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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

تاریخچه اندروید : داستان  
و رشد آدمک    پیدایش 

 شیرین گوگل 

 

و اون رو تغییر اندروید جوری وارد زندگی ما شده 
کنیم قبل از اون کارهای داده که گاهی فراموش می

دادیم! تصمیم مهم مون رو چطور انجام میروزانه
( بودن این  Open Sourceگوگل در مورد متن باز )  
افزار و ی نرمهای تولیدکننده سیستم عامل ، شرکت

سوی اون جلب کرد تا بعد از گذشت افزار رو بهسخت
عنوان به  iOSط سیستم عامل اپل یعنی یک دهه، فق

در دنیای موبایل باقی مونده باشه.  Androidرقیب 
تاریخچه اندروید رو با  کنیمدر این مقاله تالش می

آدمک شیرین   موفقیتدالیل هم مرور کنیم و از 
 بگیم. گوگل

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/history-of-android/
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کنیم قبل از اون اندروید جوری وارد زندگی ما شده و اون رو تغییر داده که گاهی فراموش می 
(   Open Sourceدادیم! تصمیم مهم گوگل در مورد متن باز ) مون رو چطور انجام میکارهای روزانه

سوی اون جلب کرد تا افزار رو به افزار و سختی نرمهای تولیدکننده بودن این سیستم عامل ، شرکت
در دنیای موبایل  Androidعنوان رقیب به  iOSبعد از گذشت یک دهه، فقط سیستم عامل اپل یعنی 

ور کنیم و از دالیل کنیم تاریخچه اندروید رو با هم مرباقی مونده باشه. در این مقاله تالش می
 موفقیت آدمک شیرین گوگل بگیم.

 

 گوگل و متحدان بزرگ 

 
ی آماده که گوگل داستان ظهور و رشد اندروید چند سال قبل از معرفی این سیستم عامل شروع شد. 

و نبرد دنیای  های بزرگی رو با خودش همراه کردکمپانی د،تقابل با سیستم عامل انحصاری اپل بو
در  کرد؟!چی کار می کجا بود و  Android، بزرگ قبل از شروع جنگاما گوشی های هوشمند آغاز شد. 

 کنیم.ها رو با هم مرور میاین سال ،داستان یادامه
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 اندروید   شرکت  جرقه ای در 

 

ها قبل از شروع میشه؛ یعنی مدت 2003د از سال اندروی شنیدنش عجیب باشه، اما تاریخچه شاید 
رو معرفی کنه.   iOSاینکه اصطالح گوشی هوشمند فراگیر بشه یا اپل اولین آیفون و سیستم عامل 

گذاری شد که پایه( در این سال در کالیفرنیا و توسط چهار شخص  Android Incشرکت اندروید ) 
به شهرت جهانی رسید. رابین در اون دوران گفته بود: »شرکت  «اندی رابین»ها بعدها از بین اون

ی  های دارنده موقعیت و اولویت ای هوشمندتری رو توسعه بده که از ه اندروید قصد داره گوشی
  در رو م عامل اندرویدسیستالبته بعدها رابین اعتراف کرد   «.خودشون، آگاهی بیشتری داشته باشن

بازار در اون دوره، که  ؛ اما از اونجاییکرده بودنهای دیجیتال طراحی واقع برای استفاده در دوربین
م گرفتن اندروید رو به سمت گوشی های  تصمیکاره در حال افول بود، چند ماه بعد تک یها دوربین

 موبایل هدایت کنن.
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 دیجیتال گوگل پیوستن آدمک اندروید به ارتش 

 

 
 

به کمپانی  Androidو با پیوستن شرکت  2005، در سال فصل جدید و بزرگ کتاب تاریخچه اندروید 
گذارهای این شرکت رو در جایگاه قبلی خودشون حفظ کرد تا بزرگ گوگل آغاز شد. البته گوگل ، پایه

،    با تصمیم مدیران گوگل و شرکت اندروید ی سیستم عامل اندروید با قدرت ادامه پیدا کنه.توسعه
صورت تونستن بهث می بنابراین شرکت های شخص ثال .ی اندروید قرار گرفتی توسعهلینوکس پایه

