Čo ste si mohli prečítať inde.
https://mikrozone.sk/news.php?item.1253

V poslednom týždni ma prekvapilo, oslovilo, alebo inak upútalo niekoľko nasledujúcich drobností.
FPGA doska za pár drobných
Pri pobehovaní na internete, na mňa vyskočila reklama na FPGA dosku za celkom slušné peniaze. Podotýkam, že som nijak hlbšie
neskúmal parametre použitého FPGA.
Síce nemám ani poňatia, na čo by som ju teraz použil, ale možno Vám sa informácia hodí.
Tak šup-šup nakupujte a nezabudnite sa podeliť o zážitky!

ŠOK!
Ako som na MZ-Chate zistil, skoro všetci diskutujúci majú doma nejaké to **duino! Tri kroky späť a odpluť si...
Ospravedlnením môže byť iba fakt, že ho nepoužívajú na produkčné veci.
Asi si ho aj ja kúpim. Ešte mám miesto pre lapač prachu na poličke.

Ešte raz Arduino
Celkom výstižný článok je tu.
Odporúčam prečítať.

TME má nový dizajn stránky - a vraj to je len začiatok.
Samozrejme že je responzívny. Konečne môžem objednávať súčiastky z mobilu aj v autobuse...
Keby radšej v rámci responzívnosti upravili zobrazovanie stránok na širokých monitoroch. Tie prázdne miesta po bokoch a slíž
informácii v strede vinúci sa smerom dole až k mojim nohám, ma proste
irituje.
A pozor, Parkovisko zmenilo názov na Obľúbené.
Zrejme to tak ľudia chceli.
Btw, k čomu je dobré chodiť na TME z mobilných zariadení? Filtrovať súčiastky podľa parametrov?
Schválne som sa spýtal čitateľov nielen tu na stránkach mikrozone, ale aj na sociálnych sieťach, ktorý súčiastkový dodávateľ má
najlepšie prepracované kritériá filtra súčiastok na základe
parametrov a zobrazenie výsledkov. Najviac hlasov obdržal Mouser,
ďalej nasleduje TME, Farnell a DigiKey.
S výsledkami súhlasím. Sám používam najčastejšie Mouser.

nVidia hľadá spôsob ako kúpiť ARM.
Táto informácia si už zaslúžila samostatný príspevok medzi novinkami, ale spomínam ho pre istotu ešte raz.
Softbank ho vlastnila už 4 roky, takže je najvyšší čas zmeniť vlastníka.

Yes Sir, I'm expert!
Len útržok - s akými službami sa môžete stretnúť na internete.
Ak budete na obrázok nižšie uprene hľadieť aspoň 10 minút, budete sa cítiť ako Alenka v ríši zázrakov.
Kliknite pre zväčšenie.
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*Pre info, dotyčný ponúka svoje služby v oblasti návrhu DPS na prac. portáloch a nejedná sa o študenta.
Tento príspevok prezentuje chvíľkové nekontrolovateľné výlevy autora. Berte ho s rezervou.
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