Công nghệ

Những tính năng Iphone cần
dè chừng trước Android
Đứng trước kỳ phùng địch thủ đang
ngày càng hoàn thiện hơn trong
các tính năng, ông lớn Apple cần phải
dè chừng và cải tiến các chức năng sao
cho các dòng Iphone sắp ra mắt của
mình.
Các chức năng như sạc không dây, kính
không vỡ, camera độ phân giải cao,
hệ thống Ram hay khe cắm thể nhớ
micro SD đã được Android tích hợp rất
tốt trong các sản phẩm của mình, điều
mà cho đến nay vẫn còn là một trong
những điểm yếu của Iphone khiến

người dùng luôn cân nhắc khi chọn mua.
Tuy đang trong ở thời kỳ đỉnh cao, thế
nhưng trong vài năm tới, khi sức mạnh của
công nghệ ngày càng tăng cao thì rất có
khả năng iPhone sẽ trở thành kẻ thua cuộc
so với các thiết bị di động của Android nếu
không chịu cải tiến ngay từ bây giờ.

Những phát minh công nghệ
độc đáo đến từ tương lai

Các nhà khoa học luôn biết cách làm
chúng ta ngạc nhiên trước những ý
tưởng đi trước thời đại, phục vụ cho nhu
cầu đời sống của con người ngày một tân
tiến hơn.
Những thiết kế độc đáo dự đoán sẽ có tính
ứng dụng cao trong tương lai có thể kể đến
như: đèn để bàn bay lơ lửng “có một không
hai” có thể sử dụng liên tục 6 giờ/ngày và
tuổi thọ kéo dài lên đến 22 năm; thiết bị khử
trùng bằng tia cực tím có khả năng tiêu diệt
đến 99% vi khuẩn bám trên bề mặt đồ dùng
nhà bếp mà không cần dùng đến xà phòng;
điện thoại ba màn hình giúp người dùng
có thể cùng lúc sử dụng nhiều tác vụ khác
nhau và cuối cùng là thiết bị Copy & Paste
cho phép người dùng có thể quét và in
hình ảnh ở bất cứ đâu và trên bất cứ thứ gì.
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