در سمت رئیس تیم اندروید در گوگل باقی   2013اندی رابین تا سال  رایگان از اون استفاده کنن.
این شرکت رو برای  2014وجو جدا کرد تا اینکه اواخر سال رفته مسیرش رو از غول جستموند و رفته

 وکار مستقل خودش ترک کرد. بکس اندازی راه 
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 اندروید لوگوی  

 

 
 

 میاد، توسطای سبز رنگ نظر ترکیبی از ربات و حشره آشنای سیستم عامل اندروید که به لوگوی
. گوگل فقط از بلوک خواسته بود لوگو رو شبیه به طراحی شده ک و ایرینا بل  هنرمند و گرافیست روس،
ها رو های عمومی که بخش مردها و زنتوالتاو با الهام گرفتن از آیکون  یک ربات طراحی کنه و

ی جالب توجه در مورد لوگوی اندروید اینه که گوگل نکته ، طرح نهایی رو آماده کرد.نکنمشخص می
برخالف اغلب برندها، ویرایش و بازآفرینی این نماد رو آزاد گذاشته و برای همین هم هست که  

آدمک اندروید که به اسم »اندی« هم شناخته میشه  این لوگو در جهان وجود داره. هزاران نسخه از
 تغییرات مهمی رو از سر گذروند و از اون موقع دیگه خبری از بدن او نیست.  2019در سال 
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 و شروع یک داستان پرماجرا  1.0انتشار اندروید  

 
عنوان پیشگام بازار گوشی های کرد و بهی بازار اپل اولین آیفون خودش رو روانه 2007در سال 

کرد، اما در نوامبر همین سال هوشمند شناخته شد. در این دوران گوگل مخفیانه روی اندروید کار می
ی اندروید گام بلند گوگل در توسعهکنه. کم اعالم کرد داره خودش رو برای رقابت با اپل آماده میکم

ی موبایل، های تولیدکننده ق به تشکیل کنسرسیومی از شرکتزمانی برداشته شد که این کمپانی موف
با عنوان »   2007گذاری این کنسرسیوم که پنجم نوامبر های چیپ و اپراتورها شد. در بنیانسازنده 

جز ( موجودیت خودش رو اعالم کرد، به Open Handset Allianceاتحادیه موبایل آزاد « )  
Google ای مثل، برندهای بزرگ دیگه T-Mobile   ،eBay   ،Broadcom  ،Intel    ،NVIDIA   ،

Qualcomm  ،Texas Instruments   ،HTC  ،Sony Ericsson  ،Motorola   وSamsung  هم نقش
 داشتن. 

تر از  امروز خیلی بلندپروازانه مراسمکرد: » اعالماریک اشمیت مدیر عامل وقت گوگل  اون زمان
پلتفرم   ،کردن. رویای ماهای اخیر در موردش صحبت میها در هفتهمعرفی گوشی گوگله که رسانه

ی آزمایشی .« نسخهکنههزاران گوشی مختلف رو توانمند می  ،کنیمبرداری میپرقدرتی که از اون پرده 
 ها منتشر شد. ویسنبرای برنامه 2007پنجم نوامبر   1.0اندروید 

شروع میشه؛ زمانی که از اولین  2008برای خیلی از طرفداران تکنولوژی، تاریخچه اندروید از سپتامبر 
این  با اینکه رونمایی شد. HTC Dreamیا   T-Mobile G1گوشی هوشمند اندرویدی تاریخ یعنی 
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تراتژی گوگل رو برای سیستم  طرفداران تکنولوژی قرار نگرفت، اما اساینچی مورد استقبال  3.2گوشی 
و   Google Maps    ،YouTubeهای مختلف گوگل مثل خدمات و سرویسآشکار کرد.  اندرویدعامل 

HTML Browser وجوی این غول  )که بعدها کروم جایگزین اون شد( در کنار سرویس جست
کاربرها به هزاران )گوگل پلی استور امروزی(  Android Marketلطف تکنولوژی قرار گرفتن و به

 . پیدا کردنمختلف دسترسی هزاران اپلیکیشن 

 

 همه ورژن های اندروید 

 
ترین سیستم عامل ی زمانی نسبتا کوتاهی موفق شد عنوان محبوبسیستم عامل اندروید در فاصله

