنسورهای حرکتی و تصویربرداری
حرارتی تحت نظر گرفت.
این اختراع انسان را به یاد شیوه نظارت برادر بزرگ ( )Big brotherدر
اندازد
کتاب  1984جورج اورول می
تواند در لحظه از اطالعات استفاده کند.
این سیستم خانگی گوگل می
گوگل همچنین در یک پتنت دیگر ،دس����تگاهی معرفی کرد که به والدین
شود؛
شان می
هایی را توصیه میکند که باعث بهبود روابط آنها با فرزندان
زمان
مانند گذراندن زمان بیشتر با فرزندان ،به هنگام صرف شام.
تواند
این دستگاه هوشمند برای تشخیص رفتارهای ناشایست کودکان ،می
تنبیههایی را نیز برای کودکان پیشنهاد دهد .مانند محدودیت استفاده از موبایل

با نمایش مدت زمان آن.
تواند والدین را از راه دور نیز ،از رفتار بد کودک شان آگاه سازد.
همچنین می
سنسورهای مادون قرمز ممکن است دمای بدن را ثبت کنند و این سیستم
تواند معنی صداهای مختلف از قبیل خنده و گریه را تش����خیص
همچنین می
دهد.
ممکن است این سیستم برای نظارت بر وضعیت احساسی اعضای خانواده
نیزمفید باشد.
هایی که کارکنان ما با
های خود را بر اساس ایده
گوگل اظهار کرد :ما پتنت
ها در نهایت به
رسانیم که بعضی از این پتنت
شوند به ثبت می
ها مواجه می
آن
شوند و برخی دیگر خیر.
محصول تبدیل می
های تکنولوژی گفت :مدیران گوگل و آمازون
جان سیمپس����ون مدیر پروژه
در پی آنند تا کاربران تصور کنند که دس����تیار صوتی گوگل هوم و دستیار
اند .ولی در واقع،
صوتی ش����رکت آمازون اکو برای کمک به آنها تولید ش����ده
ها
های آن
ش����ان را حتی در خانه
ها اطالعات کاربران و خانواده
این تکنولوژی
جاسوسی میکنند.

گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که ایرپاد
بیسیم اپل آتش گرفته است.
ایسنا -اینطور که به نظر میرسد کاربران در فضای
مجازی همچنان باید شاهد آتش گرفتن یا منفجر شدن
دس���تگاههای الکترونیکی خود و دیگر کاربران باشند.
میتوان گفت هر ماه خبری از آتش گرفتن یک لپتاپ،
باتری یک گوشی هوشمند ،یک تبلت و سایر دستگاههای
الکترونیکی و هوشمند بودهایم.
حاال یکی از کاربران در فضای مجازی اقدام به انتشار
گزارش و تصاویری از آتش گرفتن ایرپاد بیسیم خود
کرده است که موجب تعجب بسیاری از کاربران شده
است.ایرپاد بی س���یم محصولی است که اپل به منظور
حذف جک  3/5میلیمتری از گوشیهای خود معرفی و
روانه بازار کرد.
جیسون کلون ،کاربری که ایرپادش دچار آتش سوزی
شده است ،در مورد شریح این واقعه میگوید :خوشبختانه
وقتی که من ایرپاد را از گوشهایم بیرون آوردم ،دچار
احتراق و آتش سوزی شد و آسیب و صدمه جسمیبه
من وارد نکرد اما میتوان گفت که گوشی سمت راست
آن به طور کامل از بین رفته است.
وی در ادامه میگوید :هنگامیکه از باشگاهی ورزشی
در شهر سن پترزبورگ روسیه خارج میشدم ،یک دود
سفیدی را که از گوشی سمت راست ایرپاد بیرون میآمده،
مشاهده کردم که موجب شد فورا آنها را از گوشهای
خود خارج کنم.
وی تاکید میکند که به هنگام خارج ش���دن دود از
گوشیها ،هیچ گونه احساس داغی و سوختن حاصل از
آتش گرفتن ایرپاد نداشته است و تنها با مشاهده دود،
ترسیده و آنها را فورا از گوشهایش خارج کرده است.
همانند سایر دستگاههای الکترونیکی که تابحال دچار
احتراق و آتش گرفتگی شده اند ،مقصر اصلی سوختگی
گوشیهای ایرپاد اپل نیز باتریهای این محصول است و
از آنجا که محتویات درون هر باتری قابل احتراق است،
این امکان برای بسیاری از محصوالت الکترونیکی حاوی
باتری نیز وجود دارد.
این کاربر با انتشار گزارش و تصاویر حاصل از سوختگی
ایرپادها در فضای مجازی اینترنت ،شرکت سازنده آن
یعنی اپل را متوجه موضوع ساخته است و اپل نیز در
جوابیهای اعالم کرده است که در حال بررسی مشکل
مورد نظر است.

