ﻧﺼﺐ اﻧﺪروﯾﺪ روی آﯾﻔﻮن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ؛
ﺷﮑﺎﯾﺖ اﭘﻞ از ﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﺮوژه ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻨﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روی ﻫﺮ ﮔﺠﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ؛ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻫﺎ ،اﻧﻮاع ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ و ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﺋﯿﭻ اﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ

ﮔﺬرد ورود آن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﭘﻞ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوژه ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻨﯽ ﯾﺎ
 SandCastleﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﻐﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻠﺪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن اﺳﺖ.
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  ۷و آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس را ﻫﻢ

ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ
ﻧﺴﺨﻪ آﯾﻔﻮن ﭘﻮرت ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی دﯾﻮﯾﺪ وﻧﮓ و ﮐﺮﯾﺲ وﯾﺪ ﭘﺮوژه ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻨﯽ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .وﻧﮓ و وﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Corelliumﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮوش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه  iOSﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺳﻮی اﭘﻞ ﻗﺮار
دارد .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی آﯾﻔﻮن  Corelliumو ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺎگ

آن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮرت ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﺸﺘﺮک اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ  ARMﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ

ﻣﯽ رود .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی ﺳﺮ و ﮐﺎری ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺪارد اﻣﺎ از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﮕﺮا اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه )ﮐﻪ در ﮔﺠﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ وﻓﻮر
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﻧﺪروﯾﺪ را دارد و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﯿﺘﻮان
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ آن ﭘﻮرت ﮐﺮد.

ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ در ﻣﻮرد ﮔﺠﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ،ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪروﯾﺪ را
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﭘﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺠﺖ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﺪ ﺑﯿﺲ آن دﺳﺘﮕﺎه آﻏﺎز ﻧﻤﺎﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽ آﻣﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎ از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺪ اﻧﺪروﯾﺪی در
آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ،ﮐﺎر را ﺑﺎ آن ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ دراﯾﻮرﻫﺎ را از اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
وﻧﮓ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮوژه ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻮرﺑﺲ اﻧﺠﺎم داد ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن ﻗﺮار داﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪی در ﻣﻮرد ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﭘﻞ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﺧﺎرج از ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻧﻮﺷﺘﻦ
دراﯾﻮرﻫﺎ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﯿﻠﺪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻓﻌﻼ ﺑﺘﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ زودی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﻠﺪ آﯾﻔﻮن  ۷ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه

ﺗﻮﺳﻂ  Corelliumاﯾﻦ ﺑﯿﻠﺪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎچ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ  ،GPUدورﺑﯿﻦ ،ﺑﻠﻮﺗﻮث ،ﺻﺪا و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﻨﻮز روی آن ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﻫﻨﻮز ﮐﺎر زﯾﺎدی
ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﺑﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSروی
آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .در وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺑﯿﻠﺪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ۶
ﺗﺎ  ۱۱ﭘﺮو ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎزه ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده و اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﮏ
ﺑﯿﻠﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ!
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

