ﺳﺮﻓﺲ ﻓﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ وﯾﻨﺪوز در دﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آذر ۱۳۹۴
وب ﺳﺎﯾﺖ »وﯾﻨﺪوز ﺳﻨﺘﺮال« ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ »ﺳﺮﻓﺲ ﻓﻮن« ﮐﻪ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ
اﺳﺖ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد آن ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی از راه ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺳﺮﻓﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در دﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﺗﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻠﯽ »ﭘﺎﻧﻮس ﻓﻮن« ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺳﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر ﯾﻌﻨﯽ »ﭘﺎﻧﻮس ﭘﺎﻧﺎی« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﺨﺶ

دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪه.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ﺷﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ از ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎد ﺷﺪه در روزﮔﺎری ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻮﮐﯿﺎ اﻓﺘﺎد و ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻫﺎ را
وادار ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺮﮔﺰ

ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺎﻧﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اش ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ.
وﯾﻨﺪوز ﺳﻨﺘﺮال ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ و ﻓﺮم-ﻓﮑﺘﻮر ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﻮن ﺧﻄﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اوﻟﯿﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از اﺣﺘﻤﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮﻓﺲ ﻓﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ
 Redstoneوﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﯾﻌﺎت دﭼﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد
ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ رﺳﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل
را ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ
ردﻣﻮﻧﺪﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻗﺮار
ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در دﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.
»وﯾﻨﺪوز ﺳﻨﺘﺮال« در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮔﺰارش ﺧﻮد آورده اﯾﻨﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﺮﻓﺲ ﻓﻮن
راﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد ،ﻟﺬا ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ وﯾﻨﺪوز را در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎزه
ﺷﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
در ﺻﻮرت رخ دادن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا در ﺑﺎزار ﮔﺮدد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﻟﻮﻣﯿﺎ  ۹۵۰اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ داک وﯾﮋه و ﺳﭙﺲ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﮐﯿﺒﺮد ،ﻣﺎوس و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺎن داک اﻗﺪام
ﺑﻪ اﺟﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ را از ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺬﮐﻮر وارد
دﺳﺖ آورد وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺲ ﻓﻮن ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ
ً
ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺗﺎزه و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ،اپ ﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ وﯾﻨﺪوز روی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﺮ داده و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده ﺗﺎ روزﮔﺎر ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن

ﻫﺎﯾﺶ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎزار ارزﺷﻤﻨﺪ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺳﭙﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﺮﻓﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ را ﺑﻪ ﺑﺎزار

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و
دﯾﺪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

