ﭼﻪ آﯾﻨﺪه ای در اﻧﺘﻈﺎر ﻻﻧﭽﺮ  Nokia Zاﺳﺖ؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮﺷﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺪروﯾﺪی  N1ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮای آن ﻻﻧﭽﺮ ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻻﻧﭽﺮ ﺗﺎزه ﮐﻪ  Nokia Zﻧﺎم داﺷﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  Nokia Zﻫﯿﭻ وﻗﺖ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﮕﺮدﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ از آن رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی را ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻧﻮﯾﺪ داد و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻻﻧﭽﺮ  Nokia Zرا ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﺣﯿﺎ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش  ،NokiaMobﻧﻮﮐﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای آﯾﻨﺪه  Nokia Zدر ﺳﺮ ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﻧﭽﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﺎزه اش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﻧﻮﮐﯿﺎ  ۶ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻓﻘﻂ در ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﺧﺒﺮی از  Nokia Zدر آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻮﮐﯿﺎ  ۶از اﻧﺪروﯾﺪ  ۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ اﺛﺮی ﻫﻢ از
ﻻﻧﭽﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪی ﻻﻧﭽﺮ  Nokia Zرا روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ ﺑﺎ دادن ﻧﻤﺮه  ۴.۲از  ۵رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻻﻧﭽﺮ ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻼم
ﮐﺮده اﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ  Nokia Zدر آورﯾﻞ  ۲۰۱۶ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪ.
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