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D- LINK دوربین 180 درجه
 D-Link.کرد رونمایی  را  خود  جدید  محصول   2017 CES نمایشگاه در   HomeKit

Cam HD 180 Omna یکی از وسایلی است که می تواند در هوشمند سازی خانه 

شما نقش ایفا کند. دوربین Omna امکانات فراوانی را که دوربین های امنیتی پیشرفته 
 1920x1080 وجود دارد، ارائه می دهد؛ امکاناتی از جمله دید 180 درجه، رزولوشن
کارت  روی  اطالعات  ذخیره  و  کاناله  دو  صدای  تاریکی،  در  متری   5 دید  پیکسل، 
حافظه SD یا فضای ابری.این دوربین با HomeKit اپل هماهنگ است و می توانید 
آن را طبق میل خود تنظیم کند. مثال می توانید برنامه ریزی کنید که اگر دوربین اتفاق 
خاصی را در خانه تشخیص داد، المپ ها با الگوی مشخصی خاموش و روشن شوند. 

فلش درایو جدید کینگستون
زمانـی کـه از حافظـه ای بـا ظرفیـت باال صحبت می شـود، بیشـتر بـه فکـر درایو های 
اس اس دی یـا هـارد درایـو می افتیـم؛ اما گاهی اوقات نیاز اسـت که بتـوان حجم زیادی 
از اطالعـات را جابه جـا کرد.بـه نظـر می رسـد کینگسـتون بـرای این مشـکل راه حلی 
معرفـی کـرده اسـت. ایـن کمپانـی در نمایشـگاه CES 2017 از فلـش ممـوری بـه نام 
DataTraveler Ultimate GT رونمایـی کـرده کـه در دو ظرفیت 1 و 2 ترابایتی عرضه 

خواهـد شـد.با این حسـاب می توان گفـت ظرفیت این فلش ممـوری می توانـد حتی از 
ظرفیـت در نظـر گرفته شـده برای بعضی از لپ تاپ ها نیز بیشـتر باشـد. کینگسـتون در 
فلش مموری جدید خود از آلیاژ روی اسـتفاده کرده اسـت تا میزان مقاومت آن را افزایش 
دهد.متأسـفانه DataTraveler Ultimate GT از آداپتـور USB 3,1 اسـتفاده می کنـد و 
خبـری از USB-C نیسـت؛ بنابراین برای اتصال این فلش مموری بـه درگاه USB-C باید 
از مبـدل اسـتفاده کنید.کمپانی کینگسـتون قصد دارد محصـول جدید خـود را در فوریه 
سـال 2017 بـه بـازار عرضه کند. هنوز قیمت این محصول مشـخص نیسـت؛ امـا با در 
نظـر گرفتـن ظرفیتی کـه دارد، می توان گفت احتمـاال قیمت باالیی نیز خواهد داشـت.

Meizu M5s گوشی هوشمند
مطابق انتظار، کمپانی چینی میزو از تازه ترین محصول موبایلی خود، گوشی میزو ام 5 اس 
(Meizu M5s) رونمایی کرد. این محصول، یک گوشی کامال میان رده با ظاهری فلزی و دل 

انگیز است که از یک پردازنده 8 هسته ای با سرعت 1,3 گیگاهرتز بر روی یک چیپست میان 
رده ساخت مدیاتک به نام MT6753 است. این گوشی همچنین از یک نمایشگر 5,2 اینچی 
با پنل IPS و وضوح اچ دی نیز بهره می برد. ظرفیت رم میزو ام 5 اس 3 گیگابایت بوده و این 
درحالی است که می توانید آن را در دو نسخه مختلف با حافظه های داخلی 32/16 گیگابایت 
خریداری کنید.دوربین اصلی این گوشی از یک لنز 13 مگاپیکسلی میزبانی می کند که به 
تکنولوژی فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز، گشادگی f/2,2 و همچنین فلش ال ای دی 
Dual Tune مجهز شده است. بر روی قاب جلویی نیز می توانید یک دوربین 5 مگاپیکسلی 

برای تهیه تصاویر سلفی و مکالمات تصویری در اختیار داشته باشید. از نظر انرژی نیز میزو ام 
5 اس مجهز به یک باتری با ظرفیت 3 هزار میلی آمپر ساعت است که به ادعای این شرکت 
چینی از 0 تا 19 درصد شارژ کردن آن، 10 دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید.شما می توانید 
این گوشی میان رده ای چینی را در چهار رنگ مشکی، نقره ای، طالیی و رزگلد خریداری کنید. 

