
 گَگل کِ است عبهلی سیستن ًبم( Android: اًگلیسی بِ( )شَد هی تلفظ ّن آًذرٍیذ فبرسی در) اندروید

 بز شزکت ّب دُ ّوکبری بب ٍ ًوبیذ هی عزضِ ًیش تلَیشیَى بزای اکٌَى ّن ٍ رایبًِ لَح ٍ ّوزاُ تلفي بزای

 .است شذُ سبختِ لیٌَکس ّستِ پبیِ بز اًذرٍیذ. دّذ هی قزار اًذرٍیذ بز هبتٌی ّبی دستگبُ رٍی

 

 کِ اًذرٍیذ کَچک شزکت. خزیذ را کبلیفزًیب آلتَی پبلَ در اًذرٍیذ شزکت گَگل ۲۰۰۵ سبل صٍئیِ هبُ در

 ٍ افشار ًزم تَلیذ سهیٌِ در بَد، شذُ گذاری پبیِ ٍایت کزیس ٍ سیزس ًیک هبیٌزس، ریچ رٍبیي، اًذی تَسط

 اس پس شزکت ایي اجزایی ارشذ هذیز رٍبیي اًذی. کزد هی فعبلیت ّوزاُ ّبی تلفي بزای کبربزدی ّبی بزًبهِ

 گَگل در اًذرٍیذ پزٍصُ هسئَل ٍ شزکت ایي هٌْذسی هذیزیت هقبم قبئن سوت بِ گَگل بِ اًذرٍیذ پیَستي

 لیٌَکس کزًل بز هبتٌی هَببیل پلتفزم تَلیذ بزای را خَد فعبلیت رٍبیي رّبزی بِ اًذرٍیذ تین. شذ هٌصَة

 کزدى هطزح ،۲۰۰۲ سبل ًَاهبز ۵ در گَگل شزکت خبزی کٌفزاًس در پزٍصُ ایي اٍلیِ ًتیجِ ٍ کزدًذ آغبس

 تَلیذ افشار، ًزم تَلیذ سهیٌِ در فعبل شزکت ۳۴. بَد Open Handset Alliance یب «ببس گَشی اتحبدیِ»

 اعضبی ّوزاُ تلفي ّبی پزداسًذُ ٍ رسبًبّب ًیوِ تَلیذکٌٌذُ ٍ ّوزاُ تلفي اپزاتَر ّوزاُ، تلفي ّبی گَشی

 سبهسًَگ، چَى ّبیی شزکت هؤسس، اعضبی بیي در هشَْر ّبی ًبم هیبى در. بَدًذ اتحبدیِ ایي گذار بٌیبى

 ایٌستزٍهٌتس، تگشاس ،Nvidia ایٌتل، ،T-Mobile، NTT DoCoMo ، سی تی اچ هَتَرٍال، جی، ال

 ارشذ هذیز اشویت اریک. خَردًذ هی چشن بِ گَگل البتِ ٍ eBay اسپزیٌت، تلفًَیکب، بزادکبم، کَآلکبم،

 کِ است گَگلی تلفي یک تٌْب هعزفی اس تز طلببًِ جبُ بسیبر اهزٍس اعالم: »گفت هزاسن ایي در گَگل اجزایی

 تلفي ّشاراى این، کزدُ ارائِ هب کِ پلتفزهی هب دیذگبُ اس.بَد شذُ بیٌی پیش ّب رسبًِ تَسط اخیز ّفتِ چٌذ در

 ّوکبری بب سی تی اچ شزکت تَسط اًذرٍیذ بز هبتٌی گَشی ًخستیي.« کزد خَاّذ رٍاًِ ببسار بِ را گًَبگَى

T-Mobile اتحبدیِ تشکیل اس سبل یک اس کوتز فبصلِ بِ کِ گَشی ایي. شذ تَلیذ Open Handset 

Alliance هَببیل تی درین، سی تی اچ ّبی ًبم بِ هختلف ببسارّبی در شذ، تَلیذ ۲۰۰۲ اکتبز ۲۲ در یعٌی 

 .گزدیذ عزضِ ببسار بِ Era G۱ ٍ ۱جی

 

 Open Handset اتحبدیِ بِ جْبى ّوزاُ تلفي صٌعت ّبی شزکت اس جذیذ عضَ چْبردُ ۲۰۰۲ دسبهبز ٩

Alliance َّآٍی گبرهیي، اسَس، تَشیبب، اریکسَى، اریکسَى، سًَی بِ ببیذ ّب ًبم ایي بیي در. پیَستٌذ ٍ 

 ّبیی شزکت ٍ است داشتِ اداهِ ًیش اهزٍس بِ تب اتحبدیِ بِ بشرگ ّبی شزکت پیَستي رًٍذ. کزد اشبرُ آرم

 اس ًیش دل ٍ ZTE هبرٍل، ،NXP، ST-Ericsson کیَسزا، ،NEC فبکسکبى، شبرپ، لٌٍَ، آلکبتل، ایسز، چَى

 .اًذ پیَستِ اًذرٍیذ کٌٌذگبى پشتیببًی جوع بِ کِ اًذ بَدُ ّبیی شزکت جولِ