افزار و ی نرمحوزه های بزرگ گوشی های هوشمند رو به خودش اختصاص بده. همکاری شرکت
هرکدوم   که شد با سطح عملکردهای متفاوت های مختلف اندرویدیتولید دستگاه باعث  افزارسخت
رو  Androidدر ادامه نسخه های مختلف  کردن.سمت خودشون جلب میای از کاربرها رو بهدسته

 آدمک شیرین گوگل. یکنیم تا مروری داشته باشیم به سیر تکامل به ترتیب زمان انتشار معرفی می 

 

 



 و رشد آدمک شیرین گوگل  پیدایش تاریخچه اندروید : داستان  
 

 

8 

 

 Cupcake  1.5اندروید  

 

 
 

)کیک   Cupcakeاز سیستم عامل خودش، اسم رمز  و رسمی ی عمومیگوگل برای اولین نسخه
  2009در آوریل  1.5اندروید  فنجانی( رو انتخاب کرد تا هرچه بیشتر به کام کاربرها شیرین بیاد!

هایی مثل ها و بهبودهایی رو تجربه کرد. قابلیتمنتشر شد و نسبت به دو ورژن قبلی، پیشرفت
چرخش اتوماتیک صفحه و پشتیبانی از کیبوردهای شخص ثالث در این نسخه به اندروید اضافه 

اندروید   های شاخصی بودن کهمدل  HTC Heroسامسونگ و   Galaxyشدن. اولین گوشی 
Cupcake  ها نصب شده بود.روی اون 
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 Donut  1.6اندروید  

 

 
 

)دونات( رونمایی کرد.  Donutسرعت از ورژن جدید اندروید یعنی  ، گوگل به 2009در ماه سپتامبر سال 
کردن و  های این نسخه از اپراتورهای مختلف پشتیبانی میلطف پیشرفتگوشی های اندرویدی به

  1.6افزاری، عمده تفاوت اندروید ی نرمدر زمینهتونستن سفرشون رو به سراسر جهان آغاز کنن. می
  .بودو بلوتوث   Wi-Fiو   GPSتر شدن کنترل  نسبت به نسخه قبلی، اضافه شدن چند ویجت و راحت 

کرد؛ محصولی با از همین ورژن اندروید استفاده می  Dellاز شرکت  Streakبخت گوشی نگون
 گرفت! ی تبلت ها قرار میدر زمان خودش در دستهاینچی که  5نمایشگر 
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 Eclair  2.1و    2.0اندروید  

 
)نان   Eclairبا اسم رمز  2.0از اندروید  2009، گوگل در اکتبر  1.0اندروید یک سال بعد از انتشار 

 Text toهای جدید این نسخه میشه به تبدیل متن به سخن ) از قابلیت ای( رونمایی کرد.خامه
Speech   ،) ( والپیپر زندهLive Wallpaper  .و اضافه شدن ناوبری به گوگل مپس اشاره کرد )  اولین

 محصول موتوروال بود.  Droidعنوان سیستم عامل استفاده کرد، به  Eclairاز اندروید  موبایلی که

 

برای اشاره به روبات های فیلم »جنگ  Lucasfilmاز طرف شرکت فیلمسازی  Droidنام تجاری 
بنابراین موتوروال برای دریافت مجوز استفاده از این عنوان، ناچار ؛ ستارگان« به ثبت رسیده بود

از برند دروید برای نامگذاری  2016تا سال  Motorolaشد مبلغی رو به این کمپانی پرداخت کنه. 
 کرد.های موبایل خودش استفاده میخیلی از گوشی
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 Froyo  2.2اندروید  

 

 
 

  2010زده( بود، در ماه می سال )ماست یخ  Frozen Yogurtکه مخفف  Froyoبا اسم رمز  2.2اندروید 
اشتراک گذاری وای فای  های جدیدی برای بهقابلیت 2.2عرضه شد. گوشی های مجهز به اندروید 

( یعنی   Nexusکردن. اولین گوشی برند نکسوس ) ی فلش پشتیبانی میداشتن و از حافظه
، 2.2وارد بازار شد؛ اما بالفاصله بعد از معرفی اندروید  2.1و با اندروید  2010وان در سال  نکسوس

 این ورژن رو دریافت کرد.
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 Gingerbread  2.3اندروید  

 

 
 

این نسخه که  برای معرفی شد. 2010و در سپتامبر  اندروید چند ماه بعد از ورژن قبلی 2.3ی  نسخه
انتخاب  )نان زنجبیلی(   Gingerbreadی عطفی به شمار میره، اسم رمز در تاریخچه اندروید نقطه

  NFC چند دوربین و همچنین و قابلیت پشتیبانی از دگرگون 2.3شده بود. رابط کاربری در اندروید 
تونستن با گوشی های موبایل خودشون سلفی می Androidاز حاال کاربرهای  به اون اضافه شد.

