ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺴﻮس ﻻﯾﺮا ُوﯾﺲ؛ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روﺗﺮ و
اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻟﮑﺴﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۷
اﯾﺴﻮس اﻣﺮوز در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESاز ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻻﯾﺮا وﯾﺲ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
روﺗﺮ و اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ از ﻣﻮدم ﻫﺎ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط وای
ﻓﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه در  CESﻗﺒﻠﯽ دارد اﻣﺎ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ از
ﻓﻨﺎوری  AiMeshاﯾﺴﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ  Asus Lyra Voiceرا ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﮐﻨﻨﺪه از ﻓﻨﺎوری ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ،روﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ) 802.11aوای
ﻓﺎی  (5را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮدم اﺻﻠﯽ( ،ﺣﺎﻟﺖ AiMesh
)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﺷﺒﮑﻪ روﺗﺮﻫﺎ( و ﺣﺎﻟﺖ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل )ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﻣﻮاج درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری  AiMeshاﯾﺴﻮس ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻮدم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻧﻘﺎط ﮐﻮر ﺷﺒﮑﻪ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺣﺎﻟﺖ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻣﻮاج وای ﻓﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺴﻮس ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از دو اﺳﭙﯿﮑﺮ اﺳﺘﺮﯾﻮ  DTSو دو
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن  360درﺟﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی را اراﺋﻪ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،روﺗﺮ از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ اﻣﻮاج وای ﻓﺎی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﺴﻮس ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ،از ﻓﻨﺎوری  AiProtection Proﺷﺮﮐﺖ Trend
 Microﻧﯿﺰ در اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ/روﺗﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻤﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺴﻮس ﻻﯾﺮا وﯾﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  220دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
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