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گوگل 
ج��ف چانگ، مدی��ر پ��روژهAndroid Wear اعالم 
کرده که در سه ماهه اول سال 2017 میالدی شرکت 
گوگل از دو س��اعت هوش��مند رونمای��ی خواهد کرد؛ 
س��اعت هایی که قرار اس��ت به گل سرسبد محصوالت 
این شرکت تبدیل شوند. اگرچه هنوز اطالعات دقیقی 
در خصوص این دو س��اعت منتشر نشده اما پیش بینی 
می ش��ود در بازار رقابت گجت های پوش��یدنی رکورد 

مناسبی از خود به جای بگذارند. 

 Garmin
مدیران ش��رکت Garmin نیز وع��ده داده اند که در ماه 
نخس��ت س��ال 2017 از نس��ل چهارم س��اعت های مدل 
Fenix رونمایی کنند. نس��خه سوم این ساعت ها در سال 
گذشته میالدی ارائه شد و به سرعت در گروه پرفروش ترین 
س��اعت های هوشمند چندمنظوره قرار گرفت. این موضوع 
باعث ش��ده که طراحان ش��رکت Garmin به فکر تولید 
نسل های بعدی ساعت خود افتاده و برنامه هایی جدید برای 

سال جدید طرح ریزی کنند. 

 Fitbit
 شرکت fitbit را می توان شرکت شماره یک در عرصه 
تولید و فروش گجت های پوش��یدنی در ایاالت متحده 
تلقی کرد. خبرهای حاکی از این ش��رکت نشان از آن 
دارند که این ش��رکت قصد دارد در نیمه اول 2017 از 
س��اعت جدید و هوشمند خود که به قابلیت هایی مثل 
GPS، نمایشگر مجهز به LED و قابلیت های دریافت 
و ارسال پیغام برخوردار است رونمایی کند. با توجه به 
کیفیت محصوالت پیشین این شرکت، کاربران انتظار 

زیادی از محصول آینده این شرکت دارند. 

 Xiaomi
اگرچه به نظر می رسد شرکت xiaomi اخیرا تاکید 
ویژه ای برای تولی��د محصوالتی مثل تلفن همراه در 
دس��تور کار خود قرار داده اس��ت، اما این شرکت از 
ان��واع گجت های پوش��یدنی مثل س��اعت نیز غافل 

نشده است.
براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده توس��ط مدیران 
این ش��رکت، س��اعت جدید این ش��رکت به زودی 
و احتماال تا اواس��ط تابس��تان به بازار فروش ارائه 

امروز نخستین روز سال نوی میالدی است و برهمین اساس، خواهد ش��د. 

قصد داریم تعدادی از محصوالتی که قرار است در سال جدید 
میالدی رونمایی شوند معرفی کنیم. محصوالتی از برندهای 
مختل�ف با قابلیت هایی فراتر از نس�خه های پیش�ین آنها. 

دنیای فناوری در سال

A UHD Blu-ray
سیس��تم پخش صدای A UHD Blu-ray، محصولی است که ترکیبی از اکوسیستم های 
خانگی و اس��پیکرهای قدرتمند با قابلیت کنترل از راه دور را در خود جای داده اس��ت. این 
محصول که نسخه ای جدید از اس��پیکرهای پیشین سامسونگ است، قابلیت یکپارچه سازی 
اطالعات و ترکیب با انواع تلفن همراه هوشمند کاربران را داراست. این محصول با 360 درجه 

زاویه پخش موسیقی، کیفیتی منحصر به فرد در اختیار کاربران قرار می دهد. 

MS750 Soundbar
این محصول نیز به طور ویژه برای سرویس دهی به اتاق های بسته یا نه چندان بزرگ طراحی شده است. 
سیستم کیفیت صدای این محصول مبتنی بر تکنولوژی upmixing است. این بدان مفهوم است که 
صدای پخش شده توسط این محصول از هر نقطه از اتاق یک کیفیت دارد و کاربر احساس می کند صدا 
را از همه جهت با سطح ارائه ای یکسان دریافت می کند. درواقع فرقی ندارد که این محصول را پشت 

تلویزیون اتاق تان نصب کرده باشید با روی سقف! نتیجه همیشه عالی خواهد بود. 

H7 Wireless Speaker
 WiFi سیس��تم صوت��ی وایرلس جدید سامس��ونگ، سیس��تمی پیش��رفته و مبتنی بر
اس��ت. این سیس��تم صوتی، کیفیتی خیره کننده دارد و گزینه ای مناسب برای تکمیل 
ل��ذت مش��اهده فیلم محس��وب می ش��ود. Samsung’s H7  اس��پیکری اس��ت که 
پوش��ش دهی قاب��ل توجه��ی دارد و از ه��ر نقطه از اتاق که نشس��ته باش��ید به ش��ما 

کیفیتی قابل قبول ارائه خواهد داد. 

