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اندروید شیرینی جدیـد             خانـواده 

روید

شیرینی جدید خانواده اند

O معرفی و بررسی نسخه جدید سیستم عامل اندروید با نام اندروید

ــرای دســتیابی  گلــوگاه هــای حســاس و حیاتــی را شناســایی کــرده. البتــه شــاید ب
بــه نســخه پایــدار نهایــی اندرویــد O اهالــی مانتــن ویــو مجبــور شــوند بخشــی از 
ایــن کارآیــی را فــدا نماینــد، امــا تــا اینجــا کــه همــه چیــز خــوب بــه نظــر می رســد.

ساده سازی اعالن ها و منوی تنظیمات
ــازی  ــاده س ــر و س ــه تغیی ــوان ب ــد O می ت ــکارتر در اندروی ــرات آش ــه تغیی از جمل
منــوی تنظیمــات اشــاره کــرد کــه نیــاز بــه آن همــواره احســاس می شــود. ســاختار 
 Notification Dots نوتیفیکیشــن ها نیــز دســتخوش تغییــر شــده و گــوگل آنهــا را
ــد  ــش در می آین ــه نمای ــدی شــده ب ــه صــورت دســته بن ــا ب ــن اعالن ه ــد. ای می نام
ــه آن  ــوط ب ــر اســاس آیکــن اپلیکیشــن مرب ــب اینکــه رنــگ ایــن Dot هــا ب و جال
ــا  ــه Dot اعالن ه ــنی ک ــن اپلیکیش ــدت آیک ــردن درازم ــا فش ــردد. ب ــن می گ تعیی
ــد و  ــت یابی ــه ای دس ــوی ثانوی ــه من ــد ب ــده، می توانی ــش درآم ــه نمای ــش ب برای
ــه  ــن ها ب ــی از نوتیفیکیش ــن انبوه ــه در بی ــدون اینک ــد، ب ــذف کنی ــا را ح اعالن ه
دنبــال آن بگردیــد. اگــر شــما هــم یکــی از کاربــران موبایل هــای اندرویــدی هســتید، 
احتمــااًل بخــش زیــادی از اعالنــات خــود را از طریــق پنــل باالیــی تعبیــه شــده روی 
صفحــه دریافــت می کنیــد و چنــدان بــر اعالنــات و شــماره های نمایــش داده شــده 
ــوگل  ــد O، گ ــا اندروی ــا ب ــون متکــی نیســتید. ام روی آیکــن اپلیکیشــن های گوناگ
 »Notification Dots« ــام ــه ن ــوده و قابلیتــی ب در حــال ایجــاد تغییــرات اساســی ب
ــع  ــا در واق ــد. Notification Dot ه ــه می کن ــار آیکــن اپلیکیشــن ها اضاف ــه کن را ب
ــد.  ــرار می گیرن ــار آیکــن اپلیکیشــن ها ق ــه در کن ــی شــکل هســتند ک نقاطــی حباب
ــده  ــی ناخوان ــما اعالن ــه ش ــد ک ــش در می آین ــه نمای ــی ب ــا زمان ــا تنه ــن حباب ه ای
ــری در  ــای بزرگ ت ــن، حباب ه ــتن انگشــت روی آیک ــه داش ــا نگ ــید و ب ــته باش داش
قالــب پیــش نمایــش بــه وجــود می آینــد. در ایــن مرحلــه شــما یــا می توانیــد بــا ضربه 
روی آیکــن اپلیکیشــن، وارد آن شــوید یــا بــه صــورت ســنتی، با کشــیدن انگشــت تان 
بــه ســمت پاییــن نمایشــگر، اطالعــات بیشــتری دریافــت نماییــد. طــی کنفرانــس 
ــد  ــد مهندســی اندروی ــس واح ــب ریی ــرک، نای ــو ب ــدگان I/O 2017، دی ــعه دهن توس
چگونگــی عملکــرد ایــن قابلیــت روی آیکــن اپلیکیشــنی ماننــد اینســتاگرام را نمایش 
داد. یــک Notification Dot روی هــوم اســکرین بــه تصویــر کشــیده شــد کــه نشــان 
ــت نمــوده اســت.  ــدی در پســت اینســتاگرامی خــود دریاف ــت جدی مــی داد وی کامن
بــا ایــن همــه بایــد امیــدوار بــود کــه ایــن قابلیــت صرفــاً گزینــه ای اضافــی بــرای 
ــور نشــوند. ــه اســتفاده از آن مجب ــران ب نمایــش نوتیفیکیشــن ها باشــد و تمــام کارب

