ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن

وداع ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞﮐﺪ

زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  GitHubو  Bitbucketﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد ،ﻃﺮاﺣﺎن و
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﻠﮏ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎص وﺟﻮد دارد ،ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد را روی ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﺎزدﻫﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪGoogle .
 Codeﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮرس ﮐﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ده ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
از روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  12ﻣﺎرس ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮد و از ﺗﺎرﯾﺦ  24آﮔﻮﺳﺖ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﭘﺮوژهای اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  25ژاﻧﻮﯾﻪ  2016ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ از ﻃﺮف اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮوژه  lipphonenumberﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ،
ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد را از ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺪ ﺑﻪ
ﮔﯿﺖﻫﺎب اﻧﺘﻘﺎل داد .ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺎوای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای اﺟﺮا روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ  Ice Cream) 4و  (Sandwitchﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم  grpcرا اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
آﭘﻠﻮد روی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺪ از ﮔﯿﺖﻫﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن روی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ،
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﺟﻮد دارد .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮔﯿﺖﻫﺎب اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮔﯿﺖﻫﺎب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺨﺰن ﺳﻮرس ﭘﺮوژهﻫﺎ را روی
ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ export-to-github .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آدرس ﭘﺮوژه ﺧﻮد را در ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ وارد ﮐﺮده و روی دﮐﻤﻪ  Exportﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﺑﺰار ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ آدرس ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺑﺎﮐﺖ  Bitbucketﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز ﻫﻤﭽﻮن  ،SourceFrogeﮔﯿﺖﻫﺎب ،ﺑﯿﺖﺑﺎﮐﺖ ،ﮐﺪﭘﻠﮑﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻫﺮ ﭘﺮوژه
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﺻﻼ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮرس ﮐﺪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﺎت وﯾﮑﯽ و
ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2016در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺎدی در دﺳﺘﺮس
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻓﺰوده ﺑﻮد.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮرس ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺮزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺪ در ﺳﺎل  2006ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮب اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ در
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺒﻊﺑﺎز ﮔﺰﯾﻨﻪاﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﮔﯿﺖﻫﺎب و ﺑﯿﺖﺑﺎﮐﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در دﺳﺘﺮس ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ راهﺣﻞ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺰار ﭘﺮوژه ﺧﻮد را از
ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺪ ﺑﻪ ﮔﯿﺖﻫﺎب اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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