ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﭘﺮوژه »اﻧﺪروﯾﺪ وان«
و اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ آن اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﭘﺮوژه  Android Oneاز ﮔﻮﮔﻞ دﺳﺖ ﮐﻢ روی ﮐﺎﻏﺬ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﻋﺎﻟﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ؛ اﻫﺪاﻓﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ در
ﺑﺎزارﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ،
روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺸﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ

ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی داده ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ،
رﺷﺪ ﻓﺮوش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را دوﺑﺎره ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد؛ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﭘﺮوژه
اﻧﺪروﯾﺪ وان و اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ آن ﺷﻮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﻮی وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه اﻧﺪروﯾﺪ وان ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ و ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی در دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺰای ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری را ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮی در
ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری داﺷﺘﻪ و ﺑﻬﺎی ﻃﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ
زﯾﺮ  ۱۰۰دﻻر ﺑﻮد را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻐﺮات ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوژه اﻧﺪروﯾﺪ
وان ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ را از ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪه
واﮔﺬار ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎ و وﺻﻠﻪ ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده اﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ
ﻫﺎ ،از ﺳﻮی ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭘﺮوژه اﻧﺪروﯾﺪ وان ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ .ﺣﺎﻻ وﻟﯽ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪه اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺘﻦ ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه اﻧﺪروﯾﺪ وان و اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ اش.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

