ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ  Nearbyﮔﻮﮔﻞ ارﺗﺒﺎط آﻓﻼﯾﻦ و ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
در  IO 2017ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  APIﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  Nearbyﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؛ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺳﺮﯾﻊ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه و ارﺗﺒﺎط آﻓﻼﯾﻦ و ﻧﻈﯿﺮ

ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف  Nearbyﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .اﻣﺮوز ﮔﻮﮔﻞ آﺧﺮﯾﻦ ورژن )ﻧﺴﺨﻪ  (2.0اﯾﻦ اﺑﺰار
را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده ﺗﺎ آن را ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزﻧﺪ.
 Nearbyاز ﺗﺮﮐﯿﺐ وای ﻓﺎی ،ﺑﻠﻮﺗﻮث  LEو ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ و

اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وای ﻓﺎی ﺑﻪ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ از اﺗﺼﺎل داده ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﮑﻪ ای در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ اﺳﺘﺮﯾﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان از دﺳﺘﮕﺎه
)و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه( ﺧﻮد آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﺿﻌﯿﻒ و ﯾﺎ ﻧﻮﺳﺎن

ﺳﺮﻋﺖ Nearby ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
از  APIﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺮد؛ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮو ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮای
ارﺳﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع دادن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد Nearby ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ

ﻫﺎب رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و وﯾﺪﯾﻮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮ را در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
 Weather Channelاﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮا
ً
ﻓﻮرا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل داده ﻗﻮی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ
را
ﺧﺼﻮص  Hotstarﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺑﮕﺬارد.
 GameInsightﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر آﻓﻼﯾﻦ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رزرو ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  Nearbyﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ I/O

روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

