ﻟﻨﻮو دﺳﮑﺘﺎپ  B50و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی  RealSenseاز اﯾﻨﺘﻞ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،دی ۱۳۹۳
ﻟﻨﻮو اﻣﺮوز ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2015ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﻮز

ﻫﻢ در ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ دﺳﮑﺘﺎپ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش را روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد.
ﺳﻪ ﻣﺪل دﺳﮑﺘﺎپ ﺟﺪﯾﺪ از ﻟﻨﻮو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ  B50ﮐﻪ در اﺻﻞ

ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  All-in-Oneﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۲۳.۸اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،زﯾﺮا ﺑﻪ
دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی  RealSenseاﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ در ﻃﻮل ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESاﻣﺴﺎل ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  RealSenseﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ اﺑﺰار در ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ،ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ و
دﺳﮑﺘﺎپ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت روﻧﻤﺎﯾﯽ

ﺷﺪه و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد دروﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی در ﻫﺮ ﮔﺠﺖ ﻗﺪری ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزی
در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  B50ﻟﻨﻮو ﮐﺎرﺑﺮان
ً
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺒﺮﻧﺪ .در درون اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل All-in-
 Oneﻫﻢ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  Coreاﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﻞ
آﯾﻨﺪه ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ) NVIDIAﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ( ﻗﺮار دارد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺎص و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ را ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۱۰۸۰Pﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﭘﺎﻧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  IPSﺑﻬﺮه
ﺑﺮده و زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ B50 .در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۴۹دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻟﻨﻮو ﺳﻪ ﻣﺪل دﺳﮑﺘﺎپ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دو ﻣﺪل
دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎص و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۲۱.۵اﯾﻨﭽﯽ و
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۲۳اﯾﻨﭽﯽ دارد و ﭘﺎﻧﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ از ﻧﻮع  IPSو ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ
 ۱۰۸۰Pاﺳﺖ .در اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  Coreاﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ  NVIDIAاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ دو ﻣﺪل ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه ﻣﺎرس و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۴۲۹و  ۷۲۹دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و
ً
ﻋﺮﺿﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