محصول مشترک گوگل و سامسونگ، اولین گوشی  Nexus Sبگیرن یا تماس تصویری برقرار کنن. 
 بود.  NFCو   Gingerbreadاندرویدی مجهز به 
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 Honeycomb  3.0اندروید  

 

 
 

با اسم رمز  3.0ی آیپد اپل در سال گذشته، از اندروید در جواب عرضه 2011گوگل در ماه فوریه سال  
Honeycomb  ی عسل( رونمایی کرد. این ورژن )شانهAndroid  که قرار بود امکانات بیشتری رو در
نصب شد. اما از   Xoomی بزرگ قرار بده، اولین بار روی تبلت موتوروال های با صفحهاختیار دستگاه 

برای محصوالت   2های تبلت ترجیح دادن همچنان از اندروید که خیلی از تولیدکننده  اونجایی
 به یکی از مهجورترین نسخه های تاریخ اندروید تبدیل شد. Honeycombخودشون استفاده کنن،  
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 Ice Cream Sandwich  4.0اندروید  

 

 
 

معرفی شد و ضمن )بستنی نانی(  Ice Cream Sandwichیا  4.0اندروید  ،2011در ماه اکتبر سال 
در های تازه رونمایی کرد. ، از بعضی قابلیت3.0ی اندروید های نادیده گرفته شده استفاده از قابلیت

این ورژن  ی فرد فراهم شد. برای اولین بار امکان باز کردن قفل گوشی توسط چهره  4.0اندروید 
Android هاداد نوتیفیکیشن به شما اجازه می (Notification)   رو به بیرون تصویر بکشید یا پرت

 کنید و از میزان مصرف دیتای گوشی خودتون مطلع بشید.
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 Jelly Bean  4.3تا    4.1د  اندروی 

 

 
 

ی و عرضه 2013آغاز شد و تا سپتامبر  2012ای( اندروید از ژوئن )آبنبات ژله Jelly Beanدوران  
از این جهت در تاریخچه اندروید مهم  Androidاین سه نسخه از  ادامه پیدا کرد. 4.4اندروید 

تر تبدیل تر و باثباتایهای مجهز به این سیستم عامل رو به ابزارهایی حرفههستن که دستگاه 
تونستن کارهای بیشتری با نوتیفیکیشن ها انجام  کاربرها می Jelly Beanگیری از ره کردن. با به

ره ) لطف پروژه ک  با امکانات فراوان استفاده کنن و به Google Nowو   Google Chromeبدن، از  
Project Butter ی لمسی تجربه کنن. پشتیبانی از دهی بیشتری رو از سوی صفحه( سرعت پاسخ

 Jelly ای بودن کههای دیگهمزیت  HDRو همچنین عکاسی  Miracastی خارجی و نمایشگرها
Bean  .به اندروید اضافه کرد 
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 KitKat 4.4د  اندروی 

 

 
 

)کیت کت(  KitKatاولین ورژن این سیستم عامل بود که از اسم تجاری یک شیرینی   4.4اندروید 
ی این محصول  کت از شرکت تولیدکننده البته گوگل برای استفاده از عنوان کیتکرد. استفاده می

امکانات خاصی به اندروید اضافه نکرد، اما کمک کرد  4.4مجوز دریافت کرد. ورژن  Nestleیعنی 
این سیستم عامل بیش از پیش بازار گوشی های هوشمند رو در اختیار بگیره؛ چرا که با 

مگابایت  512ها فقط کت، حتی دستگاه هایی که مقدار رم اونشده در کیتهای پیاده سازیبهینه
رو  4.4اولین گوشی موبایلی که اندروید  تونستن از سیستم عامل گوگل استفاده کنن.بود هم می

 گوگل بود.  Nexus 5فرض در اختیار داشت، پیش لعنوان سیستم عامبه
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 Lollipop  5.1و    5.0  داندروی 

