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בהן שגיא
ברצלונה

 ,mwc הפלולד בתערוכת
 הוקדשה בברצלונה, היום שננעלת

 התקשורת של הלב תשומת דוב
הבו ולטרנדים הגדולות לחברות

 המת• המכשירים כמו — לטים
 החדשים הבמאדטפונים קפלים,
 בתערובת ואולם החמישי. והדור

 אינספור מציגות שבה בזו, ענק
המ החידושים לעיתים חברות,
 בשוליים, דווקא נמצאים עניינים

הקטנים. הביתנים באחד
בתערו למצוא אפשר בנוסף,

יש סטארט־אפים מעט לא גם כה
 בביתנים מציגים שרובם ראליים,
 של מקבץ הכוללים יותר, גדולים
 ביתן הוא האחד ישראליות: חברות
 הוא והשני הישראלי היצוא המכון

הישרא המובייל ארגון ,ima של
 מעניינים חידושים ארבעה הנה לי.

בתערוכה: שמצאנו

 שיזהה הישראלי התיישן
 בחילה לכם יש אם

בנסיעה
 הישראלית ContinUse חברת

 לזהות שיכולים חיישנים פיתחה
 בני אצל גופניים מדדים מרחוק

 נשימה, קצב דופק, כמו - אדם
 ועוד. וריאה לב רעשי דם, לחץ
 כל את למדוד היה ניתן היום, עד

שצ מכשירים באמצעות רק אלה
לגוף. מודים

כמו הוא העיקרי השימוש
 אך מרחוק, הרפואה ענף עבור בן

 הסטארט־אפ ברצלונה, בתערוכת
 תאגיד עם דווקא הדגמה הציג
 שבה דיימלר(מרצדס־בנץ), הרכב
 רכב. בכלי הנהג בתא החיישן שולב

 תחושות את לזהות היא "המטרה
מנהל הוכשטטר, ערן מסביר הנהג",

 אם "לבדוק בחברה. העסקי הפיתוח
 לחוץ או נרדם מהנהיגה, נהנה הוא

 האוטונומית, הנהיגה בעולם למשל.
 לנוסע אם לזהות יכול גם החיישן

 והבלימות ההאצות בגלל בחילה יש
לה אפשרות יש וכך המכונית, של

 להעדפות הנהיגה סגנון את תאים
הספציפי". הנוסע של

 ההדגמה לצורך הפעולה שיתוף
 של המ.־״פ מרכז דרך נוצר והניסוי
 אותם מכיר "אני בישראל. דיימלר

 כמשקיע", מתפקידי כן לפני עוד
 החדשנות מנהל מאייר, אייל אמר
שא "מה בישראל. מרצדס־בנץ של

הקונ ברמת זה כרגע מציגים נחנו
יותר". העתידני ספט
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 הישראלית הטכנולוגיה

 בקופה לשלם שמאפשרת
קול גלי באמצעות

 מציגה מהיפה sonarax הברת
תקשו שלה: הפיתוח את בתערוכה

 באמצעות מכשירים בין פשוטה רת
הית (אולטרסאונד). קול גלי
 שימושים ביצוע הוא המרכזי רון

 באמצעות לביצוע ניתנים שכיום
 ללא והכל ,nec או בלוטות׳ וויפי,

 זה שצריך מה כל - מיוחדת חומרה
ומיקרופונים. רמקולים

תש הם העיקריים השימושים
 ביצוע - אולטראסוניים לומים

 לממכר במכונות בקופה, תשלומים
בכספו או ומשקאות חטיפים

 המשלם זהות של כשהאימות מט,
 לקופה הסמארטפון בין והעסקה
שימו קול. גלי באמצעות נעשים

 אימות הם נוספים אפשריים שים
 וניווט מיקום אנשים, של הזהות
 בקניונים למשל - מבנים בתוך

 gps אין שבהם חולים ובבתי
 סונרקס, מנכ״ל סבן, בני ועוד.
אמי שלנו "הטכנולוגיה כי אמר

מתחת - מקום בכל ועובדת נה

בס במטוסים, בפארקים, לאדמה,
 קיימת. ברשת תלות בלי - פינות

 הרהב ההתקנות בסים את לנו יש
 זה שצריך מה כל בעולם. ביותר

ומיקרופון". רמקול עם מכשיר
בת פועלת שסונרקס אלא

 גלי גבי על מידע העברת חום
 כבר כיום פעילות שבו קול,
"אנ גוגל. כולל חברות, כמה
 בעולם לעבוד לזה גורמים חנו

שהטכ למצב ולהגיע האמיתי,
רוע בסביבות עובדת נולוגיה

 אמינות וברמת ומהדהדות שות
של אחת יחודית יכולת גבוהה.

מר לקביעת האפשרות היא נו
סבן. מוסיף מכשירים", בין חק

 בטכנולוגיה שמדובר מבטיח הוא
 לשימושים הנוגע בכל מאובטחת

 כספים: העברת כמו רגישים
 הצפנה בכל להשתמש "אפשר
 גלי בצורת אותה ולקודד קיימת
אומר. הוא קול",
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 נוביה של הסמארטפון

יד צמיד נם הוא הסינית

 סמארטפונים יצרנית היא נוביה
הה .zte מתוך שנולדה סינית

 במכשירי בעיקר מתמקדת ברה
גם משווקים ומוצריה פרימיום

 היא ברצלונה בתערוכת בישראל.
 יוצא חדש, לדגם הצצה סיפקה

 סמארטפון: של למראה, ומוזר דופן
 שנכרך צמיד בצורת גמיש מכשיר

היד. פרק סביב
Nubia Alphas הכ הוא

 לטלפון חכם שעון בין לאה
 oled מגע מסך עם רגיל,
ומע אינץ׳ ארבעה בגודל גמיש
 אנדרואיד. מבוססת הפעלה רכת