تبلتی مخصوص نابینایان
دستگاه های مجهز به صفحه لمسی، صنعت تکنولوژی امروزه را تحت سلطه گرفته اند 
و طیف وسیعی از ابزار های پوشیدنی گرفته تا گوشی های هوشمند و وسایل هوشمند 
خانگی را شامل می شوند اما این تکنولوژی دستاورد های کمی برای افراد نابینا و یا کم 
بینا به ارمغان داشته است. امروز شرکت Blitab، تکنولوژی صفحه لمسی را با معرفی 

تبلتی برای افراد کم بینا و نابینا عرضه کرد.
شرکت اتریشی Blitab فاز جدیدی در صنعت تکنولوژی برای افراد کم بینا و نابینا ارائه 
کرده است. نیمی از تبلت اندرویدی این شرکت با قابلیت صفحه لمسی و نیمی دیگر 
از آن با صفحه نمایش قابل خواندن برای افراد نابینا عرضه شده است که با استفاده از 
خط بریل می توانند مطالب روی صفحه نمایش لمسی سمت دیگر را بخوانند.این تبلت 
تنها با فشار یک دکمه صفحه ای به صورت حبابی اجرا می کند و با هر بار بارگذاری 
می تواند 35 کلمه به خط بریل ترجمه کند. باتری این تبلت با هر بار شارژ می تواند تا 
5 روز و 8 ساعت استفاده مداوم شارژ نگه دارد که به نوبه خود بسیار چشم گیر است.

شرکت Blitab قرار است این تبلت را با قیمت 500 دالر به بازار عرضه کند.

EX341R معرفی مانیتور فوق عریض
برای انجام برخی کار ها در رایانه نیاز به صفحه نمایش بزرگ و چند قسمتی دارید. ادیت 
تصویر و نظارت بر دوربین های امنیتی از مواردی است که نیاز به این نوع از مانیتور ها دارد. 
NEC برای این موضوع راه حل مناسبی ارائه کرده است. شرکت آمریکایی NEC از مانیتور 

فوق عریض MultiSync EX341R با صفحه نمایش منحنی رونمایی کرد. وضوح تصویر 
 SVA این مانیتور 3440 در 1440 و شعاع انحنای آن 1800 میلی متر است و از یک پنل
استفاده می کند. NEC اعالم کرد: «این مانیتور برای افراد تجربه بسیار خوبی به ارمغان 
می آورد.» زمان پاسخ گویی 5 میلی ثانیه ای این مانیتور برای گیمر ها زیاد مناسب نیست؛ 
اما برای افرادی که به صورت تفریحی بازی می کنند، گزینه مناسبی محسوب می شود.

لپ تاپ مینی

زمان  هر  از  امروز  رایانه ای  سیستم های 
اما  هستند،  کوچـــک تر  دیگــــری 

برخـــــی از جدیدتـــرین مــدل ها، حتی 
از کوچکتــرین رایانه هـــــای متـــــداول نیز 

کوچکتر طراحی شده اند! در این زمینه می توان به مدل 
جی پی دی پاکت (GPD Pocket) اشاره کرد، لپ تاپی 

اقتصادی که اگرچه در نظر اول همچون یک اسباب بازی 
به نظر می رسد، اما در حقیقت یک سیستم رایانه ای مبتنی 

بر ویندوز 10 کامل است. در لپ تاپ GPD Pocket شاهد یک 
صفحه نمایش 7 اینچی با رزولوشن فول اچ دی هستیم. طول 

این لپ تاپ 18 سانتی متر و عرض آن 10 سانتی متر است که با 
مقایسه ای کوچک، به تشابه آن با یک جلد کتاب کاغذی متوسط می رسیم.

در بخش مشخصات سخت افزاری داخلی باید به پردازنده اینتل Z8700-Atom x7 و 4 
گیگابایت حافظه رم به کار رفته در لپ تاپ GPD Pocket اشاره کرد که در مقایسه با سخت افزار های متداول 

امروزی، چندان قدرتمند محسوب نمی شود. وجود پورت USB 3,0 و همچنین پورت USB-C، درگاه کابل HDMI به همراه پورت 
جک استاندارد صوتی 3,5 میلی   متری، مشکلی از بابت اتصاالت باسیم در این لپ تاپ باقی نمی گذارند.برخالف ظاهر کوچک و گول زننده 

 شاد ی طباطباییاین لپ تاپ، شرکت سازنده مدعی است تنها با یک بار شارژ می توان دوازده ساعت کامل از آن استفاده کرد. این محصول 399 دالر قیمت دارد.


