ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﮔﻮﮔﻞ؛
 Android Thingsﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻃﺮحﻫﺎ رﻓﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۸ ،آذر ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ » ،«Android Thingsﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را در ﺳﺎل  2018ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ارزان

و آﯾﻨﺪهداری در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻃﺮحﻫﺎ و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﯽﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﻮﭘﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد.

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ و اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم را
از رده ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮔﻮﮔﻞ در زﻣﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﺳﺎل  ،2018ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و آﭘﺪﯾﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ را وﻋﺪه داده
ﺑﻮد .وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺘﯿﻦ وﯾﻮﯾﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ

 Android Thingsﺑﻪ آﮔﻮﺳﺖ  2019ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Android Thingsدر ﺗﺎرﯾﺦ  5ژاﻧﻮﯾﻪ 16) 2021دیﻣﺎه( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  5ژاﻧﻮﯾﻪ  15 ) 2022دیﻣﺎه  (1400ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و

از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎﻣﯽ دادهﻫﺎی ﭘﺮوژه از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ و  NXPﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را از رده ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﺪارد .ﺧﺮﯾﺪ
 3.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﺳﺘﺎرﺗﺎپ »ﻧﺴﺖ« ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮزهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح و اﺻﻠﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