 

 
 

این نسخه در پاییز سال  ترین ورژن ها در تاریخچه اندروید محسوب میشه. یکی از مهم 5 اندروید
 یعنی منتشر شد و با معرفی زبان طراحی جدید گوگلنبات چوبی(  )آب  Lollipopبا اسم رمز  2014

Material Design  سر و شکلAndroid  .نوار ناوبری از نو  5.0در ورژن رو برای همیشه دگرگون کرد
به نمایش  (  Lock Screen)  ی قفلطراحی شد و نوتیفیکیشن ها با امکانات بیشتری رو صفحه

های صوتی (، تماس dual-SIMصورت رسمی از قابلیت دو سیم کارته ) به 5.1اندروید  اومدن.درمی
HD  ( و محافظت از دستگاهDevice Protection   پشتیبانی می ) هایی که کرد. اولین دستگاه

 بودن. Nexus 9و تبلت  Google Nexus 6ها نصب شده بود، گوشی از پیش روی اون 5اندروید 
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 Marshmallow  6.0اندروید  

 

 
 

این نسخه از )مارشمالو( معرفی شد.  Marshmallowبا اسم رمز  2015اندروید ، پاییز  6.0ورژن 
Android تونستن فهرست می حاال های جدیدی رو به این سیستم عامل اضافه کرد. کاربرهاقابلیت

  تامجبور نبودن صفحه به صفحه به چپ و راست برن  دیگه هاشون رو باال و پایین کنن وبرنامه
تر و قابلیت راحت 6در اندروید  Google Nowدسترسی به  اپلیکیشن دلخواه خودشون رو پیدا کنن. 

که   Android Pay( به اون اضافه شد.  Fingerprintباز کردن قفل گوشی با استفاده از اثر انگشت ) 
تر همه مهم زمان با انتشار این ورژن معرفی شد و ازشناخته میشه، هم Google Payحاال با عنوان 

سه دستگاه مختلف، اولین محصوالت  پشتیبانی میشد. USB Type-Cاز  6اینکه در اندروید 
و    Nexus 6P   ،Nexus 5Xها منتشر شد: گوشی های با اون  Marshmallowاندرویدی بودن که 

 . Pixel Cتبلت 
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 Nougat  7.0  داندروی 

 

 
 

عمده   )نوقا( انتخاب کرد. Nougatیا  7.0عنوان زمان رونمایی از اندروید رو به 2016پاییز  گوگل
افزاری زیادی در تغییرات نرم Googleدر پشت صحنه اتفاق افتاد و  Androidتغییرات این ورژن از 

که اسم  7ترین مزیت اندروید مهمسیستم عامل خودش پیاده کرد تا عملکرد اون بهبود پیدا کنه. 
( و   Multi-Taskingتر شدن مولتی تسکینگ ) کنه، راحتاون رو در تاریخچه اندروید جاودانه می

خصوص برای کاربرهایی که با گوشی موبایل  ( هست که به Split-Screenدو نیم کردن تصویر ) 
م بود که گوگل از همین دوره تولید شاید برای همین ه نن به کار میاد.کخودشون محتوا تولید می

های اولین دستگاه  LG V20و  Pixel   ،Pixel XLرو با جدیت آغاز کرد.  ( پیکسل ) باالهای رده گوشی
 مجهز به اندروید نوقا بودن.
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 Oreo 8.0د  اندروی 

 

 
 

و به )اوریو( هست  Oreo  ، 8طور رسمی تایید کرد اسم رمز اندروید بود که گوگل به 2017آگوست 
برای نامگذاری نسخه های این سیستم عامل از یک  کت()بعد از کیت برای دومین بار این ترتیب

جای نصب این بار به شکنی کرد وسنت 8در معرفی اندروید  غول تکنولوژی. نام تجاری کمک گرفت
ای ی دیگهلبته نمونها ؛در یک کنفرانس خبری رونمایی کرد مقر خودش، از اون در Androidتندیس 

با تغییرات بصری زیادی  Oreoاندروید  در مقر اصلی گوگل نصب شد.از همین تندیس، همون روز 
(، پشتیبانی از قابلیت تصویر در تصویر و مدیریت بهتر پسووردها  Settingsدر منوی تنظیمات ) 

