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ﻧﮑﺴﻮس ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎش ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎره از ﻧﮑﺴﻮس ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ  HTCﺑﺎ ﻧﺎم  Nexus Oneﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ
از آن ،ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮑﺴﻮس ،ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ال ﺟﯽ ﻧﯿﺰ از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻧﮑﺴﻮس  ۵ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﺷﺪ و از ﺳﻮی ال ﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و اﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻀﻮ ﺑﻌﺪی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻧﺴﺨﻪ ای
ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻻ رﻓﺖ و ﯾﮏ ﻓﺒﻠﺖ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و  ۶اﯾﻨﭽﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮑﺴﻮس  ۶را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻣﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،دو ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ و ﻫﻮآوی را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﻧﮑﺴﻮس اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺣﺎل ﻧﯿﺰ در ﺑﻨﭽﻤﺎرک  ،AnTuTuاﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲۰۱۵از ﻧﮑﺴﻮس  ۵اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز  ۸۵.۵۳۰دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک
ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز  ۶۸.۱۵۷ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز رﺳﻤﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺎت ﺷﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﮑﺴﻮس  ۶ﮐﻪ در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  2Kﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻤﺎم اﭼﯽ دی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از اﻣﺘﯿﺎزات
ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮑﺴﻮس  ۶ﻫﺴﺘﻨﺪ) .آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ(

آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮑﺴﻮس ﯾﺎ ﻧﮑﺴﻮس ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﺻﺮﻓﺎ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن راه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ زﯾﺎدی را در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻌﻢ اﻧﺪروﯾﺪ
ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﺸﺎﻧﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﻣﺴﺎل ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﻀﻮری ﭘﺮ رﻧﮓ در ﺑﺎزار
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ۶
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

