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بارها در رابطه با نمایشگاه های مختلفی که در حوزه فناوری اطالعات در طول هر سال در کشورهای مختلف برگزار می شود، صحبت 
کرده ایم. به عنوان مثال نمایشگاه CES بزرگ ترین رویدادی است که هر سال در ابتدای ژانویه در صنعت فناوری اطالعات برگزار 
می شود و می توان گفت که این نمایشگاه معتبرترین رویدادی است که در این حوزه برگزار شده و بزرگان آی تی برای حضور در 
آن برنامه ریزی ویژه ای می کنند. گذشته از این نمایشگاه، شرکت های بزرگی مانند اپل، گوگل، مایکروسافت، فیسبوک و سامسونگ 
این شرکت ها،  برگزار شده توسط  برگزار می کنند. در میان کنفرانس های  برای خودشان یک کنفرانس سالیانه  به صورت جداگانه 
کنفرانس شرکت های گوگل، اپل و مایکروسافت به گونه ای است که رسانه ها از ماه ها قبل به حواشی آن پرداخته و برای برگزاری آن 
انتظار می کشند. هفته گذشته کنفرانس شرکت گوگل با نام کنفرانس توسعه دهندگان که به Google I/O معروف است، برگزار شد. 
گوگل در این کنفرانس محصوالت و خدمات مختلفی را از حوزه های متعدد کسب و کارش معرفی کرد که هرکدام به نوبه خود از اهمیت 
بسزایی برخوردارند؛ در این میان اما اندروید را می توان یکی از مهم ترین بخش های مراسم امسال گوگل خواند، سیستم عاملی که 
به زعم گوگل در حال حاضر بیش از دو میلیارد کاربر دارد. نسخه پیش نمایش دوم اندروید O از این هفته برای دیوایس های منتخب 
خانواده پیکسل و نکسوس منتشر شده و طبق شواهد موجود، به نظر می رسد گوگل به خوبی بخش های نیازمند تغییر و تحول در این 
 O سیستم عامل را شناخته و توانسته آن ها را بهبود بخشد، یعنی همان چیزی که بسیاری از کاربران مدت ها منتظرش بودند. اندروید
گوگل قرار است تغییراتی شگرف در این سیستم عامل و پلتفرم محبوب موبایل به وجود آورد. با توجه به این که اندروید O، جدیدترین 
نسخه از سیستم عامل موبایلی گوگل است، این انتظار وجود دارد که دوره آزمایشی نسخه اندروید نوقا، به طور کامل به پایان برسد 
و در چند ماه آینده شاهد فراگیر شدن این سیستم عامل در میان گوشی های موجود در بازار باشیم. اندروید O که به اعتقاد بسیاری از 
متخصصین نام کامل آن »Oreo« )اوریو( است، در خالل کنفرانس I/O گوگل و هفته گذشته رونمایی شد و به همین دلیل موضوع ویژه 
این هفته را به معرفی این سیستم عامل و بررسی امکانات جدیدی که در آن قرار گرفته است، اختصاص داده ایم. الزم به ذکر است 
نسخه پیش نمایش مخصوص توسعه دهندگان اندروید O از روز یکم فروردین ماه در اختیار عالقه مندان قرار گرفته که در فصل سوم 
سال جاری میالدی همزمان با دسترسی کمپانی های تولید کننده موبایل به نسخه نهایی این سیستم عامل، عرضه آن متوقف خواهد 
شد. بد نیست اشاره شود که بنابر برنامه زمانبندی غول جستجوی اینترنتی، نخستین نسخه بتای اندروید O همزمان با کنفرانس گوگل 
I/O به دست کاربران می رسد و در زمان مقرر هم کسانی که عالقه مند به عضویت در برنامه آزمایشی اندروید O هستند، می توانند 
نسخه های بتا را از طریق OTA دریافت کنند. ناگفته نماند گجت هایی که احتماالً قادر خواهند بود نسخه بتای اندروید O را دریافت 
کنند عبارتند از نکسوس 5X، نکسوس 6P، نکسوس پلیر، پیکسل، پیکسل XL و پیکسل C. در ادامه بیشتر در رابطه با ویژگی های این 

سیستم عامل توضیح خواهیم داد. 

