اﻗﺘﺪار آﻧﺪروﯾﺪ

ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺪروﯾﺪ  Mرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد

ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﯾﺪ را رﺳﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد آﻧﺪروﯾﺪ  Mدر اداﻣﻪ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ آﻧﺪروﯾﺪ آبﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﺪروﯾﺪ  Mﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ آن اﻣﺮوز ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل،
ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ را روی
اﯾﻦ ﭘﻠﻔﺘﺮم در درﺟﻪ اول اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ «.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ  5آﺑﻨﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﮏ
راﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد M ،ﺗﻤﺮﮐﺰش روی ﺑﻬﺒﻮد ﺛﺒﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺮار دارد .ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﻮز اﻋﻼم
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای  Mدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .دﯾﻮ ﺑﺮوک ،رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » ،اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ آﻧﺪروﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ
در ﻣﺮﮐﺰ و ﻫﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰش در ﺷﺶ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری را در آن ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ« .

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻮزدﻫﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ  Mدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻮزدﻫﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺖ دﺳﺘﻪ از ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺎری آﻧﺪروﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آنرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺎری آﻧﺪروﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ،از ﮐﺎرﺑﺮ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﮐﺮد درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ
ﮐﻪ اﭘﻞ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ آن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮزدﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در  iOSاﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﺆال ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ وب
ﺑﺮای آﻧﺪروﯾﺪ  ،Mﮔﻮﮔﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺮور ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  Chrome Custom Tabsﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﺟﺎزه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
 webviewsرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮوم را ﺑﺪون آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺮوم ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ورود ﺧﻮدﮐﺎر؛ ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی ﮔﺬرواژهﻫﺎ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮدﮐﺎر و اﻣﻨﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد را
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آﻧﺪروﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  intentsﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ
ﺑﻪروزﺳﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺎﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ روی ﯾﮏ
ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ در ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ Android Pay
آﻧﺪروﯾﺪ  Mﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Android Payرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از  NFCو Host Card
 Emulationﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و درون  Google Walletﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ  Android Payرا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ادﻏﺎم ﮐﺮده ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺧﺮﯾﺪ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ Android Pay ،ﺑﻪ ﺻﻮرت از ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در  AT&T، Verizonو دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺗﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و در ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ Android Pay .ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﻦ
اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ درﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  6ﻗﺮار دارد Tﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را
در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﮐﯿﺖﮐﺖ  KitKatو ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ آنرا اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻮﮔﻞ وﻋﺪه ﻋﻤﺮ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از آﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺪروﯾﺪ
 Mﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ M .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  Dozeﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺣﺮﮐﺘﯽ و اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺮدازشﻫﺎ
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ از ﺳﻮی آنﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از USB-C
آﻧﺪروﯾﺪ  Mوﻋﺪه ﻋﻤﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺗﺮی در زﻣﺎن آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ  USB Type-Cرا داده اﺳﺖ .آﻧﺪروﯾﺪ  Mﯾﮏ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ آﻧﺪروﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻣﺎ آن را
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در  Mﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﺮد .ﻣﻮارد
ﺟﺰﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﭙﯽ/ﺑﺮش ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آﻗﺎی ﺑﺮوک ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
 Mﻧﺴﺨﻪ ﺟﻼ ﯾﺎﻓﺘﻪ آﻧﺪروﯾﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای آﻧﺪروﯾﺪ  Lﮔﻮﮔﻞ آنرا
ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺮار داد .ﮔﻮﮔﻞ از ﻧﺎم  Mﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﻃﺮاﺣﺎن و ﺑﺮای ﻧﮑﺴﻮس  6 ،5و  9و ﻧﮑﺴﻮس ﭘﻠﯿﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ آنرا در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
را در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺗﺎ اﺷﮑﺎﻻت آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺛﺒﺎت ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن اراﺋﻪ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ آﻧﺪروﯾﺪ  Mوﻋﺪهﻫﺎی زﯾﺎدی داده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮارد
زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦﺑﺎر ﮔﻮﮔﻞ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺪروﯾﺪ ﮔﺮه ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ از ﻗﺒﯿﻞ  Briloﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﻮده و
وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮی  Now on Tapرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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