ﻻﻧﭽﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ
در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ آدﯾﻨﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﮔﻮﮔﻞ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮد و در ﮐﻨﺎر
آن ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص )و اﻧﺤﺼﺎری( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻧﭽﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  7.1اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﻻﻧﭽﺮ ﺟﺬاب و ﺳﺒﮏ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ ،اﺧﺒﺎر

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻﻧﭽﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ »ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻻﻧﭽﺮ« ﺷﺎﻫﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻻﻧﭽﺮ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺒﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺬاﺑﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮه اﯾﻦ ﻻﻧﭽﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
» «Google Assistantدر ﺑﻄﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻻﻧﭽﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ ﻻﻧﭽﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﻣﺘﻨﯽ و ﺻﻮﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﯾﮑﻦ ﻫﺎی »ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻻﻧﭽﺮ« ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﯾﺮه در آﻣﺪه و دﮐﻤﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻧﻮار ﭘﺎﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﺪ،
ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش وب ﺳﺎﯾﺖ  ،Android Policeﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﻮﮔﻞ )ﺣﺪاﻗﻞ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ(
ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻻﻧﭽﺮ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﻌﻼ ﺧﺒﺮی از ﻗﺮار ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻻﻧﭽﺮ
روﯾﮑﺮد ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻮرد  Now Launcherﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و
ً
ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺬاب در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ  Pixel Launcherﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﺪ
از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ  7.1اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﻮﻗﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺗﺠﺮﺑﻪ آن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