اندروید شیرینی جدیـد             خانـواده 
O معرفی و بررسی نسخه جدید سیستم عامل اندروید با نام اندروید

بهبود احراز هویت پیامکی اپلیکیشن ها
وقتــی کــه می خواهیــد هویــت خودتــان را بــرای ثبــت نــام در یــک اپلیکیشــن یــا 
ــت  ــا الزم اســت منتظــر دریاف ــد، گاهــی وقت ه ــن مشــخص کنی ســرویس آنالی
یــک کــد پیامکــی بمانیــد. مطابــق گزارشــات منتشــر شــده، بــه نظــر می رســد کــه 
نســخه جدیــد سیســتم عامــل گــوگل یعنــی اندرویــد O قــرار اســت کــه فرآینــد 
ــد. در حــال حاضــر  ــف را آســان تر کن ــت پیامکــی ســرویس های مختل ــد هوی تأیی
اگــر بــرای احــراز هویــت خــود مجبــور بــه دریافــت کدهــای پیامکی باشــید، یــا باید 
کــد را بــه طــور دســتی در اپلیکیشــن مــد نظرتــان تایــپ کنیــد یا بــه آن اپلیکیشــن 
یــا ســرویس اجــازه دهیــد کــه پیامــک هایتــان را خوانــده و بدیــن شــکل کــد را بــه 
طــور خــودکار تشــخیص بدهیــد. انجمــن XDA�Developers گــزارش داده کــه 
ــد انجــام فرآینــد  ــه لطــف بهــره گیــری از یــک API جدیــد می توان ــد O ب اندروی
احــراز هویــت پیامکــی را بهبــود ببخشــد. اندرویــد O بــه طــور خــودکار می توانــد 
کلیــه پیامک هــای دریافتــی را بــرای پیــدا کــردن کدهــای 11 کاراکتــری جســتجو 
کنــد. بعــد از ایــن کار، حــاال ایــن خــود سیســتم عامــل اســت کــه کــد الزم بــرای 
احــراز هویــت را در اختیــار اپلیکیشــن ها و ســرویس ها قــرار می دهــد، نــه ایــن کــه 
اپلیکیشــن ها مســتقیما بــه محتــوای پیامک هــا دسترســی داشــته باشــند. مضــاف 
ــا  ــز در اینباکــس پیامک ه ــت هرگ ــق هوی ــد O کدهــای تصدی ــن در اندروی ــر ای ب
ظاهــر نمی شــوند. ایــن قابلیــت کاربــردی ســبب خواهــد شــد کــه کاربــران بــرای 
دریافــت کــد پیامکــی معطــل نماننــد. از طــرف دیگــر نیــاز بــه تایــپ کد بــه صورت 
دســتی هــم از میــان برداشــته می شــود. در ظاهــر ایــن ویژگــی می توانــد بــه مــذاق 
کاربــران ایرانــی اندرویــد بســیار خــوش بیایــد، زیــرا یکی از مشــکالت قدیمــی برای 
کاربــران ایرانــی ایــن بــوده اســت کــه در زمــان دریافــت پیامک هــای ایــن گونــه، بــا 

مشــکل مواجــه شــده و از خیــر نصــب برنامــه مــورد نظــر خــود می گذرنــد.

مصرف بهینه باتری و کاهش زمان بوت
گــوگل در تــالش اســت تــا قابلیت هــای امنیتــی و ســرعت اجــرا شــدن 
ــا حــد ممکــن بهبــود بخشــد و در همیــن رابطــه  ــد O را ت اپلیکیشــن ها در اندروی
ــی کــرد. یکــی از ویژگی هــای  ــی« را معرف ــی »حیات ــداد I/O، قابلیت های طــی روی
تــازه اندرویــد O، گــوگل پلــی پروتکــت نــام دارد کــه »ســرویس امنیتــی جامعــی« 
را بــرای سیســتم عامــل مذکــور بــه ارمغــان مــی آورد. همچنیــن در بخــش دیگــر 
ــا کمــک آنهــا  ــه اشــاره می شــود کــه ب ــه ســازی های انجــام گرفت ــه بهین هــم ب
ــری توســط آنهــا  ــر اجــرا شــده و از مصــرف بیــش از حــد بات اپلیکیشــن ها روان ت

