بازار
New Tab

سخت

فروش هولولنز در اروپا
مجاز شد

ش��رکت مایکروس��افت موفق ش��ده است مجوز
رسمی برای فروش هدس��ت واقعیت ترکیبی این
شرکت یعنی هولولنز را در  29کشور اروپایی دریافت
کند.
ایتنا -مایکروس��افت در س��ال  2015میالدی
های کامپیوتری
سیستم هولولنز را با محوریت بازی
معرفی کرد ،ولی تا ب��ه امروز ای��ن عینک واقعیت
رو شده است.
افزوده با تغییرات بسیاری روبه
این محصول گاه با مشکالتی در بازار فروش مواجه
بوده است ولی در مجموع یک موفقیت تجاری برای
آید زیرا بسیاری از
حساب می
شرکت مایکروسافت به
متحده آمریکا و شرق دور برای خرید
افراد در ایاالت
این هدست اقدام کردهاند.
با این وجود ،مش��کل اصلی مایکروسافت ،بازار
ی
س��ختگیر اروپا اس��ت زی��را کش��ورهای اروپای 
دهند
افزاری مجوز می
سختی به محصوالت سخت
به
ولی اخبار جدید حاکی از آن هستند که این مشکل
برای محصول مورد نظر مایکروس��افت حل ش��ده
است.
بر اساس اطالعات منتشر شده ازسوی این غول
بزرگ مایکروسافت ،هولولنز توانسته است تا مجوز
عرضه محصول خود را در  29کشور مختلف اروپایی
دریافت کند.
به این ترتیب این محصول میتواند در  29کشور
مختلف جه��ان عرضه ش��ود و این آمار ب��رای این
هدس��ت  3هزار دالری میتواند بازار بسیار بزرگ
و ویژهای باشد.
همچنین گفته میش��ود که مایکروسافت قصد
دارد تا بازار کشورهایی مانند سوئد ،اسپانیا و ترکیه
را نیز به لیس��ت خود اضافه کند ک��ه البته هنوز با
رو نشده است.
موافقت دولتهای این کشورها روبه
تواند
شده ،هولولنز می
بر موارد یاد
همچنین عالوه
با دریافت اس��تاندارد  IP50بهعن��وان یک عینک
واقعیت مجازی مقاوم در برابر گ��رد و غبار و مفید
های ساختمانی نیز شناخته
برای استفاده در کارگاه
شود.
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دالر گرانتر و بازار فناوران -دالر آزاد از رقم  4هزار و  120تومان هم گذشت و این موضوع باز هم به رشد قیمت در بازارهای بدون مشتری منجر
هایی که
کند و در هفته گذشته تعداد فروشگاه
شد .بر اساس اعالم فعاالن بازار ،بازار خسته پاییزی به تعطیالت پاییزی فکر می
به تعطیلی نزدیکتر شد
اند ،افزایش یافته است.
تعطیل کرده
واحدهای تجاری را نیمه

قاچاق در کمین بازار دوربینهای عکاسی ورزشی

های اخیر بازار خرید و فروش
افزایش قیمت دالر آزاد در هفته
های دیجیتال عکاسی را به انزوا کشید.
دوربین
های بازاری مشخص کرده اس��ت که بازار
فناوران -بررس��ی
شدت با ریزش
ای به
حرفه
های عکاس��ی کامپکت و نیمه
دوربین
های
تقاضا مواجه شده است و حتی این ریزش را در بازار دوربین
کنیم.
ای مشاهده می
حرفه
ای ب��ه دوربین و
نتیجه این اتفاق جلب توج��ه کاربران حرفه
های
ویژه تجهیزات عکاسی قاچاق و همچنین رشد خرید نمونه
به
کارکرده است.
های عکاسی هم با بیان این مطلب که بازار
فعاالن بازار دوربین
های عکاس��ی دیجیتال با کاهش چشمگیر تقاضا مواجه
دوربین
گویند :میزان کاهش تقاضا در مقایسه با سال
ش��ده اس��ت ،می
ل حدود 50
گذشته حدود  30درصد و در مقایس��ه با دو سال قب 
درصد بوده است.
های سری اکشن
برخی از کسبه بازار از رونق نسبی بازار دوربین

ها
گویند :این دوربین
دهند؛ اما فعاالن بازار می
یا ورزشی خبر می
هم فروشی در حد انتظار ندارند و افرادی که مخاطب خرید این

