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نبض بازار

وسیله پرکاربرد روزهای دور از هم

معصومه
جمالی

روزنامهنگار
معموال لپتاپها
و گوشیهای
امروزی همگی
وب کم داخلی
دارند ،با اینحال
استفاده از آن ها با
محدودیتهایی
همراه است چرا
که همواره ثابت
هستند و پویایی و
قدرت مانور الزم
را ندارند و معموال
کیفیتتصویرو
صدایشان پایین
است.
پیش از خرید وب
کم بهتر است به
کیفیت و وضوح
تصویر ،سرعت
ت تصویر ،امکان
ثب 
فشردهسازی
ویدئو ،میدان دید
وبکم  ،برخورداری
از ویژگی فوکوس
خودکار و تصحیح
نور کم ،لوازم
جانبی ،قابل
حملبودن  ،قابلیت
کنترل نرمافزار و
ن آن دقت
میکروف 
کنید.
قیمت انواع وب
کم با توجه به برند
وکیفیتمحصول
بین  245000تا
 6600000تومان
متفاوت است

3

این روزها با شرایط به وجود آمده به خاطر کرونا بسیاری از کارها به صورت غیر حضوری و
اینترنتی انجام می شوند ،از ارائه محصوالت مختلف برای فروش گرفته تا برگزاری دوره های
آموزشی و وبینارها و حتی کالس های درسی دانش آموزان که به صورت مجازی برگزار می
شوند .این روزها یکی از ابزارهای ضروری برای حضور فعال در دنیای مجازی ،دورکاری و

وب کم سومگ مدل SMG-FHD

این وب کم که با ظاهری خوب و کیفیت بسیار عالی
در اندازه استاندارد ساخته شده است تصویری Full
 HDبا رزولوشن فیلم با قابلیت تصویر p1080به
شما ارائه می کند .همچنین کیفیت پنج مگاپیکسل
در عکس و سه مگاپیکسل در فیلم برداری و لنزهای
شیشهای نوری باکیفیت و دقت باال با  30فریم در ثانیه
را به شما ارائه میدهد .وب کم سومگ  150گرم وزن
دارد و با داشتن پدهای داخلی از جنس فوم به محل
اتصال مانند لبه ( مانیتور  ،تلویزیون  ،لپ تاپ  ) ...هیچ
گونه آســیبی وارد نمیکند  .از دیگر ویژگیهای این
محصول میتوان به امکان چرخش در درجات مختلف
و داشتن میکروفن برای مکالمه و تماسهای تصویری
ضبــط و فیلم بــرداری
اشــاره کرد .این وب کم
به دلیل مجهز بودن به
دوربینهــای داخلی با
حساسیت باال و سنسور نور این
امکان را به شما می دهد که هنگام
شب و در تاریکی نیز قابلیت تصویر
برداری داشــته باشید .نصب آن
نیز به راحتی امکان پذیر است.

وب کم هیوندای مدل HYS-007

وب کم هیوندای مــدل  HYS-007دومین
محصولی اســت که به آن مــی پردازیم .این
دوربین به صورت خودکار تصویری با ســطح
روشــنایی و وضوح ایده آل به شــما ارائه می
کند  ،حتی در محیط های کم نور هم می توان
کیفیت باالیی را از این دوربین انتظار داشــت.
می توانید آن را تا  360درجه بچرخانید .این وب
کم همچنین مجهز به یک میکروفن است که
صدای واضح  ،شــفاف و با کیفیتی را به گوش
شنونده شما می رساند.
این محصول برای یک گفــت وگوی اینترنتی
واضح و شفاف ،گزینه بسیار مناسبی است .نصب
آن نیز به راحتــی انجام می گیرد و نیاز به هیچ
گونه برنامه راه انداز ندارد و با کلیه ویندوزهای
موجود در بازار سازگار است.

برگزاری جلسات آنالین یا حتی دیدار دوستان و خانواده وب کم است تا بتوانیم یک ارتباط
دیداری و شنیداری با کیفیت داشته باشیم .وسیله ای که شاید پس از دوران اوج خود در
زمان مسنجرهای قدیمی پس از سال ها ،امروزه با استقبال روبه رو شد با ما همراه باشید تا
چند مدل وب کم با ویژگی ها و قیمت های مختلف آشنا شوید.

وبکم مایکروسافت مدل
LifeCam HD-3000

وب کم مدل PVR006

این وب کم بــا بهره گیــری از تکنولوژی
 TrueColorبه صورت خــودکار نور را
تنظیم کرده و تصاویر ویدئویی روشــن و
شفافی را در تمامی وضعیتهای نوری در
اختیار شــما قرار میدهد و کیفیت تصویر
 HDحقیقی با کیفیت  720p HDرا با
آن تجربه خواهید کرد.
همچنین دارای میکروفن داخلی با قابلیت
حذف نویز است که سبب می شود صدا از
طریق این وبکم شــفاف و بدون نویز رد و
بدل شود .این وبکم از طریق رابط USB
به دستگاه مد نظر شما
متصل میشود و با
بســیاری از برنامه
هــای اینترنتــی
سازگار است و شما
میتوانیــد به راحتی
ویدئوهای خود را به اشتراک
بگذارید.

