ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی از »ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ«  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،دی ۱۳۹۴
ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ« ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎن ﻧﻨﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی و ﺗﺠﺎری ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺮوس ﻫﺮﯾﺲ« ][Bruce Harris

در ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻫﺮﯾﺲ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﺗﺎ
 ۵.۵ﺳﺎﻋﺖ از ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده »ﺳﻨﮕﯿﻦ« ﺑﻪ  ۲.۵ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وای-ﻓﺎی ﯾﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﮐﻪ در اﺗﺎق ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ
ﮔﺮدد.
او در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻧﯿﺰ
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﻪ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ اﻧﺪک ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ﻧﯿﺰ،
آﻗﺎی ﻫﺮﯾﺲ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺨﺺ
در  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  ۱۵اﯾﻨﭻ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺪک اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻠﺖ در اﯾﻦ ﺣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اوﻻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و دوم
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﺗﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ.
ﺷﺨﺺ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺒﻮه ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ »ﺳﺮﻓﺲ ﻫﺎب« ،در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه از ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ را در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ و در ﺳﻪ

ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ  ۲۰۱۶ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﺎﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۰۰۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻨﻮز اﻓﺸﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