باز طراحی اموجی ها
ــگرف در  ــی ش ــت تغییرات ــرار اس ــوگل ق ــد O گ ــم اندروی ــه گفتی ــور ک ــان ط هم
ــه وجــود آورد و احتمــااًل یکــی  ــل ب ــوب موبای ــرم محب ــن سیســتم عامــل و پلتف ای
ــوس و  ــای نکس ــدگان موبایل ه ــرای دارن ــل ب ــرات، حداق ــوس ترین تغیی از محس
پیکســل، اموجی هایــی باشــد کــه بــه صــورت تمــام و کمــال از نــو طراحــی شــده اند. 
وب ســایت Emojipedia توانســته بــه تصاویــری اختصاصــی از ایــن اموجی هــای 
تــازه دســت پیــدا کنــد و بــا توجــه بــه ایــن تصاویــر، دیگــر خبــری از اموجی هــای 
ــا  ــی ب ــد مجــدداً در انتظــار اموجی های ــوده و بای ــد پیشــین نب ــی شــکل اندروی حباب
ــک  ــن بازطراحــی، ت ــه ای ــه می شــود ک ــره ای شــکل باشــیم. گفت ــای دای صورت ه
ــه  ــا ب ــرای آنه ــازه ای ب ــاًل ت ــی کام ــان طراح ــده و زب ــامل ش ــا را ش ــک اموجی ه ت
وجــود آمــده اســت؛ همیــن مســئله ســبب شــده تــا پروســه اعمــال تغییــرات در ایــن 
ــه 18 مــاه طــول بکشــد. گفتنــی اســت  شــکلک های دوســت داشــتنی، نزدیــک ب
کــه اندرویــد O از کاتالــوگ کاراکترهــای اموجــی 5.0 پشــتیبانی می کنــد و گــوگل 
ــران می تواننــد بســته های اموجــی  طــی کنفرانــس امســال خــود اعــالم کــرد کارب
مختلــف را نیــز دانلــود کــرده و بــه دلخــواه اســتفاده کننــد. ایــن کــه گــوگل همیشــه 
ســعی کــرده اســت کــه در پلتفرم هایــی کــه طراحــی می کنــد، یــک آزادی نســبی 
را بــرای کاربرانــش در نظــر بگیــرد، قابــل توجــه اســت. بــدون شــک طراحی هــای 
ایــن شــرکت همیشــه منحصــر بــه فــرد بــوده و طرفــداران زیــادی داشــته اســت، امــا 
ایــن احســاس کــه شــما فکــر کنیــد در زنــدان قــرار گرفته ایــد و مجبــور هســتید کــه 
ــرار داده شــده اســت،  ــان ق ــط از یــک ســری بســته های خــاص کــه در اختیارت فق
اســتفاده کنیــد، بــه هیــچ وجــه حــس خوبــی نمی باشــد. برخــالف گــوگل، اپــل دقیقا 
ایــن طــرح را اجــرا می کنــد و کاربــران خــود را در تنگنــا قــرار می دهــد و بــه همیــن 
خاطــر اســت کــه کاربرانــی کــه لــذت کار کــردن بــا اندرویــد را چشــیده باشــند، هیــچ 
ــای  ــر از قابلیت ه ــی دیگ ــد. یک ــت بیاورن ــل، طاق ــای اپ ــد در حصاره گاه نمی توانن
ــر آن اســت.  ــر در تصوی ــد گــوگل، ویژگــی تصوی ــن سیســتم عامــل جدی دیگــر ای
ــه  ــد ب ــد O می توان ــر اندروی ــر در تصوی ــی تصوی ــران، ویژگ ــیاری از کارب ــرای بس ب
 Red قابلیــت کاربــردی محبوبــی تبدیــل شــود. در ایــن حالــت مشــترکین ســرویس
یوتــوب قادرنــد ویدیــوی در حــال پخــش را بــه گوشــه ای از نمایشــگر موبایــل منتقل 

