ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻮک  ۲ﭘﯿﺶ از
روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ  ۱۷ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻃﯽ روﯾﺪاد ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۳ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﻟﭙﺘﺎپ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ را در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دو ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻮک ۲
ﻣﺘﻔﺎوت را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮومﺑﻮک ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮدی ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﻠﯿﻎﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻮک  2ﺑﺎ ﻧﺎم
رﻣﺰی اﻃﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻟﻮﻻی  ۳۶۰درﺟﻪی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﭙﺘﺎت ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ  Chrome Unboxedﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ از ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻮک  2اﻃﻠﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﻬﺎﯾﯽ آن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ

در اﯾﻦ ﻟﭙﺘﺎپ را ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮔﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻫﻢ وﯾﺪﯾﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﻮاﯾﺲ ﺑﺎ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﮐﯿﺒﻮردی ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮔﺮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ از ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎدی از ﮔﺠﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﻟﻮ ﻧﺮﻓﺘﻪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻮک  2اﻃﻠﺲ را ﺑﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﻓﺲ ﮔﻮ و ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﮔﻮﮔﻞ رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد از
ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻮک  2در روﯾﺪاد ﻣﻬﺮﻣﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :وﯾﺪﯾﻮی ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۳اﯾﮑﺲ ال ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