 שיחות באמצעותו לבצע אפשר
 אפליקציות, להריץ או טלפון

צע של ניטור מבצע גם והוא
 כמו - גופנית ופעילות דים

ני בנוסף מסורתי. כושר שעון
וידיאו, סרטוני עליו לראות תן

 הודעות ולקבל לשלוח להקליד,
 מצויד גם המכשיר ועוד. טקסט

שמא פיקסל, מגה 5 במצלמת
מז סלפי צילומי בעיקר פשרת
 המכשיר בלתי־שגרתיות. וויות
ויע באפריל לשוק לצאת צפוי

דולר. 500כ- לה

 של הסמארטפון
 הוא אנרג׳ייזר

ענקית סוללה

 כבר אנרג׳ייזר הסוללות חברת
 סמארטפונים להשיק החלה מזמן

ברצ ובתערוכת שלה, המותג עם
 רגמים של שורה חשפה היא לונה

 כולם מעל שבלט זה אך חדשים.
 סמא־ -ספק p18k Pop-h הוא

 בגודל ענקית, סוללה ספק רטפון
חריגים. ובעובי

 ענק סוללת יש למכשיר
 לשם כאשר ,mAh אלף 18 של

 יש פלוס sio לגלקסי השוואה,
 בעוד mAh 4,100 של סוללה

 הסוללה גודל אחרים למכשירים
 .mAh 3,500-2,500 סביב הוא
 המכשיר החברה, פרסומי פי על

שי של יומיים־שלושה מאפשר
 כמובן הוא החיסרון רציף. מוש

הע המכשירים באחד שמדובר
 18 עוביו בסביבה: והכבדים בים

 הסמא־ למרבית בהשוואה מ״מ,
 כלל בדרך שעוביים - רטפונים

מ״מ. 8־7 סביב
 הלב תשומת את שמושך מה

 בניגוד עומדים והכובד שהעובי הוא
המכ של המרשימה להזית מוחלט

 מקצה אינץ׳ 6.2 מסך לו יש שיר:
 במכשירי כמו שוליים, ללא לקצה,

 והמתקדמים החדשים הפרימיום
מוסת שלו הסלפי מצלמת ביותר.

 המצלמה את מדליקים וכאשר רת,
 נפתחת היא סלפי, למצב ומעבירים

המסך. של העליון מחלקו וקופצת

WiFi-n של והמהיר הבא הדור
^wiFi הרבה מהיר בעתיד יהיה בבית אצלכם 

אחת. בבת מכשירים יותר בהרבה ויתמוך — יותר
 בואו את מבשרת בברצלונה mwc תערוכת

 העדכני החדש, התקן ),6 (וויפי WiFi 6ה- של
 2019 הביתית. האלחוטית הגלישה של והמתקדם

שתומ ראשונים מכשירים נראה שבה השנה היא
 עד שנים כמה עוד שידרשו אף - הזה בתקן כים

הלקוחות. בקרב הנרחב אימוצו
אל רשת המוכר: לוויפי דומה 6 הוויפי בבסיסו,

הוא אולם לאינטרנט. להתחבר שמאפשרת חוטית

 לשפר שצפויות חדשות טכנולוגיות כמה יכלול
 תומך התקן ובראשונה, בראש הגלישה. את דרמטית
 גיגה־ביט 9.6 עד של תיאורטית במהירות בגלישה
 הקודם(גם בדור גיגה־ביט 3.5 עד לעומת בשנייה,

 תלויות הן כי יותר נמוכות המהירויות בפועל אם
נוספים). ובגורמים האינטרנט בספק

 חשוב יתרון מהסיפור. חלק רק היא המהירות אך
 בהרבה ותמיכה עומסים, עם התמודדות הוא נוסף
 חכמה. בצורה ניהולם תוך בו־זמנית, מכשירים יותר

מכשירים עשרות בבתים יהיו שבעתיד הן התחזיות

 בעיקרון, נוכל, 6 הוויפי ובזכות לאינטרנט, מחוברים
בגלישה. האטה בלי במקביל בכולם להשתמש

 יותר ארבעה פי לשרת מאפשר 6 ״הוויפי
 כמו כבדים יישומים כולל בו־זמנית, מכשירים

 הני מרטין מסביר ",81וב-:> 4ו0ב וידיאו הזרמת
נת שמייצרת - Netgear^ בכיר מהנדס סן,
 6 שהוויפי הוא נוסף חשוב ״יתרון אינטרנט. בי

 המחוברים המכשירים של הסוללה חיי את משפר
מוסיף. הוא לרשת",
צריך כל, קודם ?6 הוויפי את לרכוש נוכל מתי

 המחשב הסמארטפון, למשל - הקצה מכשיר שגם
 הביתי. הראוטר גם כמו בתקן, יתמכו - הטאבלט או

 כאלה. מכשירים לשוק לצאת החלו באחרונה רק אולם
 הוא שעבר, בשבוע שהושק סמסונג, של s 10 הגלקסי

 החדש. בתקן תמיכה עם הראשונים הסמארטפונים בין
 דגמי חשפו ,TplinkA נטגיר כמו ראוטרים, יצרניות

 השנה בסוף 6 בוויפי תמיכה עם ראשונים ראוטרים
 כמה בעוד שרק ונראה יקרים, עדיין הם אך שעברה,

בבתים. 6 הוויפי של רהב אימוץ נראה שנים
כהן שגיא

 ללא דופק בדיקת
 ותשלום מגע

 - באולטרסאונד
 הנסתרים החידושים
ברצלונה בתערוכת

11 ברצלונה כהן, שגיא


