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پیشخوان

کارتگرافیک حرفهای
گیگابایت برای گیمرها

سود رویایی فروش نوتبوکهای مرجوعی و پشت ویترینی
مریم عسگری ن���رخ دالر آزاد از اوایل هفته
های 3هزار و 930
گذشته بین رقم
تا  3هزار و  970در نوس���ان بود و با این اتفاق بازار کاالهای
کامپیوتری همچنان بدون خریدار است.
استفاده
در چنین شرایطی برخی افراد از شرایط بازار سوء
کرده و با عرضه محصوالت پشت ویترینی یا مرجوعی با قیمت
کمتر از سایر فروش���ندگان ،در صدد جلب توجه خریداران
هستند.بررسیهای بازاری مشخص کرده است که حتی برخی
از واردکنندگان کاالهای کامپیوتری ،اقدام به تزریق کاالهای
مرجوعی با قیمت پایین به بازار کرده و البته از این مس���یر
شود .برخی از منابع بازاری سود
سود سرشاری عایدشان می
های تعمیری را حدود  700هزار تومان برای
بوک
فروش نوت
اند.
هر دستگاه اعالم کرده
باره
علی ش���هروزی ،یکی از فعاالن بازار کامپیوتر در این
گوید :موضوع زیرفروشی برخی از فعاالن بازار چیزی نیست
می
که بتوان آن را کتمان کرد و متاسفانه برخی از فعاالن بازار با
ارایه کاالی قاچاق ،مرجوعی ،پشت ویترینی یا حتی کارکرده با
اسم آکبند درصدد کسب سود بیشتر از بازار هستند .وی افزود:
بوک به بازار از این
کنندگان مطرح نوت
حتی برخی از عرضه
کنند.
شیوه برای افزایش سود از بازار استفاده می
در این زمینه کارشناسان میگویند :اتحادیه تمام تالش خود

موضوع زیرفروشی
برخی از فعاالن بازار
چیزی نیست که بتوان آن
را کتمان کرد و متاسفانه
برخی از فعاالن بازار
با ارایه کاالی قاچاق،
مرجوعی ،پشت ویترینی
یا حتی کارکرده با اسم
آکبند درصدد کسب سود
بیشتر از بازار هستند

عکس تزیینی است

پهپادی که زیرآبی می رود

در نمایش���گاه  CES 2017از یک پهپاد جدید که
میتواند زیر آب شنا کند ،رونمایی میشود.
موبنا -این پهپ���اد برای فرو رفت���ن در آبهای
شیرین ،آب شور دریا و حتی آبهای یخزده مخصوص
ماهیگیری ساخته شده است و در اصل از آن بهعنوان
یک روبات هوشمند یاد میش���ود که تجربه جالب و
متفاوتی را در اختیار کاربر میگذارد.این پهپاد میتواند
تا عمق  ۳۰متری آب شیرجه بزند و محل قرار گرفتن
ماهیها را تا فاصله  ۴۰متری از خود بهدرستی تشخیص
دهد .برای این پهپاد هوشمند یک نور آبی هم در نظر
گرفته شده است که بهعنوان طعمه از آن استفاده میکند
تا ماهیها را به سمت خود بکشاند و شکار آنها آسانتر
شود.این پهپاد از سیستمهای صوتی هوشمند هم استفاده
میکند تا به کمک آن بتواند موقعیت جغرافیای ماهیها
را بهدرستی تشخیص دهد و سپس از آنها عکس میگیرد
تا صاحب پهپ���اد روی آب در جریان همه اتفاقات قرار
گیرد .این پهپاد میتواند عکس ماهی ،موقعیت جغرافیایی
آن ،اطالعات مربوط به دم���ای آب و … را از طریق
گیرنده  Wi-Fiارس���ال کند .این نوع ارتباط به پهپاد
امکان میدهد تا اطالعات خود را بهراحتی تا فاصله ۸۰
متری بفرستد.

فناوران -بازار خرید و فروش سیستمهای صوتی خودرو در ماه گذشته با کاهش چشمگیر مخاطبان عام مواجه شد .براساس
گزارشهای رسیده از بازار سیستمهای صوتی و تصویری خودرو ،این بازار در حال اختصاصی و همچنین سفارشی شدن است که
علت آن هم رشد قیمت و کاهش تنوع مخاطبان کاالهای این حوزه است.
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هر دستگاه  700هزار تومان می گذارد!