دهند کاال را به صورت مسافری از
ها هستند ،ترجیح می
دوربین
خارج از کشور خریداری کنند تا زیر بار پرداخت تعرفه و مالیات بر
های جانبی نروند.
ارزش افزوده و سایر هزینه
گوید:
های عکاسی می
علی کاروانی ،یکی از فعاالن بازار دوربین
های موبایل موجب رکود بازار
شد ورود گوشی
پیش از این تصور می
های عکاسی شده اس��ت؛ اما حقیقت این است که گرانی
دوربین
که اگر غیر از این بود شاهد رشد قاچاق
دلیل این اتفاق است؛ چرا
های عکاسی نبودیم.
در بازار دوربین
چه
گوین��د :اگر
کارشناس��ان هم با تایید ای��ن موضوع می
های موبایلی روی بازار
توان منکر تاثیری شد که دوربین
نمی
؛ اما تقاضا برای این کاال در حدی وجود
دوربین گذاشته است
دارد که متوجه خطر رش��د قاچاق و ورود کاالی مسافری به
ایم .به گفته کارشناس��ان ،با توجه ب��ه محبوییت
بازار ش��ده
های س��ری ورزشی ش��اهد رش��د قاچاق درباره این
دوربین
ها هستیم.
دوربین

بررسی

آلومینیومفویل سیگنال مودم را تقویت میکند
تواند سیگنال وای–فای مودم را تقویت کند ،نخندید؛ زیرا درست
گویند فویل آلومینیومی می
به کسانی که می
کنند.
فکر می
هاست که مورد بحث قرار
ایسنا -پیچیدن فویل آلومینیومی دور یک آنتن مودم برای سیگنال وای–فای آن سال
اند که در واقع ممکن است درست باشد.
دارد ،اما دانشمندان دریافته
تواند سرعت وای–فای را افزایش دهد.
اند که می
محققان دانشکده دارتموث یک بازتابنده سفارشی ابداع کرده
شیا ژو ،استادیار علوم کامپیوتر در دانشکده دارتموث ،با ارایه یک تحقیق در هلند توضیح داد که چگونه یک بازتابنده
دهی
هایی را که در آنها بیشتر مورد نیاز است ،جهت
تواند سیگنال
های مودم ،می
سفارشی پیچیده شده در اطراف آنتن
تواند به بهبود امنیت
های وای–فای ،یک بازتابنده می
و هدایت کند .به گفته وی با توجه به روند رو به افزایش سیگنال
هایی را که کاربران را به ستوه آورده
حل س��اده ،تعدادی از چالش
مودم نیز کمک کند .وی گفت :ما از طریق این راه
بود ،درست کردیم.
های آلومینیومی
های خود را بر اساس ایده قرار دادن ورقه بطری
ژو همراه با یک تیم از محققان دارتموث ،آزمایش
ها و دیگر موانع هدایت کند.
در پشت یک مودم بنا کردند تا سیگنال را از دیواره
تیم با موفقیت فضای یک اتاق را آنالیز و یک بازتابنده سفارشی موس��وم به « »WePrintساخت که توانست
های وای–فای را در داخل اتاق بهبود بخشد.
سیگنال
کند.
تواند بازتابنده ایجاد کند که سیگنال را در یک جهت تقویت می
قرار دادن فویل دور آنتن مودم می
اند با یک بازتابنده که از پالستیک و یک الیه نازک از فلز ساخته شده ،به این مهم دست پیدا کنند.
محققان موفق شده
دهد ،بلکه به
تنها پوش��ش شبکه را افزایش می
سیم ،نه
های بی
سازی شده با شکل دادن سیگنال
بازتابنده بهینه
دهد به صورت آزادانه حرکت کنند و از موانعی مانند دیوار عبور کند.
ها اجازه می
سیگنال
کند .اول از همه ،ارزان است .کسانی که یک چاپگر
های وای–فای حل می
 WiPrintمشکالت زیادی را با سیگنال
های
توانند  WiPrintرا با قیمت  35دالر خریداری و خودش��ان چاپ کنند .در مقابل ،آنتن
بعدی دارند ،می
سه
شونده خیلی بیشتر از آن قیمت دارند.
هدایت
فایده است،
رسد یک ویژگی بی
توانندسیگنالوای-فای خود را کنترل کنند که به نظر می
دوماینکهکاربرانمی
هایی که
کند که یک سیگنال قوی وای–فای در اتاق
تنها اطمینان حاصل می
اما در واقع منافع بسیار جالب دارد که نه
دهد تا سیگنال را به صورت دستی ضعیف یا قطع کنند.
به آن نیاز دارند ،وجود دارد ،بلکه به کاربران امکان می

