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Sigma احیا بازی های قدیمی با
تعـداد کنسـول های قدیمـی کـه بخـش عمـده خاطـرات دوران گیمـر بودنمـان 
 RetroEngine را مدیـون آن هـا هسـتیم بسـیار زیاد اسـت. نگـران نباشـید زیـرا
 28 از  بیـش  بازی هـای  اسـت  قـرار  اسـت  داده  کـه  قول هایـی  طبـق   Sigma

کنسـول قدیمـی را شبیه سـازی کـرده و اجـرا کند! گیمرانـی که عالقـه وافری به 
بازی هـای قدیمـی دارنـد برای این کـه بتوانند آن هـا را اجرا کنند مجبـور به دانلود 
انـواع شـبیه سـاز ها  هسـتند تـا بتوانند با نصـب ایـن نرم افزار هـای مخصوص به 
هـدف خود برسـند.به نظرمی رسـد RetroEngine Sigma دسـتگاهی اسـت که 

می توانـد رونـد اجـرای بازی هـای قدیمـی را به شـدت آسـان کند. 
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رایانه همراه زوتاک
کمپانی زوتاک (ZOTAC) از مشخصات نهایی پی سی-کوله پشتی VR GO که برای اجرا کردن 
محتویات واقعیت مجازی ساخته شده، رونمایی کرد؛ رایانه ای شخصی که به منظور بهره گیری 
بهتر از واقعیت مجازی طراحی شده بود و می شد آن را مانند یک کوله پشتی با خود به این سو و 
 VR به طور رسمی مشخص شده است.کوله پشتی VR GO آن سو برد. اکنون مشخصات نهایی
GO به پردازنده چهار هسته ای 6700T-Intel Core i7 با فرکانس 2/8 گیگاهرتز مجهز شده 

و از 16 گیگابایت رم DDR4 (قابل افزایش تا 32 گیگابایت) بهره می برد. این رایانه می تواند 
همزمان به چهار نمایشگر متصل شود که طبیعتاً در حالت قابل حمل آن توجیهی برای این 
کار وجود ندارد. از لحاظ فیزیکی هم محصول بدنه ای با ابعاد تقریبی 41 در 27 در 8 سانتی متر 
دارد؛ زوتاک در VR GO یک درایو SSD m.2 را با حجم 240 گیگابایت برای خریداران در 
نظر گرفته و فضایی را هم جهت اضافه کردن هارددیسک 5/2 اینچی یا SSD اضافی فراهم 
 802,11ac/b/g/n کرده است. کارت خوان سه در یک، درگاه شبکه، بلوتوث 4,2 و وای-فای
امکانات ارتباطی دستگاه را تشکیل می دهند و سیستم عامل Home 10 Windows هم به طور 
پیش فرض روی این پی سی نصب شده است.هنوز قیمتی را برای این محصول اعالم نشده است.

Instasnap، دوربینی مخصوص اینستاگرام

اگـر دوسـت دارید حتـی وقتـی تلفن همراه هوشـمند خـود را همـراه نداریـد، بتوانید 
عکس هـای خـود را در اینسـتاگرام آپلود کنید، ایـن دوربین کوچـک می تواند راه حل 
مناسـبی باشـد.instasnap، نام ایـن محصول جالب اسـت وهمانطور کـه در تصویر 
مشـاهده می کنیـد، بـه شـکل آیکـون کالسـیک اینسـتاگرام طراحـی شـده اسـت.
ایـن دوربیـن جمـع وجور کـه بـه راحتی درجیـب جـای می گیـرد، مجهز به سنسـور 
12 مـگا پیکسـلی ولنـز Wide بـا زاویـه دیافراگـم f/1,8، اتوفوکـوس، تصویر نوری 
وتثبیت کننـده فیلـم می باشـد، بـه عـالوه این که امـکان تصویربـرداری بـه صورت 
4k و عکاسـی پانارامیـک نیـز توسـط آن میسـر می باشـد.دارای بدنه کامـال ضد آب 

بـوده کـه تا عمـق ده متر قابل اسـتفاده اسـت، به عـالوه این که مجهز بـه بلوتوث و
wifi اسـت کـه می توانیـد در صورت نبودن گوشـی، عکس های گرفته شـده توسـط 

دوربیـن را از طریـق اپلیکیشـن مخصوص در اینسـتاگرام خـود به اشـتراک بگذارید.
تشـخیص چهره، کنتـرل نوردهی، حالت تایمـر و برچسـب گذاری جغرافیایی از دیگر 

امکانـات این دوربین اسـت.