آندرویید تی وی حرف زدن مداوم
با تلویزیونها را ممکن میکند

یکی از اشکالهای برنامههای دستیار صوتی گوگل
مانند  Google Nowو  Assistantاین اس���ت که
کاربران باید قبل از هر ارایه فرمان صوتی ،عبارت OK
 Googleرا بیان کنند .اما براساس گزارشهای جدید از
سوی آندرویید پلیس ،اکنون این مشکل تا حدود زیادی
کاهش یافته است.
ای از Google
فارس -البته این مش���کل در نسخه
 Assistantکه برای آندرویید تی وی عرضه ش���ده،
بهصورت کامل برطرف ش���ده و با نصب آن روی ست
تاپ باکسها و به شرط اس���تفاده از نسخه  6آندرویید
تی وی و نسخههای باالتر دیگر کاربران قبل از صدور
هر دس���تور نباید عبارت  OK Googleرا بیان کنند.
البته این به شرطی است که کاربران بعد از بیان یک
جمله سوالی به فاصله کوتاهی صحبت درباره آن را ادامه
دهند و حرف زدن را متوقف نکنند .میتوان گفت این
مشکل با حرف زدن سریع و بدون وقفه رفع شده است.
این گزارش میافزاید :گوگل در ماههای اخیر تالش
برای ارتقای خدمات دستور صوتی را از طریق خدمات
مختلف خود افزایش داده و ای���ن خدمات را با برخی
سرویسهای چندرسانهای و ویدیویی مانند نتفلیکس
سازگارتر کرده است.

بازار سیستمهای صوتی
خودرو سفارشی شد
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را برای مقابله با این موضوع کرده و امیدواریم نتایج خوبی از
این تالش ببینیم.
به گفته آنها ،البته در شرایط کنونی تمرکز اتحادیه و سایر
ها روی موضوع گارانتی موجب شده است روند کنترل
ارگان

قیمت و مواردی از این قبیل کمت���ر مورد توجه قرار بگیرد
که امیدواریم با اجرای طرح گس���ترده گارانتی شاهد رفع
چنینی از بازار
های این
اس���تفاده
این مشکالت و کاهش سوء
کامپیوتری باشیم.

فناوری

رونمایی از مادربوردهای  Z270در ایران

ایسوس شنبه شب گذشته ،طی مراسمیرس���میبا حضور جمعی از
فروشندگان قطعات و اصحاب رس���انه ،در هتل فردوسی تهران از آخرین
دستاورد و تولیدات خود در ایران رونمایی کرد.
فناوران -مدیر بخش قطعات ایس���وس در ایران ،با ارایه اطالعاتی از
فعالیتهای ایس���وس در ایران و جهان گفت :ایسوس پرفروشترین برند
مادربورد و کارت گرافیک در جهان است و در سال  2016با حفظ فاصله
از رقبا در زمینه تولید و فروش مانیتورهای گیمینگ ،بار دیگر توانس���ت
مقام نخست را در این زمینه در جهان حفظ کند .به گفته امیر درودگریان،
با توجه به گزارش رسانههای معتبر و مراکز خدمات و سرویس در جهان،
ایس���وس کمترین میزان خرابی در زمینه مادرب���ورد و کارت گرافیک را
در بین برندها دارد .همچنین ایس���وس در ایران بهعنوان بزرگترین و
قدرتمندترین برند تولیدکننده قطعات سختافزار شناخته میشود و هدف
از این سمینار رساندن اطالعات صحیح به فروشندگان و مصرفکنندگان
نهایی است.
علی فالح منش ،مدیر بخش مادربوردهای ایس���وس در ایران نیز گفت:
براساس گزارش مجله  ،Fortuneایس���وس دومین کمپانی تحسین شده
در جهان است و س���ه س���ال متوالی بهعنوان باارزشترین برند تایوانی

معرفی شده است .وی افزود :ایسوس از سال  1989تا امروز بیش از 500
میلیون مادربورد فروخته اس���ت که اگر این تعداد را کنار هم قرار دهیم،
 4بار میتوانیم دور کره زمین را با مادربورد دور بزنیم .همچنین ایس���وس
پرفروشترین برند تولیدکننده کارتگرافیکهای گیمینگ در جهان است و
بیشترین سهم بازار را در جهان در این زمینه به خود اختصاص داده است.
وی با بیان پیشگام بودن در زمینه صنعت محصوالت گیمینگ گفت :ایسوس
بار دیگر در تولید و فروش نمایش���گرهای مخصوص بازی مقام نخست را
در جهان به خود اختصاص داده اس���ت .همچنین در بخش تولید و فروش
درایوهای نوری تنها برندی اس���ت که در سالهای اخیر دارای رشد مثبت
بوده است.
همچنین ایسوس در سال  2006بهعنوان نخستین برند سختافزاری خط
تولید اختصاصی گیمینگ را با نام ROGبنیانگذاری کرد.
مدیر بخش مادربوردهای ایسوس افزود :این برند در بخش نمایشگرهای
تجاری ،از سال  2013تا کنون با رشد  80درصدی درآمد مواجه بوده که
یکی از دالیل آن تنوع محصوالت است.
در ادامه سعید مس���لمی ،مدیر روابط عمومیایسوس توضیحاتی درباره
سری  ROGایسوس داد که ردهباالترینهای ایسوس در این گروه جای دارد.

