اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺪری ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻟﻮﻣﯿﺎ ۶۵۰؛ آﯾﺎ ﯾﮏ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن رده ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در راه
اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺎن رده ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﻮﻣﯿﺎ  ۹۵۰و  ۹۵۰اﮐﺲ ال ﻫﺮ

دو اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﻮﻣﯿﺎ  ۵۵۰ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،۲۱۰ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ در رده ی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آﯾﻨﺪه ای
اﻟﺒﺘﻪ

ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮده ﺑﺮداری اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﯿﺎن رده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوز وﺑﺴﺎﯾﺖ وﯾﻦ ﺑﺘﺎ رﻧﺪری ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻮﻣﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ
“ ”Saanaرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود در ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻟﻮﻣﯿﺎ ۶۵۰

ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم ﻣﻮرد اﺷﺎره از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺪد 6:50

را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ رﻧﺪرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻟﻮﻣﯿﺎ  ۹۵۰و ۵۵۰
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ زﻣﺎن ﻫﺎی  ۹:۵۰و  ۵:۵۰دﻗﯿﻘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﺎﺻﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻟﻮﻣﯿﺎ  ۶۵۰ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه و
ﺣﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت از اﯾﻦ
ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ از ﻟﻮﻣﯿﺎ  ۵۵۰ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی
 ۴.۷اﯾﻨﭽﯽ دارد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻣﯿﺎ  ۶۵۰ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را اﺟﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺎن رده ی آﺗﯽ اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ ﭼﻪ
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

