 HTCﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ ﻋﺮﺿﻪ
رﺳﻤﯽ  One M8ﺑﺮای وﯾﻨﺪوزﻓﻮن )ﮔﺎﻟﺮی
ﻋﮑﺲ+وﯾﺪﯾﻮ(  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۳
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﺪدی در ﺧﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوزی  HTC One M8ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ
رﺳﯿﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ  HTC One M8ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  HTCﺑﻪ ﺟﻤﻊ وﯾﻨﺪوزﻓﻮﻧﯽ ﻫﺎ

ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در آﺧﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوزﻓﻮن را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .و  HTCﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد،
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار  One M8دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ

ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻂ وراﯾﺰون ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از  One M8ﺑﺮای اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺴﺎزد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اچ ﺗﯽ ﺳﯽ و وراﯾﺰون ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
در ﺳﺨﺖ اﻓﺰار  One M8وﯾﻨﺪوزﻓﻮﻧﯽ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  ۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  1080pدارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﺸﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻟﻮﮔﻮی
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را در ﭘﺸﺖ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوزی  One M8ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن از ﻧﺴﺨﻪ
اﻧﺪروﯾﺪی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای
 ۸۰۱و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه و وزن آن ﻧﯿﺰ
دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﻧﺪروﯾﺪی اش اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ آن  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۲۶۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ دﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻦ
ﺑﺎﺗﺮی در ﮐﺪام ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی از  One M8وﯾﻨﺪوزﻓﻮﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻃﺮﻓﺪاران رﻧﮓ ﻧﻘﺮه
ای و ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن  ۸٫۱ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﺨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮرﺗﺎﻧﺎ ،ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ ،ﭘﻨﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و … ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از وﯾﻨﺪوز و در

 One M8در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ  One M8ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اچ ﺗﯽ ﺳﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوزی
ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  BlinkFeedدر اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
در وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  Sence TVﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در دﺳﺘﺮس
اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎری وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎص دورﺑﯿﻦ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ در
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ
اﻧﺪروﯾﺪی  M8دﯾﺪه اﯾﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع در ﻧﺴﺨﻪ وﯾﻨﺪوزﻓﻮﻧﯽ ﺗﻘﺮﺑﯿﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺮﺿﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺳﻂ وراﯾﺰون ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در آن ﻓﻌﺎل و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮارداد  ۹۹دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در
ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۶۰۰دﻻری ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ HTC One M8 .از اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از وراﯾﺰون در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﮔﺎﻟﺮی ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را در اداﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
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