ً
ﻣﺠﺪدا ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﺖ وﯾﻨﺪوز
ال ﺟﯽ
ﻓﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ال ﺟﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎ آﺷﺘﯽ
ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎی رﺳﯿﺪه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﺖ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ال ﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری از
ﻃﺮﯾﻖ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ وراﯾﺰن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ در ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺣﺎل اﺟﺮای وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن
 ۸.۱ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻮﺷﺶ دارد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﺴﺨﻪ ی
 ۸.۱ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اش را ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ ،ﻟﺬا دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ال ﺟﯽ
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺨﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه و در ﻣﻮرد
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی اش ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺣﺪس زد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﭽﻮن وب ﺳﺎﯾﺖ PhoneArena
ً
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻀﻮر دارد در اﺻﻞ ﻧﺴﺨﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۵اﯾﻨﭽﯽ  LG D635ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻮدﯾﻢ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪس درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮﻧﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ً
اﺧﯿﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﻫﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۱۲۸۰در  ۷۲۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺪری ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
ﺑﺎ آن ﺑﺎﯾﺪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

