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مانیتور جدید شرکت ال جی
 CES ال جی به تازگی اعام کرده است قصد دارد از یک مانیتور جدید در نمایشگاه 
۲۰۱۷ رونمایی کند. هنوز جزئیات دقیقی از این نمایشگر در دست نیست؛ اما می دانیم 
دارای شماره مدل 32UD99 است و از ابعاد ۳۲ اینچ بهره می برد.این مانیتور جدید 
دارای رزولوشن ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ پیکسل است و می تواند از HDR10 استاندارد پشتیبانی 
کند. با وجود این که تقریبا چند سالی از وجود مانیتور های 4K می گذرد و HDR به یک 
قابلیت استاندارد در تلویزیون های خانگی تبدیل شده است؛ اما به تازگی شاهد عرضه 
 IPS کنند.صفحه پشتیبانی  نیز   HDR قابلیت از  بتوانند  که  هستیم   4K مانیتور های 

استفاده شده در این مانیتور، می تواند تا ۹5 درصد از وسعت رنگ های P3 را نشان دهد.
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BioStar Racing AM3 موس قدرتمند
Racing AM3 محصـول جدیـد بایواسـتار در رده ماوس هـای ارزان قیمت و با ارزش 

خریـد باالسـت کـه قرار اسـت بـه زودی بـا قیمـت تنهـا ۱۶ دالر راهـی بازار شـود. 
ایـن مـاوس از سنسـور اپتیکـی PixArt PMW 3320 بهـره می بـرد و بـا توجـه بـه 
ادعـای بایواسـتار می توانـد دقـت DPI 5000 را در دسـترس کاربران خود قـرار دهد. 
بـا توجـه بـه این کـه سنسـور PMW 3320 حداکثر قـادر اسـت دقـت DPI 3500 را 
فراهـم نمایـد بـه نظر می رسـد که دسترسـی بـه این دقـت عالی بـا اسـتفاده از یک 
رابـط نرم افزاری محقق شـده اسـت. بایواسـتار در مـاوس AM2 نیز برای دسترسـی 
بـه یـک میـزان دقـت عالـی از ایـن تکنیـک اسـتفاده کـرده بود.کاربـران در ماوس 
Racing AM3 بـه قابلیت هـای متعـدد و گوناگونی دسترسـی دارند. امـکان انتخاب 

میـزان دقت هـای گوناگـون از 800 تـا DPI 5000، قابلیـت برنامه ریـزی کلید هـای 
مـاوس، سـاخت کلید هـای ماکـرو، انتخـاب میـزان حساسـیت غلتـک مـاوس و... 
همگـی از طریـق برنامـه اختصاصـی بایواسـتار ممکن اسـت. تصاویر منتشـر شـده 
نشـان می دهنـد کـه مـاوس AM3 دارای نه کلیـد در جهت های مختلف خود اسـت. 

ReMarkable Paper تبلت کاغذی
حـد  تـا  را  ایده پـردازی  و  طراحـی  روش  می توانـد   reMarkable کاغـذی  تبلـت 
 reMarkable زیـادی تغییـر دهد.به عنـوان یک وسـیله دیجیتالـی، تبلـت کاغـذی
مزایـای بسـیاری نسـبت به کاغـذ دارد کـه از جمله آن هـا می توانیـم به تولیـد زباله 
کمتـر، یکپارچه سـازی بـا تمامـی دسـتگاه ها و شـبکه های ابـری و امـکان مدیریت 
و اشـتراک گذاری بهتـر اشـاره کنیم.تبلـت کاغـذی reMarkable می توانـد عـاوه 
بر ایفـای نقـش یـک کتابخـوان الکترونیـک، بـرای نت بـرداری، طراحـی و نوشـتن 
مطالـب مختلـف نیز مناسـب باشـد. ابعـاد کوچـک reMarkable هم یکـی دیگر از 
ویژگی هـای مثبت آن نسـبت به دیگـر محصوالت بازار اسـت.برخاف تصور شـما، 
خبـری از وجـود شیشـه در صفحه نمایـش ۳×۱۰ اینچی این تبلت نیسـت. همچنین 
عـدم وجـود نور شـدید، انعکاس و یا سـطح شیشـه ای لغزنـده می توانـد کار کردن با 
reMarkable را لذت بخـش کنـد. به عـاوه تاخیـر زمانـی صفحـه نمایـش خازنـی 

ایـن تبلـت تنهـا 55 میلی ثانیه اسـت کـه به گفته سـازندگان، سـرعت انتقـال جوهر 
الکترونیکـی در آن درسـت بـه اندازه سـرعت انتقـال جوهـر روی کاغـذ خواهد بود.

