ﮔﺰارش وﯾﮋه

اﯾﺴﻮس ﺑﺮﻧﺪ اول ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺑﺮان وبﺳﺎﯾﺖ »ﮔﯿﻤﻔﺎ«

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﯿﻤﻔﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزی ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﻧﺪ اول ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ«
راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .ﺑﯿﺶ از  13000رای از ﻃﺮف ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﮔﯿﻤﻔﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺴﻮس ﺑﺎ
اﺧﺬ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آرای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺑﺮﻧﺪ اول ﺑﺎزی ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺑﺮان« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
اﯾﺴﻮس ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ  ROGﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن راﯾﺎﻧﻪای و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﺬت دوﺳﺘﺪاران ﺑﺎزیﻫﺎی
راﯾﺎﻧﻪای را ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺑﺨﺶ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ،ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوری  Sonic Radarﭘﯿﺮوزی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻫﻤﺮاه راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ  Gamer’s Guardianاز اﯾﺠﺎد
اﺧﺘﻼل و ﺧﻄﺮ ازﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن  Game Boosterدر  GPU Tweakو  ،FanConnectﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎزیﻫﺎ آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺴﻮس در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی GamePlusو  ،GameVisualدر ﺳﺒﮏﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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اﺧﺒﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES 2017
ﺑﻪ ﻣﺶ وایﻓﺎی اﯾﺴﻮس ﺧﻮشآﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :وایﻓﺎی ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ!
اﻣﺎ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی اﯾﺴﻮس ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﮑﺘﺎپ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺴﻮس اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﺧﻮد از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  120ﻫﺮﺗﺰی ﺑﺎ دﯾﺪ وﺳﯿﻊ ،ﻓﻨﺎوری  G-Syncو ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه
آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎراﻣﺪ و واﻗﻌﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﻧﻈﯿﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،WTFastﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺳﺘﺪاران وﻓﺎدار ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ،
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺴﻮس در ﺣﻮزه ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
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