موتوM، محصول جدیدموتوروال
بر اسـاس اطالعاتـی کـه دربـاره مشـخصات سـخت افزاری گوشـی Moto M در 
بنچمـارک Antutu منتشـر شـده، ایـن گوشـی بـه پردازنـده هلیو P10 مجهز شـده 
اسـت. بـه نظـر می رسـد پس از معرفـی و عرضه مـدل Moto Z شـاهد ورود نسـخه 
موتـو ام باشـیم. این گوشـی که بـا کـد XT1662 نیـز شـناخته می شـود آغازگر روالی 
تـازه در سـری موتو خواهـد بود.نسـخه ای از Moto M که قرار اسـت در چین عرضه 
�O و Skype را ce، OneDrive شـود اپلیکیشـن های شـرکت مایکروسـافت مانند
از پیـش نصـب شـده خواهـد داشـت. این اولیـن گوشـی موتـو ام موتوروالسـت که 
بـا چنیـن ویژگی وارد بـازار می شـود.عالوه بر ایـن، در شـبکه اجتماعـی Weibo نیز 
عکسـی از بنچمـارک Antutu ایـن گوشـی بـرای کاربـران بـه اشـتراک گذاشـته 
شـده که خبـر از وجـود پردازنـده Helio P10، صفحـه نمایش 5,5 اینچی با پوشـش 
 Mail 1080 می دهد. پردازنـده گرافیکیP محافـظ گوریال گلـس 4 و وضوح تصویـر
T-860، چهـار گیگابایت رم و دوربین 16 و 8 مگاپیکسـلی و باتـری 3000 میلی آمپر 

سـاعتی از جمله مشـخصات سـخت افـزاری این موبایل هسـتند.

remarkable تبلت کاغذی
تبلـت کاغـذی reMarkable می توانـد روش طراحـی و ایده پـردازی را تـا حـد 
 reMarkable زیـادی تغییـر دهد.به عنوان یک وسـیله دیجیتالـی، تبلت کاغـذی
مزایـای بسـیاری نسـبت بـه کاغـذ دارد کـه از جملـه آن هـا می توانیـم بـه تولید 
زبالـه کمتـر، یکپارچه سـازی بـا تمامـی دسـتگاه ها و شـبکه های ابـری و امکان 
 reMarkable کاغـذی  کنیم.تبلـت  اشـاره  بهتـر  اشـتراک گذاری  و  مدیریـت 
می توانـد عـالوه بر ایفـای نقش یـک کتابخـوان الکترونیـک، برای نت بـرداری، 
 reMarkable طراحی و نوشـتن مطالب مختلف نیز مناسـب باشـد. ابعاد کوچـک
هـم یکی دیگـر از ویژگی های مثبت آن نسـبت بـه دیگر محصوالت بازار اسـت.

اسپیکر مجهز به الکسا
بـه  تـا  کـرد  هزینـه  دالر  میلیـون   100 مبلـغ  گذشـته  سـال  آمـازون 
توسـعه دهنـدگان کمـک کنـد سـرویس صوتـی الکسـا (AVS) را بـه 
تکنولوژی هـای خـود اضافـه کننـد. اولیـن دسـتگاه از میـان چندیـن 
محصـول، Triby نـام دارد که یک هـاب پرتابل قابل کنترل با صداسـت 
و توسـط Invoxia سـاخته می شـود. Tribyنیـز از همـان فرمان هـای 
صوتـی کـه اکـو می پذیرد، پیـروی می کنـد و قابلیت اسـتریم موسـیقی 
و متصـل شـدن بـه دیگـر دسـتگاه های هوشـمند را دارد. ایـن دسـتگاه 
می تواننـد  چگونـه  آمازونـی  غیـر  دسـتگاه های  کـه  می دهـد  نشـان 
از AVS بهـره ببرنـد.در حالـی کـه اکـو دسـتگاهی ثابـت بـرای مصارف 
خانگـی اسـت، Triby بـه باتـری مجهـز شـده تـا قابـل حمل باشـد. به 
همیـن سـبب، اندکی قیمت بیشـتری دارد و بـرای داشـتن آن باید 200 
دالر بپردازیـد. اسـپیکر های بهتـر، بدنـه جذاب تر و همچنین نمایشـگر، 
مـواردی هسـتند کـه ایـن محصـول جدید را نسـبت بـه اکـوی آمازون 
متفـاوت جلـوه می دهند.نمایشـگر آن توسـط چندیـن دکمـه و صفحـه 
مشـبکی احاطـه شـده کـه آن را بیشـتر شـبیه رادیو هـای قدیمـی کرده 
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