অ্যান্ড্রয়েড : একটি অ্পায়েটিিং সিয়েম এে পু য়ো পৃ সিবীয়ক বদয়ে
দদওো
ত ৌহিদুর রিমান মাহিন
অ্যান্ড্রয়েড গুগে এে দডয়েেপ কো একটি দমাবাইে অ্পায়েটিিং সিয়েম। এই অ্পায়েটিিং সিয়েমটি সেনাক্স
কায়নে ে এবিং সবসেন্ন ওয়পন দিািে িফটওেযাে এে িিংসমশ্রয়ে তৈসে। অ্যান্ড্রয়েড অ্পায়েটিিং সিয়েমটি মূ েৈ
টাচস্ক্রীন সডোইি দেমন দমাবাইে, টযাবয়েট সপসি এিব এে জনয তৈসে কো হয়েসিে ।
২০০৭ সালে সর্বপ্রথম আইল ান র্াজালর আসার পর তথলে আজ পর্বন্ত স্মার্বল ান হিলে র্হু উত্থান এর্ং প ন এলসলে।
র্হিও অ্যালপে এর আইওএস প্রথম স্মার্বল ান অ্পালরটং হসলেম; লর্ আজলের সমলে সর্লেলে জনহপ্রে অ্পালরটং
হসলেমট িে গুগে এর অ্যান্ড্রলেড । সূ েনার েগ্ন তথলে অ্যান্ড্রলেড স্মার্বল ান হিলে উলেখলর্াগযভালর্ উৎের্বসাধন
েলরলে। হডহজর্াে েযালমরার েথা হেন্তা েলর ত হর এেট অ্পালরটং হসলেম তর্ তমার্াইে হিলের তভ র প্রলর্ি েরলর্
এর্ং র্যাপে প্রসার োভ েরলর্; শুরুর হিলে োলরা এমন ধারনা হেেনা।

অ্যান্ড্রলেড এর শুরু

(েহর্িঃ অ্যাহি রুহর্ন, াাঁলে র্ো িে অ্যান্ড্রলেড এর জনে থা ািার অ্ অ্যান্ড্রলেড )

অ্যান্ড্রলেড এর শুরুর্া িলেহেলো এমন সমে র্খন স্মার্বল ান িব্দর্া সর্ার মালে ঠিেভালর্ প্রেহে পর্বন্ত হেেনা। সমের্া
আইল ান তর্র িওোরও ৫ র্ের আলগ ,২০০৩ সালের অ্লটার্র মালস। অ্যাহি রুহর্ন ার সালথ আরও হ নজন র্ন্ধু হরে
মাইনার,হনে হসোরস এর্ং হিস তিাোইর্ তে হনলে েযাহেল াহনবোর পালো আলটা’ত অ্যান্ড্রলেড ইনেলপবালরিন নালম
ালির অ্হ স োেু েলরন। প্রহ ষ্ঠােলগ্ন অ্যাহি রুহর্ন তসসমে এেট ভহর্র্যৎ আিা র্যক্ত েলরহেলেন তর্, অ্যান্ড্রলেড

