اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺪری ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﻮﮐﯿﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،آذر ۱۳۹۴
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اذﻫﺎن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻨﻼﻧﺪی در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﺪاﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ
ی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮ ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ واﻫﻤﻪ

ای از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻓﺮم-ﻓﮑﺘﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﻓﻮن ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ
ﻋﻤﺪه ی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روی وﯾﻨﺪوز
ِ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ را راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ
اﺑﺪاﻋﺎت ﺧﺎص و زﯾﺎدی را ﺻﻮرت داده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺒﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﻞ ﻓﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود
ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻫﺎ اراﺋﻪ ی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد؛ ﻧﻈﺮﯾﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﺗﺎزه ای در ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻧﻮﮐﯿﺎ از ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺪروﯾﺪی ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻀﺎ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ را
ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ دارای ﺑﺪﻧﻪ ای آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﻻﻧﭽﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اراﺋﻪ ی ﮔﺠﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد آﻣﺎده ﺷﺪن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم  C1ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ راه ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ی ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﮐﺎرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ را ﻧﯿﺰ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﺎزد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل آﺗﯽ ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوز رﻧﺪری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﻓﻨﻼﻧﺪی
ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ رﻧﺪر ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﻨﺪوز ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
اﻧﺪروﯾﺪ را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺘﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن اﻣﮑﺎن اﺟﺮای دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ روی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺳﺨﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻫﯿﭻ ﮔﺠﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻄﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻧﺪر ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون درز داده ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪی ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ دارای ﺑﻮت دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﮑﻪ در دو
ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ از اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ  N1ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده
ﺳﺎدﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دارای ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک
ﺑﻮده ،دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﻣﺘﻨﻮع دارد و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ دورﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻠﺶ  LEDﻗﺎﺑﻞ
روﯾﺖ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﻓﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاف دﯾﻮاﯾﺲ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ رﻧﮕﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ ی
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد دور از ذﻫﻦ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ و ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﺗﯽ
ﺧﻮد را از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺴﺎزد و ﺑﺮای ﻓﺮﯾﻢ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﻠﺰ ﺑﺮود؛ دﮐﻤﻪ ﭘﺎور در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺻﺪا ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ راﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎ و ﭘﻮرت ﺷﺎرژ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻟﺒﻪ ی
زﯾﺮﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رﻧﺪر ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر اوﻟﯿﻪ و در دﺳﺖ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻋﻤﺪه ﺷﻮد.

ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮﻧﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