 همراه بود.
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 Pie 9.0د  اندروی 

 

 
 

  Pieبا اسم رمز   ، آگوست این سال ونو نسخه ی نهایی ا 2018، مارچ  9نمایش اندروید اولین پیش
برای سریع شدن دسترسی به  بیشتریکاربرها امکانات به  Android 9در منتشر شد.  )پای(
  9وجو داده شد. از جمله قابلیت های جدید اندروید ، نوتیفیکیشن ها و نوار جستهای اخیربرنامه

اون کمک  که به  Shush؛ برای باال بردن عمر باتری  اندیشی دوباره چاره میشه به این موارد اشاره کرد: 
روی دستگاه  Do Not Disturbارید تا تون رو پشت و رو روی یک سطح صاف بذکافی بود گوشی

 Googleوجو در  داد تا با جستکه به شما این امکان رو می  Slicesشما فعال بشه؛ همچنین 
Search    به بخش خاصی از اپلیکیشن ها دسترسی داشته باشید، بدون اینکه مجبور باشید اون رو

 کامل باز کنید. 
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 10د  اندروی 

 

 
 

.  رقم خوردای در تاریخچه اندروید ی عطف دیگهده سال بعد از معرفی این سیستم عامل ، نقطه
نام  براساس اون، که گوگلتر از اون، کنار گذاشتن سنت از راه رسید؛ با لوگوی جدید و مهم 10اندروید 

م سپتامبر ، سو 10هرحال اندروید به میذاشتن.ورژن های مختلف  روی ها رو بردسرها و شیرینی
ی استقبال از موج  آماده   Androidاین نسخه از  های پیکسل گوگل معرفی شد.برای دستگاه  2019

( رو  Smart Replyپاسخ هوشمندانه ) ( بود و قابلیت   Foldable Phonesگوشی های تاشدنی ) 
کاربر کنترل بیشتری  10کرد. ضمن اینکه در اندروید ی اپلیکیشن های پیام رسان فعال میبرای همه

 روی دسترسی های نرم افزارها پیدا کرد. 
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 11د  اندروی 

 
  2020، فوریه  11برای اندروید (   Developer Previewاول پیش نمایش برنامه نویس ها ) نسخه 

قابلیت های کاربردی    Android 11سپتامبر این سال معرفی شد.  8منتشر و نسخه نهایی اون 
ی نوتیفیکیشن جالبی رو به این سیستم عامل اضافه کرد. در این ورژن از سیستم عامل گوگل ، همه

تر به شدن تا راحتمع می اومدن، یک جا جهای مربوط به چت که از اپلیکیشن های مختلف می 
ساعت گذشته  24تونستید نوتیفیکیشن هایی رو که در ها رسیدگی کنید. ضمن اینکه شما میاون

این بود که به شما   11ی اندروید مزیت مهم دیگهروی گوشی تون ظاهر شده بودن، ذخیره کنید. 
  خاصیبرنامه  دانلود داد؛ بدون اینکه مجبور بهامکان ضبط صفحه گوشی به همراه صدا رو می

 باشید.

 

برای کنترل دستگاه های خانه های هوشمند هم منتشر   11نسخه ای اختصاصی از اندروید 
 شده. 
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 12د  اندروی 

 

 
برگ   Android 12بینی میشه نسخه ی نهایی آخرین ورژن اندروید هنوز منتشر نشده، اما پیش

دریافت رو  12اندروید  نسخه ی آزمایشی ی کاربرهایی کهگفته طبق زرینی در تاریخچه اندروید باشه.
در ویژگی و قابلیت های زیادی کردن و البته شایعاتی که پیرامون این سیستم عامل وجود داره، 

کنه. با تبدیل می   Androidترین تحوالت تاریخ گنجانده شده که اون رو به یکی از مهم 12اندروید 
تونید وای فای دستگاه خودتون رو با دیگران راحتی میاستفاده از این ورژن اندروید شما به

ی و  گیرید، متن، اموجاشتراک بذارید؛ به اسکرین شات هایی که از صفحه ی گوشی تون میبه
و از  ( استفاده کنید One-Handed Modeاستیکر اضافه کنید؛ از قابلیت کنترل یک دستی گوشی ) 

