ﻓﯿﻮژا در ﺣﺎل ﮐﻨﺎر زدن اﻧﺪروﯾﺪ

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ را روی آﻧﺮﭘﻠﯽ ﻫﻮآوی آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﺮد

ﮔﻮﮔﻞ از دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺎر روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ ﺷﺪه و ﺧﻼﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن درﯾﺎﻓﺖ
دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ،رﺧﻨﻪﻫﺎی روز ﺻﻔﺮ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ...را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﮔﻮﮔﻞ
ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﮐﺮﻧﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ اﻧﺪروﯾﺪ ﻗﺮار دارد ﺧﻼص ﺷﺪه و از ﮐﺮﻧﻞ
زﯾﺮﮐﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﻮژا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺮوژه ﻓﻮق در ﺣﺪ ﯾﮏ اﯾﺪه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻮآوی ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﯿﻮژا را روی ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺷﻤﺎره  210ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ آﯾﻨﺪهای در اﻧﺘﻈﺎر اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﻮژا و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ اﺷﺎره داﺷﺘﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺳﻌﯽ دارد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را در ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه  Fuchsiaزﻣﺎﻧﯽ ﻟﻮ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را روی ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎزن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی اوﻟﯿﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ  Armadilloﻧﺎم دارد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی  Armadilloﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮی و ﺳﺎزﮔﺎری آن ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻫﻮآوی اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻓﯿﻮژا را رﻗﻢ زد
ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  3آذرﻣﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻮآوی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﻮژا را
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ .ﻫﻮآوی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﻮژا را روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﺮ ﭘﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺎﻟﺒﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﯿﻮژا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓﻪای را در ﻓﯿﻮژا ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﻈﺮ دارد
ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ Chrome

 OSﻧﯿﺰ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در آﯾﻨﺪه
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﯿﻮژا را روی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺮاه واﻗﻌﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از آزﻣﺎﯾﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از
ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی آنرا ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ.
اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻓﯿﻮژا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻮآووی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﺮﯾﻦ  970و روی ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  SoCﺳﺎﺧﺖ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮآوی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺪ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﮐﺮﻧﻞ زﯾﺮﮐﻦ ) (Zirconﮐﻪ
ﻓﯿﻮژا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﮐﺪی ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮرس ﮐﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺨﺰن ﮔﯿﺖﻫﺎب
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﻮژا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﮐﺪ وﯾﮋه را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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