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روبات دستیار شرکت ال جی
کمپانـی ال جـی پیـش از آغـاز رویـداد CES 2017 از معرفـی و ارائـه چنـد روبات 
خانگـی هوشـمند و کاربـردی خبر داد و حاال بـه وعده اش عمل کـرده و در جریان 
کنفرانسـی اختصاصـی برخـی از آن ها را بـه نمایش در آورد.نخسـتین مـدل ارائه 
شـده «Hub Robot» نـام دارد و بـه نوعـی دسـتیار کوچـک خانه کاربران اسـت. 
ایـن روبـات کوچـک وضعیـت خانـه هوشـمند شـما را کنتـرل کـرده، موسـیقی 
پخـش می کنـد و با جمالت دوسـتانه و دلنشـین بـا اهالی خانـواده ارتبـاط برقرار 
می نماید.ایـن محصـول روباتی اسـت کـه وظیفه مراقبـت، نگه داری و رسـیدگی 

از حیـاط و باغچـه کاربـر را بر عهـده دارد. 
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ماوس با عملکرد بسیار باال
گستره با  سنسوری  دارای   Roccat توسط  ساخته شده  جدید   ماوس های 

 DPI 12000 هستند و برای عالقه مندان به اجرای بازی های رایانه ای عرضه خواهند 

که  یافته  افزایش  به قدری  گیمینگ  ماوس های  دقت  و  قابلیت ها  خوشبختانه  شد. 
انتخاب یک ماوس بیشتر سلیقه ای است و ربطی به عملکرد ندارد. این موضوع زمانی 
بیشتر به چشم می آید که میزان DPI و IPS ماوس ها را در نظر بگیریم، زیرا آن ها به 
 Owl-Eye سنسور  شوند.  متوجه  را  تفاوت ها  نمی توانند  کاربران  که  رسیده اند  حدی 
می تواند حرکات ماوس را با دقت 1:1 بخواند. دقت فراوان و سطح کنترلی که ماوس 
جدید Roccat در اختیار کاربر قرار می دهد، به قدری است که به لطف آن می تواند پل 
موجود میان کاربر و بازی را از بین ببرد. این ماوس ها از سنسوری با گستره 12000 
DPI، شتاب G 50 و سرعت ردیابی IPS 250 بهره می برند. Leaderیک ماوس بی سیم 

است که لگ و تأخیر ندارد و ازکلید های قابل برنامه ریزی و چراغ های ال ای دی برای 
زیبایی بیشتر بهره می برد. تنها 88 گرم وزن دارد و برای گیمر هایی با دستان کوچک 
طراحی شده است. متأسفانه هنوز زمان عرضه و قیمت این محصول اعالم نشده است.

لپ تاپ سه مانیتوره
در حال حاضر سیستم های دسکتاپ با چند نمایشگر در حال تبدیل شدن به یک استاندارد 
در دنیای گیمینگ هستند تا حس واقعی تری از تصاویر و محیط بازی را القا کنند اما 
لپ تاپ های گیمینگ در چند سال اخیر، علی رغم توان پردازشی باال تنها به یک نمایشگر 
محدود بودند. در نمایشگاه CES امسال کمپانی Razer با معرفی محصول جدید خود 
سعی کرد تا اولین شرکتی باشد که این محدودیت را برای کاربران لپ تاپ های گیمینگ 
از بین می برد و آغازگر تحولی در صنعت این دستگاه ها باشد. هر کدام از این مانیتور ها 
ابعادی برابر با 17,3 اینچ و رزولوشن 4K دارند؛ بنابراین رزولوشن صفحه نمایش کلی این 
لپ تاپ که حاصل کنار هم قرار گرفتن هر سه مانیتور است، برابر با کیفیت خارق العاده 
12K خواهد بود که رزولوشن 11520 در 2160 پیکسل را ارائه می دهد. Razer در این 

لپ تاپ از فناوری Surround View انویدیا استفاده کرده است که به برنامه های مختلف 
سه  این  اتصاالت  تمامی  می دهد.  را  نمایشگر  چند  در  واحد  تصویر  یک  ایجاد  امکان 
نمایشگر با دقت و به صورت داخلی تعبیه شده اند و جای هیچ گونه نگرانی از بابت گره 
خوردن یا گیر کردن سیم ها به یکدیگر در زمان توسعه نمایشگر به سه مانیتور وجود ندارد.