تلفن های همراه 2017   iphone 8
تلف�ن همراه جدید آیفون که قرار اس�ت کمی س�نگین تر 
ولی با ضخامتی کمتر از س�ری قبلی خود ارائه ش�ود. بدنه 
این کاال برخالف نس�خه های قبلی ک�ه آلومینیومی بودند، 
به ش�کل شیش�ه ای ارائ�ه می ش�ود. این محص�ول دارای
AMOLED panel خواه�د ب�ود. هنوز در م�ورد تاریخ 
دقی�ق انتش�ار این محصول خبری ارائه نش�ده اس�ت، اما 
ب�ا این وجود، قیم�ت تقریبی آن بی�ن 1199 تا 1599 دالر 

تخمین زده ش�ده اس�ت. 

 Microsoft surface phone
 تلفن همراه جدید مایکروس�افت هم از جمله محصوالتی 
است که بسیاری از کاربران در انتظار رونمایی آن هستند. به 
نظر می رسد سیستم عامل این تلفن همراه از نوع ویندوز 10 

خواهد بود و به Intel chipset  نیز مجهز است. 
صفحه نمایش این تلف�ن همراه نیز با ابعاد 5.5 اینچی و از 
ن�وع Super AMOLED خواهد بود. رزولوش�ن این تلفن 
 Snapdragon 820 و پردازن�ده آن QHD همراه از ن�وع
 64GB 4 است که تاGB اس�ت. حافظه این محصول از نوع
را هم پش�تیبانی می کند. قیمت این محصول به طور تقریبی 

650 دالر خواهد بود. 

LG Flex 3 
در شرایطی که بازار تلفن های همراه قابل خم شدن بسیار 
داغ است، شرکت ال جی هم به فکر ارائه تلفن همراه خمیده 
در س�ال جدید افتاده است. پیش بینی می شود این محصول 
 LGG5 نس�بت ب�ه تلفن هم�راه قبلی این ش�رکت یعن�ی
کارک�رد و قابلیت های�ی ویژه تر خواهد داش�ت. پردازش�گر 
ای�ن تلفن از ن�وع Qualcomm Snapdragon 820 و به 
سنس�ور اثر انگشت نیز مجهز اس�ت. این محصول با حافظه 
4GB و با قابلیت ارتقا تا 32GB فضای ذخیره سازی طراحی 

شده است. 
این محصول با سه قیمت متفاوت به بازار ارائه خواهد شد. 

 Google project Ara
 تلفن همراه مدوالر گوگل که مدت هاست در دست تهیه و 
توزیع اس�ت، به زودی و در سال 2017 روانه بازار خواهد شد. 
تلفن�ی که در حی�ن تبلیغات خود در م�ورد امکاناتی متعدد 
وع�ده داده بود. در مورد قابلیت ه�ای این تلفن همراه گمانه 
زنی های متعددی انجام ش�ده ام�ا مهم ترین موضوعی که به 
این محص�ول مرتبط اس�ت در خصوص قابلی�ت مدوالر آن 

است. 
به نظر می رس�د شرکت گوگل برای راضی کردن مخاطبانی 
که تا این حد منتظر مانده اند مسیری دشوار پیش رو دارد. 

Sony Xperia Z6/ Xperia Z6 Compact
ب�ه نظر می رس�د یکی از اس�تراتژی های رایج در ش�رکت 
سونی در حوزه تولید تلفن همراه، ارائه محصوالت جدید در 
بازه زمانی هر شش ماه یکبار است. اگر قرار باشد همین روند 
را جدی بگیریم باید منتظر باش�یم تا تلفن همراه جدید این 

شرکت در ماه های ابتدایی 2017 به بازار فروش ارائه شود. 
از ویژگی ه�ای احتمالی ای�ن محصول می ت�وان به صفحه 
نمایش UltraHD و سنسور اثر انگشت اشاره کرد. دوربین 
قدرتمند و باتری با ظرفیت سرویس دهی باال و البته ضد آب 

بودن از دیگر مزیت های این محصول خواهد بود. 

 Nokia C1
نوکیا C1 از جمله محصوالتی اس�ت که شایعاتی پرشمار 
را به دنبال خود می کش�د. اما اطالعات رسمی منتشر شده 
 ،LCD در م�ورد این محصول خبر از نمایش�گر  5.5 اینچی
پردازن�ده Cortex-A72، سیس�تم عام�ل اندروی�دی و 

حافظه 2GB با قابلیت ارتقای تا سطح 32GB است. 
اطالع�ات منتش�ر ش�ده در م�ورد آن خب�ر از احتمال 
رونمای�ی از این محص�ول در نیمه دوم س�ال 2017 دارند. 

قیمت تقریبی این محصول 500 دالر است. 

Samsung Galaxy Note8
با وجود شکست خوردگی Galaxy note 7  شرکت سامسونگ دست از تالش برنداشته و قرار است نسخه جدید سامسونگ 

با نام Galaxy note8  را روانه بازار کند . 
به نظر می رسد این محصول در گروه تلفن های همراه با قابلیت انعطاف پذیری رده بندی می شود و کیفیت باتری این محصول 
نسبت به نسخه های پیشین باالتر است . قلم این گوشی جدید از نوع S-Pen خواهد بود و نمایشگر آن از نوع OLED  است . 
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