احتمال زیاد آگوست به 12اندروید  نسخه ی نهایی زیبایی طراحی گرافیکی جدید گوگل لذت ببرید.
 منتشر میشه.  2021

 

 شید. آشنا می 12های اندروید بیشتر با ویژگی Androidبزرگترین تحول تاریخ ی در مقاله

https://netran.net/mag/android-12-features/
https://netran.net/mag/android-12-features/
https://netran.net/mag/android-12-features/
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 آینده اندروید 

 

بازار گوشی های  درصد 75  های زندگی خودش، نه تنهادر دومین دهه از سال اندرویدسیستم عامل 
ای مثل صنعت خودرو و خانه های های مختلف دیگههوشمند رو تسخیر کرده، بلکه قدم در عرصه

مثل   Androidاما  هوشمند گذاشته تا امروز با عبارت » اکوسیستم اندروید « سروکار داشته باشیم.
ای هنوز ایرادهایی داره که برای تثبیت جایگاه خودش در دنیای تکنولوژی باید  هر پلتفرم دیگه
اندروید نمایی ی اصلی قدرتعرصهدر دنیای موبایل که  حالبا اینه. ها رو رفع کناونهرچه زودتر 

ی  بر پایه دالری 1000گوشی  انتخابدالری اندرویدی به راحتی  100پیدا کردن گوشی محسوب میشه، 
ی سیستم عامل گوگل بر بازار موبایل رو حداقل تا  سلطه ،پذیریو این انعطاف این پلتفرم هست

 کنه.چند سال آینده تضمین می

 

https://netran.net/mag/the-best-flagships-of-2021/
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 :ی بیشتر برای مطالعه

 روش برای افزایش سرعت گوشی های اندرویدی 7

 های اندرویدیها در گوشی مخفی کردن اپلیکیشن 

 روش پاکسازی حافظه در اندروید  10

 
 

 حرف آخر 

تاریخچه اندروید رو تا حد امکان کوتاه و البته با جزئیات مرور کنیم.  در این مقاله تالش کردیم 
Android های ابتدایی که از نظر خیلی از کاربرها، خام و پر از ایراد بود از اون سیستم عامل سال

ی فراتر از  تبدیل شده. حاال گوشی های اندروید و امن ی زیادی گرفته و به برندی مطمئنفاصله
ای هستن که برای انجام هر کاری، اپلیکیشن ها  هایی حرفهدستگاه های صرفا سرگرم کننده، وسیله

آیا این سیستم عامل  نظر شما در مورد تاریخچه اندروید چیه؟ ارن. و قابلیت های اختصاصی د
ت، نظر  در بخش کامن داره یا باید منتظر توقف اون باشیم؟همچنان در مسیر رشد قدم برمی
 خودتون رو با ما در میون بذارید.

 

 سواالت متداول 

 آیا اپل هم عضو اتحادیه گوشی آزاد هست؟ 

 گیره. دیگه قرار می انحصاری( و سیستم عامل های   iOSخیر. این کنسرسیوم در مقابل پتلفرم اپل ) 

 آیا هواوی هم جزو پایه گذارهای کنسرسیوم اندروید هست؟ 

های بعد به این اتحادیه ها و سالو لنوو در ماه  ZTEخیر. شرکت هایی مثل هواوی، ایسوس، ایسر، 
 پیوستن.

 از کدوم ورژن به اندروید اضافه شد؟   HDRعکاسی  

 رو به دوربین های گوشی اندرویدی آورد. HDRقابلیت  Jelly Beanاندروید 

https://netran.net/mag/speed-up-phone/
https://netran.net/mag/speed-up-phone/
https://netran.net/mag/speed-up-phone/
https://netran.net/mag/hide-apps-on-android-phones/
https://netran.net/mag/clearing-memory-in-android/
https://netran.net/mag/clearing-memory-in-android/
https://netran.net/mag/clearing-memory-in-android/
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 اثرانگشت باز کرد؟ از کدوم نسخه اندروید میشد قفل صفحه رو با  

 Marshmallowیا  6اندروید 

 اندروید میشه بدون نصب اپلیکیشن، صفحه ی گوشی رو ضبط کرد؟   ورژن   روی کدوم 

 به ویژگی های این سیستم عامل اضافه شده.  11این قابلیت از اندروید 


