رﯾﺰر واﯾﭙﺮ  ۸Kﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎوس
ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺟﻬﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺎوس رﯾﺰر »واﯾﭙﺮ  «8Kﻧﺴﺨﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪای از ﻣﺪل واﯾﭙﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ  ۷۹دﻻری در دﺳﺘﺮس ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﺰر واﭘﯿﺮ  8Kﺑﺎ ﻧﺮخ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری  ۸۰۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۱۰۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
دﻓﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎوس ﻃﯽ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎوس رواﻧﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻮده و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ واﯾﭙﺮ  8Kرا ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﻟﺨﻮاه ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﭘﺮدازﻧﺪه  Core i5-8600Kﯾﺎ  ،Ryzen 5 3600ﮔﺮاﻓﯿﮏ GTX
 1080و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﻓﺮش  ۱۴۴ﻫﺮﺗﺰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
رﯾﺰر در اﯾﻦ ﻣﺎوس ﻫﻢ از ﺣﺴﮕﺮ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۰۰۰۰ﻧﻘﻄﻪ در اﯾﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده

اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺎﻻﺗﺮ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری  HyperPollingﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار »ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ« ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮخ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری در ﺳﻄﻮح دﻟﺨﻮاه ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ۱۲۵
ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺎوس را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی واﯾﭙﺮ  8Kاز ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺎوس را ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﭻ اﭘﺘﯿﮑﺎل ﺧﻮد ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮﭻ اﭘﺘﯿﮑﺎل
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﻣﺪلﻫﺎی ﻋﺎدی ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻓﺮاﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﯾﭙﺮ  8Kﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از  ۸ﮐﻠﯿﺪ ،اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ و وزن  ۶۸ﮔﺮﻣﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺎزار داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ
دو دﺳﺖ را دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

