ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
روی اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای وﯾﻨﺪوز  ۱۰روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺷﺎره دارد و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺴﯿﺎری از

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﻨﺪه ﭘﻠﺘﻔﺮم ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از اﻧﺪازه و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ،
ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ )ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ( و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ«.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ،رده ﺑﺎﻻ و ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
وﯾﻨﺪوز  ۱۰از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Windows Helloﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رده ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Continuumﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روزه را ﺑﺮای ﻫﺮ  ۳ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻠﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم اﺳﺖ از USB 3.0 Type-C
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رده ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺷﺘﺮاﮐﺎت زﯾﺎدی دارﻧﺪ.

در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه وﯾﻨﺪوز را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی  ۷اﯾﻨﭽﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب

ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Continuum for Phonesﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﺴﺨﻪ دﺳﮑﺘﺎپ وﯾﻨﺪوز  ،۱۰ورژن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی  ۷اﯾﻨﭽﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  USB Type-Cﻧﺪارﻧﺪ

و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۸اﯾﻨﭻ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎن  Windows Helloﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ دارد در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴ﻣﻬﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺳﺨﺖ
اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز ۱۰

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در آن ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﻓﺎش ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

