ﻗﺎب ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪه ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای
اﻧﺪروﯾﺪ روی آﯾﻔﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﻧﯿﮏ ﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ )از ﺟﻤﻠﻪ
وﯾﻨﺪوز  95روی اﭘﻞ واچ( روی ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﭘﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﻬﺮت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
او در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﻧﺪروﯾﺪ را روی آﯾﻔﻮن اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﯾﮏ ﻗﺎب وﯾﮋه ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪه ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﻟﯽ در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﭘﺮوژه ﻣﺘﻦ ﺑﺎز اﻧﺪروﯾﺪ )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  (AOSPرا ﮐﻠﻮن ﮐﺮده و ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی
ﺷﺪه ای از اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی آﯾﻔﻮن اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ،ﯾﮏ ﻗﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﺎ ﺑﻮرد ،ﺑﺎﺗﺮی ،ﻣﺒﺪل ﺑﻮﺳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺎب ﺳﺒﮏ و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺑﺴﺎزد .در اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎر او ﻇﺎﻫﺮی ﺣﺠﯿﻢ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﺟﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ  15ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎده ﺳﺎزی ﻃﺮح ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎدش از
ﭘﺎورﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی ﻣﻨﻔﺬ را ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮرت ﻫﺎی  HDMIو
 USBروی آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮد و ﯾﮏ درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ اس دی ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
در وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﯽ روی ﯾﻮﺗﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎزک ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر
روی ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﻗﺎب ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ آﯾﻔﻮن روی آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه ای از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 Tendigiﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪروﯾﺪ را روی ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻮم آﯾﻔﻮن ﺑﻮت ﮐﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ  Tendigiﻧﺎم
ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ اش در ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ اﺳﺖ و
آﻗﺎی ﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﯾﻔﻮن و ﻗﺎب ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اش از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ iOSی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﺪه از اﻧﺪروﯾﺪ
را روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﯾﻔﻮن  6اس ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺒﺮد و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻟﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ،دﺳﺖ آﺧﺮ ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮﻫﯿﺪ آورد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﺑﻮدن اﺟﺮای اﻧﺪروﯾﺪ روی آﯾﻔﻮن آﻧﻘﺪر ﺟﺬاﺑﯿﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ او دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﺪ.
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