ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻞ ﺳﻬﻢ ﮐﻢ آﺑﻨﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪروﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،دی ۱۳۹۳
داﺷﺒﻮرد ﮔﻮﮔﻞ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
و از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ اﺛﺮی از وﺟﻮد اﻧﺪروﯾﺪ آﺑﻨﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﺪه ﻧﺸﺪه .ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻤﺮاه در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن  ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮ روی ﯾﮏ
دﻫﻢ درﺻﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﻢ ﻧﺼﺐ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ژوﺋﻦ  2014و در ﻣﯿﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  I/Oی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﮐﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ
در ﺳﻮم ﻧﻮاﻣﺒﺮ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  OTAآن ﻧﯿﺰ از  12ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﮑﺴﻮس ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد .از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﺼﻮﻻت رده ﺑﺎﻻی ﺧﻮد را در اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ال ﺟﯽ و ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎﯾﺸﺎن
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺳﻮﻧﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای اﻋﻼم داﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
آﭘﺪﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﺎ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ آﺑﻨﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻢ ،ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻮﻓﺘﺎده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺒﻮرد ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺴﺨﻪ ای از اﻧﺪروﯾﺪ را ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻫﻢ
درﺻﺪ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ ،از ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ،ﮐﯿﺖ ﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  %39.1ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻨﺪه
داری ،اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ )ﮐﯿﺖ ﮐﺖ( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻨﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ و در  4ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اراﺋﻪ اش ،ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  %1.1را از آن ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
ﺳﻮال ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ ،دﺳﺘﺎوردی ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻫﻢ ﮐﯿﺖ ﮐﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ،ﮔﻮﮔﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺒﺎرا ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻧﺪه ی آن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮔﻮﮔﻞ،

ﺳﺮوﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه را داده ،ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺴﺖ ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ آن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺑﺮاﺑﺮ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﺷﺎﯾﺪ
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﯾﺸﺎن ﺑﺎ “ﻣﺘﺮﯾﺎل
دﯾﺰاﯾﻦ” ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی
آﺑﻨﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ دﻟﺨﻮاه ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف وﻗﺖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و آن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ آﺑﻨﺒﺎت ﭼﻮﺑﯿﺴﺖ ﻧﻪ
آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﺳﻮدآوری ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد.
ﺟﺪا از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اراﺋﻪ ی اﻧﺪروﯾﺪ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رواﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪروﯾﺪ  5و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دو آﭘﺪﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺎگ ﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ 5
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ی ﻣﺼﺮف ﮔﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﺴﺨﻪ ی  5.1ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل

ﺟﺎری ﺑﺎﺷﯿﻢ.

در ﺻﻔﺤﻪ ی دﯾﮕﺮی از دﻓﺘﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ اﭘﻞ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ی  8آن در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺮ روی

ﺑﯿﺸﺘﺮ از  70درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺨﻪ  8ﭘﺲ از ﻓﻘﻂ  29روز از ﻋﺮﺿﻪ اش ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ
ﺑﻪ  %48.8رﺳﯿﺪ و  iOSﻧﺴﺨﻪ  7را ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  %47.2داﺷﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.

اﻧﺘﻈﺎرﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ  5اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮ روی ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﺣﺎل ﺗﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺮﭼﻤﺪاران زﯾﺎدی از ﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﻬﻢ اﻧﺪروﯾﺪ  5در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻓﻌﻠﯽ اش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺒﻮب ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ از ﺗﻐﺮاﺗﺶ در ﻃﺮاﺣﯽ ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ای ﭘﺎﯾﺪار از اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﻮج ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﻘﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی  OTAو آﻧﻼﯾﻦ ﭘﭻ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اراﺋﻪ
ﮐﺮده و از ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ وﺻﻠﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و در ژوﺋﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،در اﺻﻞ ﮔﻮﮔﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
 7ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﮑﺮ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻔﺮه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد را داده اﻧﺪ.

ﻗﺪم ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺰ در راه ﺣﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﺮوژه ی
 Android Oneدﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﻌﯽ در ﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ اراﺋﻪ ی اﻧﺪروﯾﺪ
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را دارد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را از دﺳﺖ
داده و از اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺎده وﻟﯽ ﺑﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻓﻌﻼ در دﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺎﺪه ی ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ،آن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺜﺶ اﺳﺖ .اراﺋﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻦ و ﺳﭙﺲ ﻋﺮﺿﻪ ی آن
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻨﺪﺗﺮ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دارد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮواﻧﯽ رو ﺑﻪ روﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ
ﺗﻐﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ای را ﺣﺪاﻗﻞ در آﯾﻨﺪه ی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