آخرین محصولی که امروز با آن آشنا می شویم
وب کم مدل  PVR006است که با ارائه تصویر
عریض و کیفیت عکس  Full HDبا رزولوشن
واقعــی  1080x1920و کیفیت فیلم HD
این قابلیت را به شــما می دهد که تماس های
تصویری با کیفیتی داشته باشید.
همچنیــن بــا بهــره گیــری از قابلیــت اتو
فوکــوس حتی در نور کــم نیز تصویــر ارائه
شده آن از کیفیت مناســبی برخوردار خواهد
بود .همچنین دارای میکروفن استریو دیجیتال
داخلی با قابلیت کاهش نویز اتوماتیک اســت
(.)automatic noise reductionکه سبب
می شــود از کیفیت
صدای مناسبی نیز
برخوردار باشــید.
ایــن دســتگاه به
درایــور راه اندازی
نیاز ندارد و تنها از طریق
اتصال بــه پورت  USBبه
دستگاه مد نظر شما وصل
می شود.

مقایسهچندمدلپرفروشوبکمدررنجقیمتهایمختلف
برند و مدل
وب کم سومگ
مدل SMG-FHD
وب کم هیوندای
مدل HYS-007
وبکم مایکروسافت
مدل LifeCam HD-3000
وب کم مدل PVR006

تولید ملی

جلسات خود را با

جلیس

برگزار کنید!

وزن (گرم)

رابط

قابلیت
زوم

نوع
حسگر

150

پورت USB

دارد

CMOS

400

پورت USB

ندارد

CMOS

رزولوشن فیلم
 HD 720Pتا Full HD
1080p
 HD 720Pتا Full HD
1080p

کیفیت
میکروفن
داخلی فیلم برداری
Full HD
دارد
1080p
دارد

HD 720P

رزولوشن عکس

قیمت (تومان)

 5مگاپیکسل

298.000

 HD 1.1مگاپیکسل 1.850.000

90

پورت USB

ندارد

CMOS

 VGAتا HD 720P

دارد

HD 720P

230

پورت USB

ندارد

CMOS

 HD 720Pتا Full HD
1080p

1280 × 800
مگاپیکسل

3.400.000

دارد

HD 720P

 2مگاپیکسل

769.000

معصومه جمالی -مبلمانوملزوماتاداریازضروریاتمحیطهایکاریهستندوعالوه
بر کمک به نظم گرفتن و کیفیت کار در زیبایی محیط هم تاثیربه سزایی دارند ،وقتی
وارد محیطی می شوید که سیستم بایگانی و میز و صندلی کارمندان و میز کنفرانس و
میزهای های مدیریتی با طرح یکسان و شکیل چیدمان شده اند قطعا حس خوبی به
شما القا می شود  .شرکت های مختلفی در زمینه تولید مبلمان اداری در کشور فعال
هستند .یکی از قدیمی ترین برندها در بین آن ها مبلمان جلیس است که برند شناخته
شده ای است  .با ما باشید تا بیشتر با این برند و محصوالتش آشنا شوید.

قدمتجلیس

جلیس فعالیت خود را از سال 1353
آغاز کرده و امروزه با قریب به نیم قرن
تجربه ،در فضایی به وسعت 15.000
متر مربع و با بهره گیری از پیشرفته
ترین فنــاوری و دانــش روز دنیا در
زمینــه طراحی و ســاخت مبلمان
اداری با گســترش دامنه محصوالت
و خدمات خود توانسته با ارائه کیفیت
مطلــوب همواره در مســیر رضایت
مشتری گام بردارد .جلیس با داشتن
بیش از  20نمایندگی در شهرهای
مختلف کشور از جمله تهران ،مشهد،
اصفهان ،یزد ،کرمانشاه ،زاهدان ،آمل،
گرگان و کرج از گســتردگی خوبی
برخوردار است و در دسترس همگان
قرار دارد.

محصوالتجلیس

جلیس بــا ارائه محصــوالت متنوع
تقریبا همه نیازهای شــما در زمینه
مبلمان اداری و حتــی برخی اقالم
غیر اداری برطرف مــی کند .عمده
محصوالت جلیس عبارتند از انواع
میز تحریر ،انــواع میــز تلویزیون،
جاکفشی،انواع قفسه ،کانتر ،کتابخانه،
کمد لباس و جالباســی ،انواع فایل،

کردنزا ،انواع میزهای اداری شــامل
میــز مدیریــت ،میز کارشناســی،
میزکارمندی ،میــز کنفرانس ،میز
کارگروهی  ،مبل و پارتیشن.
البته جلیس محصوالت متفرقه ای
نیز ارائه مــی کند که تاثیر زیادی در
نظم دهی بیشتر محیط ها دارد .این
محصوالت عبارتند از :
گاوصنــدوق مخفی بــا مکانیزم
لمســی و ریلی بازشــو که با وارد
کردن کد می تــوان به محتویات آن
دسترسی یافت.
درپوش های متنوع عبور ســیم
با کاربردها و جنس هــای متفاوت
برای میزهای مدیریت  ،کارشناسی،
کارمندی و کارگروهی
سطل زباله با قابلیت حرکت ریلی
و امکان تخلیه آسان
الکتریــک باکس هــای متنوع با
در تاچ مکانیکی یا بــدون در دارای
قابلیت های مختلف نظیر  :پریز برق
یونیورسال  ،پورت های تلفن  ،شبکه
 HDMI ، USB ، VGA ،و صد
جای کیــس فلــزی و چوبی که
متحرک بودن آن و امکان استفاده در
کلیه میزهای اداری با کمترین فضای
ممکن از مزایای خاص آن است.