ইনেলপবালরিন এমন তোন স্মার্ব তমার্াইে হডভাইস তডলভেপ েরলর্ র্া র্যার্িারোরীর পেন্দ এর্ং অ্র্স্থান সম্পলেব
সলে ন এর্ং অ্র্গ থােলর্। আর ২০০৩ সালের ঠিে তসসমে অ্যাহি রুহর্ন জানল নই না ার এই ধারনাটই িলর্
আধু হনে স্মার্বল ান এর তমৌহেে ত্ত্ব।
অ্যান্ড্রলেড শুরুর হিলে তমার্াইে এর জনয োজ শুরু েলরহন। অ্যান্ড্রলেড এর প্রহ ষ্ঠা ালির ধারনাই হেেনা ারা এমন
হেেু ত হর েরলর্ র্া এেসমে পৃ হথর্ীর ৮৫% তমার্াইে এর প্রান হিলসলর্ োজ েরলর্। ২০০৩ এ অ্যান্ড্রলেড
ইনেলপবালরিন এর শুরু িলেহেে হডহজর্াে েযালমরার অ্পালরটং হসলেমলে আরও উন্ন েরলর্ র্লে। ২০০৪ এর শুরু
তথলে ারা ালির তোম্পাহন এর প্রহ হর্হনলোগোরীলির এমনভালর্ প্রেু ব্ধ েরহেলো তর্, অ্যান্ড্রলেড িলর্ এেট স্মার্ব
েযালমরা অ্পালরটং হসলেম, র্ার মাধযলম েযালমরাগুহে ারহর্িীনভালর্ েহম্পউর্ার এর সালথ র্ু ক্ত িল পারলর্, তর্খালন
েহম্পউর্ারট অ্যান্ড্রলেড ডার্ালসন্টার নামে এেট ক্লাউলড র্ু ক্ত থােলর্; র্ার মাধযলম েহর্গুলো সরাসহর হনরাপিভালর্
ক্লাউলড তসইভ িলর্।
লর্ সমের্াল আলে আলে হডহজর্াে েযালমরার র্াজালর ভার্া পরল থালে। আর এমন সমে অ্যাহি রুহর্ন আর ার
টম অ্যান্ড্রলেড হনলে ালির পহরেেনা পালট ত লেন। আর তসসমে ারা এমন এেট হসদ্ধান্ত গ্রিণ েলরন র্া পু লরা
পৃ হথর্ীর স্মার্বল ান হিেলে র্িলে ত েল েলেহেে। অ্যাহি রুহর্ন আর ার টম হসদ্ধান্ত তনন তর্ ারা এমন এেট
অ্পালরটং হসলেম হনলে োজ েরলর্ন র্া তমার্াইে হডভাইসলে এে ন ু নত্ব প্রিান েরলর্; আর তর্ েথা তসই োজ
ারা ালির ন ু ন এই পহরেেনার তপেলন হিন রা োজ েরল শুরু েলর তিন।

গুগে এর হেলন তনওো

(েহর্িঃ গুগে, ২০০৫ সালে অ্যাহি রুহর্লনর তথলে গুগে ‘অ্যান্ড্রলেড ইনেলপবালরিন’ হেলন তনে)

অ্যান্ড্রলেড এর ইহ িালস সর্লেলে র্ড় অ্ধযােট রহে িলেহেে খন র্খন গুগে অ্যান্ড্রলেড এর মু ে তোম্পাহন থা
অ্যান্ড্রলেড ইনেলপবালরিনলে হেলন তনে। আর অ্যাহি রুহর্ন এর এই োর্বআপ তোম্পাহন গুগে এর হেলন তনোর মধয
পু লরা অ্যান্ড্রলেড টম এের্া র্ড় সমথবন এর্ং পৃ ষ্ঠলপার্ে তপলেহেে ালির পু লরা তপ্রালজট এর প্রহ । এের্া র্যাপার
স য তর্ গুগে তোন োর্বআপ শুরু িওোর আলগই র্ু েল পালর এর ভহর্র্যৎ োহিিা ে র্া িল পালর। তর্মনট ারা
ইউটউর্ হেলনলে, অ্যান্ড্রলেডও তসই ধারার র্যাহ িম নে। এর্ার গুগে এর অ্ধীলন অ্যাহি রুহর্ন এর্ং ার অ্যান্ড্রলেড
এর প্রহ ষ্ঠা া সিসয গুলো পু লরািলম এেট পারল ট তমার্াইে অ্পালরটং হসলেম ত হর েরার জনয হিনরা োজ
েরল থালে।
এসমে গুগে এর্ং অ্যাহি রুহর্ন এর পক্ষ তথলে হসদ্ধান্ত তনো িে তর্ ওলপন তসাসব হেনাক্সলে অ্যান্ড্রলেড এর হভহি
হিলসলর্ র্যার্িার েরা িলর্। আর এর আলরেট মু খয োরন এই হেে তর্, হেনাক্স হভহিে িওোর োরলন ৃ ীে পক্ষ
তমার্াইে ত হরোরে এর্ং স র্ওেযার তডলভেপাররা তর্ন সিলজ হর্নামূ লেয অ্যান্ড্রলেড এর জনয নানা স র্ওেযার
এর্ং তগমস ত হর েরল পালর। আরও হসদ্ধান্ত তনো িে তর্, ৃ ীে পক্ষ তডলভেপার অ্যান্ড্রলেড এর জনয অ্যাপ র্াহনলে
া হর্হি’ও েরল পারলর্।