این یک مزیت عالی برای کسانی است که درباره امنیت شبکه حساس هس��تند تا از اینکه افراد غیر مجاز قادر به
دسترسی به شبکه نباشند ،اطمینان حاصل کنند.
نویسندگان این مقاله نوشتند :هدف ما تقویت سیگنال در مناطقی است که کارایی باال مدنظر است و همچنین
تضعیف سیگنال در مناطقی که امکان سوءاستفاده وجود دارد.
تری از پالستیک ساخته شده
تیم تحقیقاتی اکنون باید راهی برای ایجاد یک نسخه  WiPrintکه از مواد متفاوت
تواند کارآیی
پذیر سفارشی ایجاد کنید که با تغییراتی که می
باشد ،پیدا کند .هدف این است که یک بازتابنده انعطاف
آن را تحت تاثیر قرار دهد ،سازگار باشد.
دهد.
یک ویدیو نحوه عملکرد بازتابنده سفارشی موسوم به  WiPrintرا نشان می
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الجی  8جایزه از CES 2018
گرفت

ل��وازم
انجم��ن
الکترونیک��ی مصرف��ی
جی
( )CTAش��رکت ال
در
را ب��ه دلی��ل ن��وآوری
فن��اوری و طراحی الیق
دریاف��ت جای��زه نوآوری
 CES 2018دانست.
فن�اوران -البت��ه
جا محدود نش��ده و این
جی به همین
ه��ای ال
جایزه
های  OLEDو یخچالهای
شرکت برای تلویزیون
خود نیز افتخاراتی کس��ب کرد که در م��اه ژانویه به
شوند.
صورت عمومی رونمایی می
ششمین سال متوالی است که جایزه نوآوری CES
خانگی
جی ،لوازم
های  OLEDال
نصیب تلویزیون
دار میش��ود .این نمایشگاه به
و گوش��یهای پرچم
عنوان معتبرترین رویداد این صنع��ت برای معرفی
شود که ساالنه
ترین محصوالت شناخته می
نوآورانه
کنندگان را به نمایش
های مخصوص مصرف
فناوری
جی دوازدهمی��ن جایزه نوآوری خود را
گذارد .ال
می
با عنوان « بهترین نوآوری نمایش��گاه  » CESبرای
فردی دریافت کرد که قرار
محصول جدید و منحصربه
است در نمایشگاه  CES 2018معرفی شود.
جی در هش��ت بخش رقابتی جوایز نوآوری را از
ال
هایی شامل
CES 2018دریافت کرده است .بخش
های
خانگی ،دستگاه
نمایش��گرهای ویدیویی ،لوازم
س��یم ،خانه هوش��مند ،تصویربرداری دیجیتال،
بی
قطعات صوت��ی و تصوی��ری خانگی ،ل��وازم جانبی
های داخلی.
کامپیوتری و فناوری
در ص��در برن��دگان برترین ن��وآوری نمایش��گاه
ه��ای
ت��وان ب��ه یخچال
ج��ی می
 CES 2018ال
 Door–in–Doorبا فناوری SmartThinQ
جی با سیاهی
های  OLEDال
طور تلویزیون
و همین
مطل��ق ،کنتراس��ت بینهایت ،طیف رنگ وس��یع و
ترین زاویه دید پرداخت .دیگر محصوالت
گس��ترده
اند ش��امل
جی که جایزه نوآوری را کس��ب کرده
ال
جی ،ویدئو
شویی جدید ال
ماشین لباسشویی و خشک
های هوشمند  4Kو
پروژکتور پیش��رفته ،تلویزیون
ش��ود که همه در نمایش��گاه
محصوالت دیگری می
CES 2018معرفی خواهند شد.
جوایز نوآوری  ،CESکه توس��ط  CTAپشتیبانی
میش��ود و جامعه طراحان صنعتی امریکا آن را تأیید
میکنند ،هر سال توس��ط هیاتی از طراحان صنعتی
های
مش��هور ،مهندس��ان و خبرنگاران ک��ه در زمینه
شود.اینجوایز
نظرهستند،انتخابمی
مختلفیصاحب
ارزش کاربر ،زیبایی ،طراحی مبتکرانه ،تامین و ارتقای
اند.
کیفیت زندگی در محصوالت منتخب را سنجیده