جلوگیــری می شــود. گفتنــی اســت طبــق اعــالم مدیــران گــوگل، توســعه دهندگان 
تــالش کرده انــد تــا ســرعت اجــرای اپلیکیشــن ها و سیســتم عامــل بیــش از پیــش 
 O شــود و از همیــن رو زمــان مــورد نیــاز بــرای بــوت شــدن و بــاال آمــدن اندرویــد
بــه نصــف کاهــش پیــدا کــرده اســت. از طــرف دیگــر ســرعت بارگــذاری اطالعــات 
در اپلیکیشــن ها هماننــد گــوگل شــیتز، تــا دو برابــر افزایــش پیــدا کــرده کــه در نــوع 
خــود جالــب توجــه اســت. همچنیــن در مراســم گــوگل از قابلیــت »محدودیت هــای 
خردمندانــه« رونمایــی شــد کــه طبــق آن فعالیــت اپلیکیشــن ها در پــس زمینــه در 
ســه ســطح محــدود می شــود: ســرویس ها، بــه روز رســانی های مکانــی و »پخــش 
تلویحــی«. الزم بــه ذکــر اســت مــورد آخــر از درجــه اهمیــت بیشــتری برخــوردار 
ــه صــورت  ــزار را ب ــرم اف ــد ن ــل چن ــه ســبب می شــود سیســتم عام ــوده چــرا ک ب
همزمــان اجــرا کنــد و همیــن عامــل ســبب مصــرف بــی رویــه باتــری و کاهــش 
ــد.  ــا آنهــا ســر و کار داری ــاً ب پرفورمنــس اپلیکیشــن هایی می شــود کــه شــما واقع
عــالوه بــر آن ویژگــی دیگــری بــا نــام »پلــی کنســول داشــبورد« در اختیــار توســعه 
دهنــدگان قــرار خواهــد گرفــت و بــه آنهــا بــرای شناســایی مــواردی کــه بــه مصرف 
بیــش از حــد باتــری و یــا کنــدی رابــط کاربــری منجــر می شــوند، کمــک خواهــد 
کــرد. در رابطــه بــا بهبــود عملکــرد باتــری در اندرویــد O بایــد گفــت کــه زمانــی 
کــه یــک اپلیکیشــن در پــس زمینــه بخواهــد بــه موقعیــت مکانــی کاربــر دســت 
پیــدا کنــد، اندرویــد O آخریــن موقعیــت ثبــت شــده را در اختیــارش قــرار می دهــد و 
دیگــر اقــدام بــه فعالســازی مجــدد GPS یــا دیگــر ســخت افزارهــای مــکان یابــی 
بــرای شناســایی موقعیــت آن لحظــه کاربــر نخواهــد کــرد. پــس از آن در صورتــی 
کــه برنامــه بــه صــورت دســتی اجــرا شــود، دوبــاره قــادر اســت بــه اطالعــات لحظه 
ای مــورد نیــازش دســت یابــد. البتــه حتمــاً ایــن ســؤال بــه ذهــن شــما نیــز خطــور 
کــرده کــه چــرا تاکنــون چنین مکانیســم ســاده و منطقــی در سیســتم عامــل اندروید 
ــم گــوگل در کنفرانــس خــود  ــود. همــان طــور کــه گفتی ــه نشــده ب ــه کار گرفت ب
ــد  ــا زیرســاختی در اندروی ــه ســازی های ضــروری ام مجموعــه پیشــرفت ها و بهین
O را بــه نــام vitals معرفــی کــرد. یکــی از مهــم تریــن اعضــای ایــن مجموعــه 
حیاتــی، افزایــش ســرعت بــوت شــدن سیســتم عامــل اســت کــه می توانــد خبــر 
ــش  ــخه پی ــه نس ــرادی ک ــد. اف ــد باش ــتم اندروی ــواداران اکوسیس ــرای ه ــی ب خوب
نمایــش جدیــد ایــن OS را نصــب کرده انــد، می گوینــد ادعــای گــوگل مبنــی بــر 
ــاًل صحــت دارد. از ســوی  ــته کام ــا گذش ــوت در مقایســه ب ــری ب ســرعت دو براب
ــدار و آزمایشــی هــم شــاهد عملکــرد  ــن نســخه ناپای ــی در ای ــران حت دیگــر کارب
ــی  ــه خوب ــر سیســتم عامــل هســتند کــه نشــان می دهــد گــوگل ب بســیار روان ت
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