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ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،دی ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺰر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2021ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺑﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺮوز و ﻣﺎﺳﮏ  N95ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﭙﯿﮑﺮ و ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ »ﭘﺮوژه ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ« ) (Project Brooklynﻧﺎم دارد و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﮔﺮ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﮔﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در

ﺑﺎزیﻫﺎ ﻏﻮﻃﻪور ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺬت ﺑﺎزی را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و روزﺑﻪروز

ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻓﺮش رﯾﺖ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺣﺎﻻ رﯾﺰر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ را ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه رﯾﺰر
را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ از راه ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر وزن ﭘﺎﻦ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ از ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDﺧﻤﯿﺪه  ۶۰اﯾﻨﭽﯽ
دارد .روﮐﺶ اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﺳﺖ  ۴ﺑﻌﺪی و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎزﺧﻮرد ﻟﻤﺴﯽ » «HyperSenseرﯾﺰر ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
»ﻣﯿﻦ ﻟﯿﺎﻧﮓ ﺗﻦ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ رﯾﺰر درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻔﺘﻪ:

»ﭘﺮوژه ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﻮﻃﻪوری در ﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده .ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﭙﺘﯿﮑﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺼﺮی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از
ﺑﺎزی ﮐﺮدن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ«.

ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻦ ،ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﯽ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮود ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﻦﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵و اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺳﺮی اﯾﮑﺲ ﻫﻢ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﯾﺰر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد،
راﺣﺘﯽ و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪش ﺑﺎﺷﺪ.
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