به گفته وی ،عملکر بهینه مادربوردها به همراه برخی ویژگیهای اختصاصی
نظیر  Aura Syncایسوس موجب ش���ده است این برند نخستین برند در
های Formula,
حوزه گیمینگ باشد .همچنین ایسوس عالوهبر معرفی سری
 Extremeو  ،Heroمادربورده���ای جدی���د  Maximus IX Codeو
 Maximus IX Apexبا چیپس���ت  Z270تولید کرده است که مادربورد
 Apexتوانسته است پس از اکران رسمی همه رکوردهای اورکالکینگ را
نصیب خود کند.
مسلمیضمن معرفی سری  ROG STRIXگفت :این سری در حقیقت به
دلیل عملکرد باالی سری  STRIXبا  ROGترکیب شده و جایگزین سری
موفق  Pro Gamingدر نسلهای قبلی است .سری  ROG STRIXبیشتر
ویژگیهای سری  ROGرا در خود داشته و سبکی نو از گیمینگ حرفهای
را در اختیار گیمرها قرار داده است.
وی همچنین به معرفی نسل جدید مادربوردهای نظامیایسوس پرداخت
و گفت :سری  TUFکه با قطعاتی با اس���تاندارد نظامیساخته میشوند،
جانسختترین محصوالت ایسوس هستند و ایسوس براساس آزمونهایی
که در پروسه تولید روی آنها انجام داده ،تا  5سال شرایط گارانتی برای این
سری در نظر گرفته است.

گیگابایت کارتگرافیک پرق���درت خود را برای
گیمرها معرفی کرد.
فناوران -پردازنده گرافیک���ی  GP104با در
اختیار داشتن  7میلیارد و  200میلیون ترانزیستور،
 1920هسته پردازشی  CUDAو  64واحد ROP
یک گزینه مناسب برای گیمرها به شمار میرود.
 GTX 1070 G1 Gamingخنککنندهای مجهز
به سه فن و دو لوله انتقال حرارت با آلیاژ مس و
سطح تماس مستقیم است که قدرت کافی برای
کنترل حرارت  GP104و چیپ ستهای حافظه
 GDDR5Xرا داراست.
طراح خاص پرههای فن س���بب افزایش شدت
جریان هوا در حد  23درصد میش���ود .همچنین
نمایش وضعیت سیستم خنککننده با استفاده از
 LEDیکی از ویژگیهای کارتهای گرافیک سری
 G1 Gamingاست.
برای LEDهای بهکاررفت���ه در کارتگرافیک
گیگابایت با بهرهگیری از نرمافزار اختصاصی ،امکان
انتخاب 16/8میلیون رنگ وجود دارد.
گیگابایت همچنین ب���رای ارایه ظاهر حرفهای
و همچنین محافظ���ت از کارت گرفیک در مقابل
آسیبهای احتمالی ،یک بک پلیت فلزی یکپارچه با
رنگ مشکی در نظر گرفته است.
بای���وس حال���ت  Gamingدر حال���ت پایه
با فرکانس  1549مگاهرت���ز فعالیت میکند و
در صورت نیاز به قدرت بیش���تر ،فناوری GPU
 BOOSTفرکانس  GP104را به  1748مگاهتز
افزایش میدهد.
در صورتی که به قدرت باالتری نیاز داشته باشید،
حالت  OCدر نظر گرفته شده و فرکانس پایه 1620
دهد.
و فرکانس بوست  1822مگاهرتز را ارایه می
هشت گیگابایت حافظه  GDDR5Xبا فرکانس
 2002مگاهرتز و رابط حافظه  256بیتی از دیگر
گرافیک GIGABYTE GTX 1070
مشخصات کارت
 G1 GAMINGبه شمار میروند.
عالوهبراین یک خروجی  ،DVI Dual-Linkیک
پورت 2.0 HDMIو سه خروجی DisplayPort
دهند از کیفیت تصویر 4K
 1/4به کاربران امکان می
و  8Kبهره مند شوند.
همچنین عملکرد کارت گرافیکGTX 1070 G1
 Gamingبرای واقعیت مجازی در سطحی مطلوب
اندازی کارت گرافیک جدید گیگابایت
است .برای راه
در کنار سایر قطعات سیستم ،به یک منبع تغذیه
با حداقل توان مورد نیاز  500وات نیاز دارید و این
توان توس���ط یک کانکتور  8پین  PCIدر اختیار
کارتگرافیک قرار میگیرد.

