ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﭗﺗﺎپ ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ »ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﮔﻮ« ﻟﻮ رﻓﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزهای از
ﻟﭗﺗﺎپ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻟﭗﺗﺎپ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﮔﻮ« را ﻫﻢ اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو و ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﺑﻮک ﭘﺮو  ۳۶۰اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از
آن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﭗﺗﺎپ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک

ﮔﻮ اﺳﺖ.

ﺣﻀﻮر ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﮔﻮ در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﺒﺮ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن 8CX
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺮای  PCﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﺮات روی اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺣﻀﻮر

ﻧﺴﻞ ﺳﻮم آن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﺎﯾﻌﺎت از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  Gen.Xﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻫﻨﻮز ﻧﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﺮدازﺷﯽ و  ۴۰درﺻﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد  GPUﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﮔﻮ
ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ ارزانﺗﺮ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  7cﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺴﺨﻪ  8cxاﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ دارای  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
رم  LPDDR4xو ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ 7c
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ دارای ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۱۴اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از رزوﻟﻮﺷﻦ  Full HDﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﻟﭗﺗﺎپ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺒﻼ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﺮات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ً
ﺟﺎی ﭘﻨﻞ  QLEDﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  AMOLEDﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ از ﻧﺴﻞ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ )ﺗﺎﯾﮕﺮ ﻟﯿﮏ( و در ﺳﻪ ﺳﺮی  i5 ،i3و  i7ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Nvidia GeForce MX450ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ  LTEو  Thunderbolt 4ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در آﺧﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻟﭗﺗﺎپ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