کــرده و ضمــن تماشــای آن، بــه کار کــردن عــادی بــا دســتگاه بپردازنــد. اپلیکیشــن 
مکالمــه صوتی/تصویــری گــوگل یعنــی Duo نیــز از ایــن قالــب پشــتیبانی می کنــد، 
امــا در حــال حاضــر فقــط محــدود بــه همیــن دو برنامــه هســتیم. شــاید در آینــده 
بــا اســتفاده بیشــتر توســعه دهنــدگان از سیســتم تصویــر در تصویــر، بتــوان تجربــه 
لــذت بخش تــری از انجــام چنــد کار همزمــان در سیســتم عامــل اندرویــد داشــت.

O  النچر پیکسل اندروید
کاربرانــی کــه آخریــن نســخه پیش نمایــش توســعه دهندگان سیســتم عامــل گوگل 
را مــورد آزمایــش قــرار داده انــد، متوجــه شــده اند کــه النچــر پیکســل پیــش فــرض 
ــرای آیکــن اپلیکیشــن ها پشــتیبانی  اندرویــد O، از پنــج طــرح و شــکل مختلــف ب
می کنــد. اگرچــه طــرح دایــره ای آیکــن اپلیکیشــن ها بــه صــورت پیــش فــرض مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد، امــا گــوگل تنظیماتــی بــرای اعمــال تغییــرات و شــخصی 
ســازی آیکن هــای اپلیکیشــن ها در صفحــات هــوم و اپ دراور در نظــر گرفتــه کــه از 
جملــه آنهــا می تــوان بــه طــرح مربعــی، مربــع بــا لبه هــای گــرد و اســتوانه ای اشــاره 
کــرد. در دومیــن نســخه پیــش نمایــش از اندرویــد O، این ویژگــی در قالــب گزینه ای 
ــام »Change Icon Shape« در بخــش انتهایــی منــوی تنظیمــات ظاهــر  ــه ن ب
می شــود. گفتنــی اســت کــه قابلیــت تــازه مــورد اشــاره، در راســتای تحقــق هــدف 
گــوگل بــرای تطابــق پذیــری هرچــه بیشــتر آیکن هــا بــه اندرویــد O اضافــه شــده 
 Change و توســعه دهنــدگان بایــد خــود آیکن هایشــان را دچــار تغییــر کننــد تــا بــا
Icon Shape ســازگاری یابنــد. در نهایــت الزم بــه اشــاره اســت کــه آخریــن ورژن 
سیســتم عامــل گــوگل، در حــال حاضــر در فــاز آزمایشــی بــه ســر می بــرد و برخــی 
از ویژگی هــای فعلــی آن ممکــن اســت راه خــود را بــه نســخه نهایــی بــاز نکننــد، امــا 
بعیــد بــه نظــر می رســد کــه Change Icon Shape یکــی از آنهــا باشــد. ناگفتــه 
نمانــد کــه گــوگل می دانــد احتمــااًل بســیاری از توســعه دهنــدگان بــرای مدت هــای 
طوالنــی آیکــن اپ هایشــان را بــه روزرســانی نخواهنــد کــرد و از ایــن جهــت، هنــگام 
ــه  ــن دســت از اپلیکیشــن ها ب ــی در ای ــا، تفاوت ــرض آیکن ه ــش ف ــرح پی ــر ط تغیی
وجــود نیامــده و بــا مشــکل مواجــه نمی شــوند. یکــی دیگــر از ویژگی هــای جــذاب 
اندرویــد O، ســاده ســازی ویرایــش متــن در ایــن سیســتم عامــل اســت. مــاه پیــش 
گــوگل راهــی بــرای کپــی و پیســت کــردن متن هــا روی موبایــل ارائــه کــرد کــه 
در حقیقــت نیــازی بــه کپــی و پیســت کــردن ماننــد امــروز نــدارد. امــا امــروز یــک 
گام دیگــر رو بــه جلــو برداشــته شــد. Smart Text Selection نیــاز بــه فشــار یــک 
ــری  ــری از یادگی ــره گی ــا به ــد O ب ــد. اندروی ــذف می کن ــن را ح ــه ای روی مت ثانی
ــد آن را  ــد بای ــپ می کنی ــی دابل-تَ ــی روی متن ــه وقت ماشــینی متوجــه می شــود ک
ــه  ــد ب ــه بعــد، اندروی کپــی کنــد. خصوصــا آدرس هــا و شــماره تلفن هــا. از اینجــا ب
شــما پیشــنهاد می دهــد کــه با آن شــماره تمــاس بگیریــد و یــا روی نقشــه آن آدرس 
را نشــان دهــد. و ایــن اتفــاق ســریعا رخ می دهــد و نیــازی بــه جــا بــه جایــی میــان 
اپلیکیشــن ها نیســت. یکــی دیگــر از مشــکالت کاربــران موبایــل ایــن بــوده اســت 
کــه بــه ســادگی کارهایــی ماننــد ثبــت نــام در یــک ســایت را نمی توانســتند از طریق 
گوشــی خــود انجــام دهنــد و همیشــه نیــاز بــوده اســت کــه بــه ســراغ لپ تــاپ خــود 
برونــد. امــا گــوگل بــرای ایــن ماجــرا هــم فکــری کــرده اســت. همــه بــا قابلیــت 
اتو-فیــل یــا پــر شــدن خــودکار نوارهایــی کــه از مــا اطالعاتــی را می خواهنــد آشــنا 
هســتیم. بــرای مثــال وارد ســایتی می شــوید و کــروم خــودش تشــخیص می دهــد 
کــه نــام کاربــری و رمــز عبــور شــما بــرای ورود بــه ایــن ســایت چیســت. امــا اگــر 
بخواهیــد در یــک ســایت جدیــد شــروع بــه نام نویســی کنیــد چطــور؟ اندرویــد جدید 
بــا پیشــنهادات شــما آشــنا اســت و آن هــا را بــرای ثبــت نــام جدیــد پیشــنهاد می دهد.