NexD1 چاپگر سه بعدی
شـرکت آلمانـی Next Dynamics بـه تازگـی موفـق بـه طراحـی چاپگـری سـه 
بعـدی بـه نـام NexD1 شـده اسـت که یـک دسـتگاه خانگی محسـوب می شـود و 
می توانـد بـا اسـتفاده از مـواد اولیـه مختلـف، محصوالتـی را در رنگ هـای متفـاوت 
تولیـد و یـا بـه اصطاح چـاپ کند که یکـی از این مـوارد، تولید مدار هـای الکتریکی 
بـا اسـتفاده از یـک رزین رساناسـت. ایـن محصول بـه گونه ای طراحی شـده اسـت 
کـه هماننـد یک چاپگر سـه بعـدی جوهـری کار می کند.این دسـتگاه از شـش سـر 
(Head) چاپ کننـده بـه نام DigiJet تشـکیل شـده اسـت که هر کـدام از ۲۰۰ نازل 

(Nozzle) بـه منظـور اسـپری کـردن مـواد بر روی سـطح مـورد نظر بهـره می برند. 

قطـر هـر کـدام از ایـن نازل هـا بـه 5 میکرون می رسـد کـه از ایـن طریق، دسـتگاه 
می توانـد بـا رزولوشـن پایین تـر از ۱۰ میکـرون بر روی یـک سـطح ۲۰ در ۲۰ در ۲۰ 
سـانتیمتر پرینـت بگیرد.ابعـاد چاپگـر سـه بعـدی NexD1 برابـر بـا ۴۲ در ۴۲ در ۴۲ 
سـانتیمتر عنـوان شـده و قـادر اسـت بـا گنجانـدن شـش کارتریـج در خود بـه طور 

همزمـان، از مـواد اولیـه مختلـف بـرای تولید وسـایل مـورد نظر بهـره گیرد.

کوچکترین رکوردر بی سیم جهان
اگـر شـما تـا حـاال رویـای پخـش صفحـه مـورد عاقـه خـود را در خـارج خانـه را 
داشـته اید، ایـن پخش کننده کوچک بی سـیم پاسـخ درسـتی بـرای نیاز شماسـت.
Rockblok یـک بلـوک کوچک با اسـپیکر داخلی اسـت که بـر روی صفحه همانند 

واگـن کوچـک قطـار دور مـی زنـد و اگر شـما دسـت خـود را بـر روی آن بگذارید از 
حرکـت بـاز می ایسـتد.همچنین امـکان اتصال به سیسـتم اسـپیکر بلوتوثـی مورد 
نظر شـما را داشـته و مقـدار صـدای آن قابل تنظیم می باشـد.اندازه ایـن رکورد پلیر 
۲x۲x۴,5 اینـچ بـوده و فقـط ۳,۲ اونـس وزن دارد.همچنیـن مجهز بـه باتری قابل 
شـارژ می باشـد که تا ۴ سـاعت امکان اسـتفاده مداوم را برای شـما فراهـم می کند.

کیبوردی با حال و هوای گذشته
اگـر از کاربرانـی باشـید کـه بـه تجهیزات سـخت افـزاری فراتـر از کارت های گرافیـک و پردازنده هـای مرکزی اهمیـت می دهید، حتما بـا اخبار مربوط بـه تجهیزات جانبی سـخت افـزاری از جمله کیبورد هـا یا همان 
صفحـه کلیـد آشـنا هسـتید. همـان طور کـه می دانیـد کمپانی های زیـادی در جهان بـه تولید ایـن تجهیـزات می پردازنـد. همچنیـن می دانید کـه تکنولوژی های متعـددی نیز بـرای سـاخت کیبورد ها مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد کـه شـاید بارز تریـن آن هـا را بتوانیـد در ارتفـاع کلید هـا بر روی یـک کیبورد مشـاهده کنید اما یک شـرکت آلمانـی اخیرا صفحـه کلیدی را تولیـد کرده کـه احتمـاال متفاوت ترین و جالب تریـن کیبورد 
سـال ۲۰۱۶ خواهـد بـود.  کلید هـای در نظـر گرفتـه شـده برای Ncore Retro درسـت به همان سـبک ماشـین های تایپ با حاشـیه ای فلزی و به صـورت مدور طراحی شـده اند. ایـن صفحه کلید جـذاب در واقع یک 
کیبـورد مکانیکـی اسـت کـه بـه گونـه ای طراحـی شـده تا حـس فشـردن کلید های یک ماشـین تایـپ قدیمی را بـه کاربر منتقـل کند و بـا این حال بـه گفتـه سـازندگانش تمامی امکانـات و مشـخصات یک صفحه 
کلیـد اسـتاندارد را داراسـت Ncore Retro ضـد آب اسـت و ۱۲ کلیـد مالتـی مدیـا نیـز بـرای آن در نظر گرفته شـده. به گفته سـازندگان عرضه ایـن کیبورد ها به صورت گسـترده از ژانویـه ۲۰۱۷ و با قیمـت ۱۱5 دالر 

در سـه کشـور آلمان، انگلسـتان و آمریکا آغاز خواهد شـد.
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