ﮔﻮﮔﻞ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺨﻪ ی ﻣﺨﺼﻮص
آﻣﻮزش ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺪﯾﺪی از  Play Storeﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮای آﻣﻮزش
و اپ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداری ﻧﻤﻮد .ﻫﺪف از آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ راه ورود
ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﺪارس و دﯾﮕﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ ورژن و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ
اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﻮر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ  TechCrunchﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻓﺮوش
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ی  Google Play for Educationرا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ،ﻣﺪارس و

آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮده و در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﺸﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی  Play for Educationاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺿﺮر ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻫﺪف آن ﺗﺮوﯾﺞ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻮده .اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ

ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺮوم ﺑﻮک ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺮوم ﺑﻮک ﻫﺎ رﻗﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ و
از اﯾﻦ رو اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ در  ChromeOSﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﻮﮔﻞ روی ﮐﺮوم ﺑﻮک ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ
داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