آیا اندروید O موفق خواهد شد؟
در مجمــوع، می بینیــم اندرویــد O بــا تغییــرات ریــز و درشــت، بنیادیــن و ظاهــری، 
توانســته تجربــه کاربــری را تــا حــد قابــل قبولی بهبود بخشــد، بــدون اینکــه تغییراتی 
اساســی در نحــوه تعامــل بــا آن ایجــاد کند. ایــن رویکرد در ایــن برهــه از روند تکاملی 
اندرویــد بســیار منطقــی بــه نظــر می رســد و کاربــران بســیاری را خوشــحال خواهــد 
ســاخت؛ امــا مشــکل اصلــی اینجاســت کــه خیــل عظیمــی از اعضــای اکوسیســتم 
موبایلــی گــوگل تــا ماه هــا پــس از عرضــه رســمی ایــن OS از آن بی بهــره می ماننــد 
و بســیاری از آنهــا نیــز هیچــگاه بــدان دســت نمی یابنــد. قطعــاً رســیدن اندرویــد بــه 
جایــگاه شایســته اش، مســتلزم رفــع ایــن مســئله خواهد بــود. اگــر گوگل ایــن موضوع 
را جــدی نگیــرد و بــرای رفــع آن اقدامــی نکنــد، نمی توانــد از موفقیــت صــد درصــدی 
خــود اطمینــان داشــته باشــد. البتــه بایــد هوشــمندی مدیــران گــوگل را دســت کــم 
نگرفــت، زیــرا کمتــر پیــش آمــده اســت کــه گــوگل بــه خاطــر تاخیــر در زمــان بندی 
ارائــه محصــوالت خــود دچار مشــکل شــود. اندرویــد O می توانــد یکــی از موفق ترین 
ــد. ــروز باش ــه ام ــا ب ــته ت ــراه از گذش ــای هم ــی تلفن ه ــتم عامل ــخه های سیس نس
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