اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻧﺼﺐ را در ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ را راﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ روز ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ

ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻧﺪروﯾﺪ  10ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻧﺼﺐ را در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪروﯾﺪ دارد.

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﮔﻮﮔﻞ  ۵ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪروﯾﺪ  10اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن روی  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
)ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﺒﻠﺖ( ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ  ۲۸درﺻﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺼﺐ اﻧﺪروﯾﺪ
ﭘﺎی اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺼﺐ را ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اش اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوژه  Trebleدر اﻧﺪروﯾﺪ اورﯾﻮ و ﭘﺮوژه

 Mainlineدر اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را راﺣﺖ
ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی از ﺟﻤﻠﻪ درﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ  10را ﮐﻢ دارد؛

ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص درﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﺗﮏ
ﺗﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر از اﻧﺪروﯾﺪ  ۹ﭘﺎی آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺪروﯾﺪ  10ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮔﻮﮔﻞ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی روی  ۲۲.۶درﺻﺪ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۸۲درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان آن روی  iOS 13ﻫﺴﺘﻨﺪ
رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد؛ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل اﭘﻞ روی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﻮد از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ

اﻧﺪروﯾﺪ  11ﮐﻪ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﻧﺪ را ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

