ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

 :IFA 2016ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه ﮐﻮاﻧﺘﻮم دات ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ وﯾﮋه ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFA 2016از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺧﻤﯿﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﮐﻮاﻧﺘﻮمدات ﺧﻮد
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی  CFG70و  CF791ﻣﺨﺼﻮص ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی  CFG70و  CF791ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻨﺎوری ﮐﻮاﻧﺘﻮمدات ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۲۵درﺻﺪ از ﻃﯿﻒ
رﻧﮓﻫﺎی  sRGBرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎزیﮐﺮدن ﺑﺎ ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮای دوﺳﺖداران ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﮐﻮاﻧﺘﻮمدات آن ﺑﺎ ﺣﺬف ﮐﺎدﻣﯿﻮم ،آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮری ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزیﮐﺮدن ﭘﯿﺶ روی ﺑﺎزیﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺪل  CFG70در اﺑﻌﺎد  ۲۴و
 ۲۷اﯾﻨﭽﯽ و ﻣﺪل  CF791ﻓﻘﻂ در اﻧﺪازه  ۳۷اﯾﻨﭽﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪل  CFG70ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮم دات ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ »ﺳﻮﭘﺮ آرﻧﺎ« و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت را ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻣﯿﺰان اﻧﺤﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  ۱۸۰۰ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ) (1800Rاﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻓﻀﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد .زﻣﺎن واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮی ) (Response Timeاﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺮخ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ))Refresh Rate
 CFG70ﺗﺎ  ۱۴۴ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﮓزدن ﺑﺎزی را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﺣﺘﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزی ،داﺷﺒﻮردی روی ﺻﻔﺤﻪ ) (UX OSDﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺿﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ و ﻧﺮخ ﻧﻮﺳﺎزی را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻠﻮ و
ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎزی را ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ آﺳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﺪل  CF791ﻣﺎﻧﯿﺘﻮری ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎی  R1500ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻧﺮخ ﺑﻪروزﺳﺎﻧﯽ
 ۱۰۰ﻫﺮﺗﺰی دارد و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  AMDاﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨﺎوری AMD FreeSync
ﻧﺮخ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏﺷﺎن را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر در دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮﯾﺾ ) (Ultra Wideﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲۱:۹را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر CF791اﯾﻦ ﻣﺪل ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺳﺖ ﮐﺮد .ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺮک اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻮدی را روی ﺧﻮد دارد ﺗﺎ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
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