ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺪری ﺗﺎزه از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﺎل  2013ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
واﺣﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪی از
اراﺋﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2016ﻣﻨﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
از آﻏﺎز اﻣﺴﺎل و ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر ،ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺠﻠﻪ ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺣﺎﻻ رﻧﺪر ﺗﺎزه ای از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﯿﺎن رده ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را دارد.
ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ  A1ﻧﺎم دارد و از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺪروﯾﺪ
آﺛﺎرﯾﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن رده را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ آن زﯾﺎد
ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه از ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در واﻗﻊ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Zﻻﻧﭽﺮ داﺧﻠﯽ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر آن را روی ﺗﺒﻠﺖ  N1ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﺳﺎل  2014ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ.
در آن زﻣﺎن ،ﻻﻧﭽﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه روی اﻧﺪروﯾﺪ  5.0ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺼﺪ دارد راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اش را روی
اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ  A1ﻣﺘﻔﺎوت از ﻃﺮح ﻣﺮﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺮاغ دارﯾﻢ و ﭼﻮن ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﻧﻮع ﻣﯿﺎن رده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ آن ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺳﻮم ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ را ﺑﻪ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  652ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 5.5اﯾﻨﭽﯽ ﻓﻮل اچ دی را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﺎﺷﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﺳﺘﺪاران ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
وﺟﻬﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮب ﻧﻮﮐﯿﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  A1ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﺑﺮان روﺑﺮو ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

