ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰو از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Pro 5ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اوﺑﻮﻧﺘﻮی ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ »اوﺑﻮﻧﺘﻮ« ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ » «Canonicalﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ ،ﻟﭗ ﺗﺎپ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮای آن اﺳﺖ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎن دﯾﻮاﯾﺲ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آورد.
اﻟﺒﺘﻪ اوﺑﻮﻧﺘﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رود و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻪ آن را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ را اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Canonicalدر ﮐﻞ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ و ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮ ﺑﻮده و روی ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﻮی ﻧﯿﺰ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺰو از ﻧﺴﺨﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن Pro 5
ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » «Ubuntu Editionﯾﺎ »ﻧﮕﺎرش ﺗﺤﺖ اوﺑﻮﻧﺘﻮ« ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮد ﮐﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ی آﯾﻨﺪه و در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۷اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  AMOLEDو ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۰۸۰pدارد ،ﺑﻪ
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۷۴۲۰ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﯿﺰو در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺨﻪ ای دارای  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ و  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم
از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ Pro 5 .ﺑﺎﺗﺮی  ۳۰۵۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی
داده ،در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ اش دورﺑﯿﻨﯽ  ۲۱ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ از دورﺑﯿﻨﯽ ۵
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮕﻮﻢ ﻣﺪل ﺗﺤﺖ
اوﺑﻮﻧﺘﻮ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺗﺤﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺪارد .ﻓﺮق اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو در اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم  Canonicalﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﻘﺶ ﯾﮏ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﻋﻬﺪه دار ﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺗﻮﻗﻊ ﯾﮏ ﭘﯽ ﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮﯾﻒ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 Canonicalدر ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ  Pro 5از آﺧﺮﯾﻦ و ﺑﻪ روز ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ی اوﺑﻮﻧﺘﻮ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن در ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
روش اﯾﻨﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻧﺸﺪه.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ » «Convergenceاوﺑﻮﻧﺘﻮ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ » «Continuumﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺰو و ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﺎن راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺪﯾﺪه ای ﺧﺎص و ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﯽ از ﻗﯿﻤﺖ » Pro 5ﻧﮕﺎرش اوﺑﻮﻧﺘﻮ« ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎرش
ﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ از روز دوﺷﻨﺒﻪ آﻏﺎز ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

