ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  Mﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮑﺴﻮس اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل از اراﺋﻪ ی اﻧﺪروﯾﺪ آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﻫﻤﻪ ی ﺷﻮاﻫﺪ
ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ  Google I/Oدر اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ ی

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ی
ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﺪروﯾﺪ  Mﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و
ً
ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه را ﺗﺎ اواﺧﺮ ﭘﺎﺰ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ از ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﯿﺘﻦ وﯾﻮ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان
داﺷﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ورژن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺘﺮل
ﺻﻮﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻨﺎً اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ

اﻧﮕﺸﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻣﺮوز ﮔﺰارش ﺗﺎزه ای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در اﻧﺪروﯾﺪ  Mﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﮑﺴﻮس ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮔﺸﺘﻪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺴﻮس  ۱۸ﻣﺎه از
ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎزه ی
زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ آﭘﺪﯾﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه و رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎل و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای در راﺑﻂ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  Mدﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻧﮑﺴﻮس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم
اﻓﺰاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده ی ﻧﮑﺴﻮس ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل و وﺻﻠﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل از زﻣﺎن

ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺠﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﻟﺬا ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﮑﺴﻮس  ،۴ﻧﮑﺴﻮس  (۲۰۱۲) ۷و ﻧﮑﺴﻮس  ۱۰اﻧﺪروﯾﺪ  Mرا درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده و
ﺗﻨﻬﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﮑﺴﻮس  ۵ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  Mﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺎ
اواﺳﻂ  ۲۰۱۶ﻧﯿﺰ وﺻﻠﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮔﻮﮔﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪش را در ﻣﺮاﺳﻢ اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری اﻋﻼم و آن را ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ
ﺗﺠﺎری ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

