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ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻟﺤﻈﻪ ای از وﻗﺖ ﺷﻤﺎ« ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺟﺮﯾﺎن
آن ،ﺷﺮﮐﺖ ردﻣﻮﻧﺪی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﺎزه ﺧﺒﺮﻫﺎی دﺳﺖ اوﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﺑﻪ
ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

 -۱ﺳﺮﻓﯿﺲ ﭘﺮو )ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ(

ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﭘﺮو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎرات اﻣﺸﺐ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺟﺰا و ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ آن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺪک
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﮐﯿﺒﯽ ﻟﯿﮏ اﯾﻨﺘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺮای آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﭘﺮو ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﭘﻮرت ﻫﻢ روی ﺑﺪﻧﻪ اش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺒﺮی از  USB-Cروی ﺑﺪﻧﻪ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻮر ام اﯾﻨﺘﻞ ) (M3-7Y30ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ۴
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺮدازﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و
ﻣﻘﺪار رم ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ

ﺗﺤﻮﻻت دﯾﮕﺮی در راه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﭘﺮو )ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ( و ﻧﺴﻞ دوم ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺳﺮﻓﺲ ﻫﻢ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -۲ﻧﺴﻞ دوم ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺳﺮﻓﯿﺲ

ﻧﺴﺨﻪ  ۲۰۱۸از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺳﺮﻓﯿﺲ از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ اش در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﺰﻣﺎن در آﭘﺸﻦ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻈﯿﺮ آﺑﯽ،
ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮه ای در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
و اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ای دﺳﺖ ﮐﻢ ﻫﻢ رده ﺑﺎ Core i5-8250U
اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک ﭘﺎﯾﻪ  ۱.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﻼک ﻫﺴﺘﻪ
 ۳.۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( .ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱۲۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻧﯿﺰ آن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ از ﭘﺮدازﻧﺪه  Core i5اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ ﯾﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺰو آﭘﺸﻦ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.

 -۳ﺳﺮﻓﯿﺲ اﺳﺘﻮدﯾﻮ

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﯿﺲ اﺳﺘﻮدﯾﻮ  ۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﭘﺪﯾﺖ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻣﻮﺟﻮدی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ از ﺳﺮﻓﯿﺲ اﺳﺘﻮدﯾﻮ در ﭘﺎﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻧﯿﺰ
زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮔﺬرد.

 -۴آﭘﺪﯾﺖ وﯾﻨﺪوز  :۱۰اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۸
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﺎﺰ آﭘﺪﯾﺖ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  ۱۰اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺣﺎﻻ وﻗﺖ اراﺋﻪ اﯾﻦ
آﭘﺪﯾﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری دﻧﯿﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد اﻣﺸﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻻﻧﭽﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﻣﺸﺐ راس ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۳۰ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

