ﻓﺮﯾﻤﻮر ﺳﺮﻓﯿﺲ  Duoادﻋﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را
زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد؛ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪروﻣﺪا
اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺳﺮﻓﯿﺲ  Duoﻫﻤﺎن ﮔﺠﺖ ﺗﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد وﯾﻨﺪوز Core OS
را اﺟﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺪﻫﺎ ﺧﻼف اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﺪروﻣﺪا« ﺑﻪ

ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺗﺎﺷﻮ و ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋهای از وﯾﻨﺪوز ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺳﺮﻓﯿﺲ  Duoﺑﺮﺧﯽ آﻧﺮا ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ »ﭘﺎﻧﻮس ﭘﺎﻧﺎی« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺳﺮﻓﯿﺲ ﺑﺎ رد اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آن دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار دﯾﮕﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﯿﺲ  Duoﻓﺮق
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﺮﻓﯿﺲ Duo

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ،ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ دوام دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﯾﻤﻮر ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺳﺮﻓﯿﺲ  Duoداﺳﺘﺎن را ﻃﻮر دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺗﺎﺪﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻤﻮر اﺳﻢ رﻣﺰ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺎن اﻧﺪروﻣﺪا ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺪﯾﻪای ﺑﻪ اﺳﻢ اﻧﺪروﻣﺪا اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺮﯾﻤﻮر

ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ  HYPاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﻨﺪوز  10Xو  Core OSﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده آن از ﺳﺎل  ۲۰۱۷دارد اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺻﺮف ﮐﺎر روی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺪه و ﻇﺎﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﻓﺮﯾﻤﻮر اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﯿﺶ آورده ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان وﯾﻨﺪوز  ۱۰را روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮا ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮGustave» .
 ،«Monceﻫﮑﺮ ﻣﻌﺮوف وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از
ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺻﺮار ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻧﺪروﻣﺪا و ﺳﺮﻓﯿﺲ  Duoدارد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اپﻫﺎ و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

