ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﯾﺲ Android Pay
را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﺎل ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﭘﻞ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺎزه اش ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S6رﺳﻤﺎً ﺧﻮدش را وارد اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮد.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﻮﮔﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ وﻟﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﮕﺮد .ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ ﻗﺮار دادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺰرگ

ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اپ ﭘﺮداﺧﺖ  Walletرا ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺮ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺎﻻ
اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﯾﻢ ورﮐﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺘﺸﺎن در
ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ﺟﺎﻧﯿﺸﻦ ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد  Android Payرا اﻣﺮوز در
ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ در اپ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ اپ ﺟﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ  Walletﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ در
ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن و ﯾﺎ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن اﻣﮑﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺳﻪ
ی ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﯿﭽﺎی در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
آن ﮐﻤﺘﺮ از رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ اﭘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در آن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﮐﻦ
)اﯾﺠﺎد ﮐﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف( ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺰا ،ﻣﺴﺘﺮ ﮐﺎرت و
اﻣﺮﯾﮑﻦ اﮐﺴﭙﺮس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  MWC 2015را در اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

