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Google Maps เตรียมเพิมฟี เจอร์
ใหม่ สามารถดูสถานะทีจอดรถได ้
Google เริ่มทดสอบฟเจอรใหมบนแอพฯ Google Maps สําหรับแจงเตือนจุดที่จอดรถวามีที่ใหจอด
หรือไม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เว็บไซต androidpolice ไดรายงานวา Google กําลังทดสอบฟเจอรใหม
บนแอพฯ Google Maps เวอรชั่น 9.34 beta ใหสามารถแจงเตือนสถานะจุดจอดรถที่ผูใชงานตองการจะ
เดินทางไปได พรอมระบบนําทางไปยังจุดจอดรถ จากรูปตัวอยางแอพฯ Google Maps จะเห็นไดวามีการแจง

เตือนที่แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ ไอคอนวงกลมสีแดงที่เปนตัว P หมายถึงที่จอดรถมีจํากัด, ไอคอนวงกลมสี
ฟาที่เปนตัว P หมายถึงที่จอดรถมีปานกลาง, และไอคอนวงกลมสีเขียวที่เปนตัว P หมายถึงหาที่จอดรถไดงาย

ทั้งนี้แอพฯ Google Maps เวอรชั่น 9.34 beta กําลังอยูในชวงระหวางการทดสอบใชงานจริงตามหัว
เมืองใหญตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดวาทาง Google จะเริ่มปลอยอัพเดทฟเจอรนี้ใหใชงานจริงเร็ว ๆ นี้

H2 มือถือเครืองแรกของโลก ทีมาพร้อมฟี เจอร์สแกน
สุดลํา เอาใจคนร ักสุขภาพ

ชางหง (Changhong) แบรนด เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า สั ญ ชาติ จี น ที่ ชื่ อ ไม ค อ ยคุ น หู นั ก ในบ า นเรา
เปดตัว H2 สมารทโฟนรุนใหมของแบรนดที่เอาใจสาวกคนรักสุขภาพอยางแทจริง ภายในงาน International
Consumer Electronics Show (CES) 2017 พรอมเรียกเสียงฮือฮาดวยเทคโนโลยีสุดล้ําที่ไมเคยมีมากอน
ในสมารทโฟน เทคโนโลยีการสแกนระดับโมเลกุล (SCiO Molecular Sensor) ที่เปลี่ยนสมารทโฟนของคุณ
ใหกลายเปนเครือ่ ง Tricorder เหมือนในภาพยนตร Star Trek ที่สามารถสแกนวัตถุพรอมวิเคราะหตรวจสอบ
วัตถุเหลานั้นได

โดยฟเจอรที่นาสนใจของ Changhong H2 เพื่อผูรักสุขภาพ มีดังนี้
การตรวจวัดระดับน้าํ ตาลและความสดใหมในผักและ
ผลไม
 การตรวจวัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย และดัชนีมวลกาย (BMI)
 ตรวจวัดปริมาณแคลอรีและคาโภชนาการ เชน น้าํ ตาล คารโบไฮเดรตในอาหาร
 ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเครื่องดื่ม
ั ทดลองอยู)
 ตรวจยาปลอม*(ยังเปนเวอรชน
 และอื่นๆอีกมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน การตรวจวัดสุขภาพของผิวหนา
เปนตน
คุณสามารถใชฟเจอรเหลานี้ไดงายๆ ผานแอพพลิเคชั่น SCiO Lab


เทคโนโลยีดังกลาวใชหลักการ สงแสงอินฟาเรดจากสเปคโตรมิเตอรเซ็นเซอรของกลองทางมุมบนขวา
ดานหลังตัวเครื่องไปยังวัตถุ จากนั้นแสงที่สงไปจะสะทอนกลับมาในรูปคลื่นความถี่ ซึ่งวัตถุแตละชนิดจะมี
ความถี่ที่แตกตางกัน คาความถี่ที่ไดรับกลับมานั้นจะถูกไปนําวิเคราะหที่การประมวลผานระบบคอมพิวเตอร
บนคลาวด และสงขอมูลมาแสดงผลในแอพพลิเคชั่น
สําหรับสเปคบางสวนที่ผูผลิตเปดเผยออกมาแลวมีดังนี้
 จอแสดงผล FHD 6 นิ้ว
 กลองหลัง 16 ลานพิกเซล + ออโตโฟกัส
 ฟงกชั่นสแกนลายนิ้วมือ
 แบตเตอรี่ความจุ 3,000 mAh

Changhong H2 มีกําหนดการวางขายในประเทศจีนชวงเดือน มิถุนายน 2560 โดยมีราคาเริ่มตนที่ 2,999
หยวน หรือประมาณ 14,500 บาท

Sandisk เปิ ดตัว Extreme Pro USB 3.1 แฟลชไดร์ ฟความเร็วสู ง อ่านไฟล์ระดับ 420MB/s

เป ด ตั ว SanDisk Extreme Pro USB 3.1 Solid State Flash Drive แฟลชไดร ฟ ความเร็ ว สู ง มา
พรอมความเร็วในการอานไฟลถึง 420MB/s และเขียนไฟลถึง 380MB/s มี 2 ขนาดใหเลือกไดแก 128GB และ
256GB
พี่เนนเร็ว ในเมื่อ Kingston เปดตัวแฟลชไดรฟความจุสูง ทาง SanDisk ก็เปดตัวแฟลชไดรฟความเร็วสูง ซะ
เลย โดยรุนที่เปดตัวมีชื่อยาว ๆ วา “SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Solid State Flash Drive” ที่มี
ความเร็วในการอาน-เขียนไฟล ระดับ SSD !!
สําหรับ Extreme PRO USB 3.1 ตัวนี้ ทาง SanDisk เผยวา มันสามารถอานเขียนไฟลไดความเร็วถึง
 Read Speed (อาน) : up to 420MB/s
 Write Speed (เขียน) : up to 380MB/s
กันเลยครับ โดยผานมาตรฐานการเชื่อมตอ USB 3.1 นั้นเอง ทั้งนี้ยังมีการเคลมดวยวา ตัวแฟลชไดรฟสามารถ
ถายโอนไฟลวิดีโอระดับ 4K ไดในเวลาเพียง 15 วินาที เทานั้น เรียกไดวาเหมาะสําหรับนักตัดตอวิดีโอหรือสาย
กราฟฟก ที่ตองใชแฟลชไดรฟ ความเร็วสูง สําหรับสงงานเร็ว ๆ นั้นเอง (หรือคนที่ชอบเก็บไฟล “งาน.Doc
4GB” ทั้งหลายเปนตน
สําหรับ SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Solid State Flash Drive ในตัวยังมีซอฟทแวรปองกันขอมูลแบบ
128-bit AES encryption แถมใหดวย และใชวัดสุเปนอลูมิเนียมความทนทานสูง สวนราคาก็จัดวาเอาเรื่อง

หนอย ๆ โดยมีสองขนาดสองราคาใหเลือกระหวาง รุน 128GB อยูที่ 80 เหรียญฯ หรือประมาณ 2,900 บาท
และ 256GB อยูที่ 180 เหรียญฯ หรือประมาณ 6,500 บาท วางขายชวงสิ้นเดือนนี้
ที่มา : GSM Arena , Sandisk.com
http://news.thaiware.com/9340.html
http://men.kapook.com/view164713.html
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