 گوشی Ektra کداک، مخصوص عکاسان
 و فیلم برداران

شرکت Bullitt Group که تحت الیسنس شرکت کداك فعالیت می کند، به تازگی یک 
گوشی تلفن هوشمند را معرفی کرده است که مخصوص عکاسان و فیلم برداران ساخته 
شده است. در پشت این گوشی، یک گریپ یا دستگیره کوچک و ظریف طراحی شده 
است و با پوششی از چرم پوشانده شده است. همچنین در کنار گوشی Ektra کداك، یک 
دکمه شاتر دومرحله ای مانند آنچه که در دوربین های عکاسی واقعی وجود دارد، طراحی 
 Ektra شده است که می تواند برای فوکوس و سپس عکس برداری استفاده شود. گوشی
کداك دارای حسگری با رزولوشن 21 مگاپیکسل و دیافراگم ثابت با حداکثر گشودگی 
f2.0 است. نکته مهم درباره این لنز که معادل 26,5 میلی متر است، بهره مندی از لرزشگیر 

همچنین  و  پرقدرت  بسیار  دوگانه  فلش  به  دوربین  این  ضمنا  است.  لنز  روی  اپتیکال 
فیلم برداری 4K مجهز است. این دوربین برای عکاسی سلفی نیز کاربرد فوق العاده ای 
دارد، زیرا دوربین سلفی این گوشی نیز 13 مگاپیکسل رزولوشن دارد و نرم افزار عکاسی 

آن، امکان تنظیمات دستی را برای اغلب پارامتر های عکاسی به عکاس می دهد .

دوربین جدید شرکت پوالروید
یکی از محصوالت تازه معرفی شده شرکت پوالروید، دوربین فوری 20 مگاپیکسلی 
Pop است که می تواند تصاویر گرفته شده را روی کاغذی با ابعاد 3 در 4 اینچ (7,6 در 

10,2 سانتی متر) به چاپ برساند.این که دوربینی بتواند به طور مستقیم عکس های 
 Pop دوربین اما  نیست،  جدیدی  چیز  وجه  هیچ  به  برساند،  چاپ  به  را  شده  گرفته 
پوالروید از معدود دوربین های دیجیتالی خواهد بود که از چنین قابلیتی برخوردار است.
کاغذی که این دوربین فوری برای چاپ تصاویر از آن بهره می برد، نوعی کاغذ بی نیاز 
از جوهر است که در تولید آن از فلز روی استفاده شده.محصول تازه پوالروید عالوه 
بر چاپ عکس ها، می تواند آن ها را درون یک حافظه microSD نیز ذخیره سازی کند. 

پوشـیدنی های  تولیـد  در  کـه   Misfit شـرکت 
تجملـی تخصـص دارد و سـال گذشـته بـه یکـی از 
زیرمجموعه هـای Fossil Group تبدیل شـد، اخیراً 
در جریـان CES 2017 از سـاعت هوشـمند جدیـدی 
بـه همـراه نمایشـگر لمسـی رونمایـی کرده اسـت. 
ایـن سـاعت هوشـمند کـه Vapor نامیده می شـود، 
بـه نمایشـگری امولـد و 1,4 اینچی مجهز شـده و از 
GPS، سنسـور ضربـان قلـب و عمـر باتـری دو روزه 

 Wear 2100 اسـنپدراگون  می برد.پردازنـده  بهـره 
کوالـکام سوخت رسـانی بـه Vapor را برعهـده دارد 
و حافظـه داخلـی 4 گیگابایتـی، کاربـر را از اسـتفاده 
از موبایـل بـرای گوش سـپردن به موسـیقی بی نیاز 
می کنـد. یکـی از قابلیت های مهم Vapor، (حاشـیه 
لمسـی)نامیده می شـود که امـکان کنتـرل برخی از 
جنبه هـای  از  یکـی  مـی آورد.  فراهـم  را  تعامـالت 
ایـن سـاعت کـه هنـوز مبهـم باقـی مانده، سیسـتم 
عاملی اسـت که بـر آن اتـکا دارد. بنابـر نمایش های 
کوتـاه Misfit، حـدس زده می شـود که بایـد منتظر 
عامـل  سیسـتم  همـراه  بـه  هوشـمندی  سـاعت 
گـوگل   Android Wear شـده  شخصی سـازی 
تاریـخ  کمـاکان   Vapor هوشـمند  باشیم.سـاعت 
عرضـه مشـخصی ندارد امـا انتظار مـی رود که اواخر 
سـال جاری میالدی بـا قیمت مناسـب 199 دالر به 

دسـت مشـتریان چینی برسـد.

Misfit اولین ساعت هوشمند شرکت

 شاد ی طباطبایی