সর্ার মালে অ্যান্ড্রলেড’তে প্রোি
২০০৭ তমার্াইে হিলে এে ন ু ন পহরিমা আলস অ্যালপে এর আইল ান েঞ্চ এর মধয হিলে। সর্াই এমন এেট
তমার্াইেল ান তিলখ র্া হেে আধু হনে স্মার্বল ান এর পহথেৃৎ। এসমে অ্যালপে আইল ান এর সালথ ালির এেট
তমার্াইে অ্পালরটং হসলেমও েঞ্চ েলর র্ার নাম হেে আইওএস। তসসমে তেউ ভার্ল ও পালরহন এর োইল ও ভালো
তোনহেেু আসল িলর্। লর্ র্যাপারট হেে ভুে। গুগে ২০০৫ তথলে ালির অ্যান্ড্রলেড তপ্রালজটলে খু র্ই
তগাপনভালর্ পহরোেনা েলর আসহেে, ২০০৭ এ আইল ান এর েঞ্চ এর সমেও এর্া হেে ালির এেট হসলির্
তপ্রালজট। লর্ এর্ার গুগে সমের্া ালির অ্নু কূে মলন েলর এর্ং অ্যালপে সি র্াজালর থাো অ্নযসর্ তমার্াইে
ওএসলে তর্ক্কা হিল ালির হর্িাে পহরেেনা শুরু েরল থালে।
২০০৭ এর নলভম্বর তথলেই গুগে অ্যান্ড্রলেড সম্পলেব নানান থয প্রোি েরল শুরু েলর। এেই র্েলরর ৫ নলভম্বর
পূ র্বপহরেেনা মল গুগে ‘ওলপন িযািলসর্ অ্যাোলে্স’ নালম এেট সংগঠন ত হর েলর, তর্খালন হেে এইেটহস,
তমালর্ালরাো,কুোেেম,ট তমার্াইে এর ম তোম্পাহন। ওলপন িযািলসর্ অ্যাোলে্স এর োজ হেে সর্রেম তোম্পাহন
অ্যান্ড্রলেড এর সালথ র্ু ক্ত িওো এর্ং এলে হনলজলির ম েলর র্যার্িার েলর, হন যন ু ন অ্যান্ড্রলেড হডভাইস ত হর
েরা। ওলপন িযািলসর্ অ্যাোলে্স উন্মু ক্ত েরার পািাপাহি গুগে তসহিন ালির অ্যান্ড্রলেড ১.০ ভাসবনও েঞ্চ
েলরহেে, র্হিও ার তোলনা তোড নাম হেেনা। অ্যান্ড্রলেড ১.০ ভাসবলন হেে ইউটউর্,গুগে মযাপস এর্ং এইেটএমএে
ব্রাউজার এর ম সাহভব স র্যার্িার এর সু হর্ধা।

প্রথম অ্যান্ড্রলেড স্মার্বল ান
ওলপন িযািলসর্ অ্যাোলে্স এর অ্ধীলন সর্বপ্রথম এইেটহস তর্র েলর ালির প্রথম অ্যান্ড্রলেড ত ান ‘এইেটহস হিম
হজ১’। আর এই হডভাইসট ৎোেীন গুগে ার সেে েমবে ব ালির হগ র্ হিলসলর্ও তিে। এই হডভাইসটল ৩.২
ইহঞ্চ র্াে হডসলে এর সালথ হেে এেট হ হজেযাে হেলর্াডব।

(েহর্িঃ এইেটহস হিম হজ১, কুোটব েীপযাড সি প্রথম অ্যান্ড্রলেড স্মার্বল ান)

অ্যান্ড্রলেড এর হমহি হমহি তোডনাম
অ্যান্ড্রলেড ১.৫ তথলে হেরােহর নামেরন ধারাট শুরু িে। ১.৫ ভাসবনটর তোডলনম হেে ‘C’ হিলে, এেট খার্ালরর
নাম োপলেে। আর এইসর্ সু ন্দর তোডলনম তিোর র্ু হদ্ধ হেে তসসমেোর গুগলে অ্যান্ড্রলেড এর তপ্রালজট মযালনজার
র্যান হগর্সন এর। লর্ র্যান হগর্সন হে োরলন হর্হভন্ন েযাহি র্া হডজারর্ এর নালম অ্যান্ড্রলেড এর নামেরন ধারাট শুরু
েলরন, া আজও অ্জানা। লর্ অ্যান্ড্রলেড হের্েযার্ েঞ্চ েরার সমে গুগে ালির এসর্ হমহে হমহে (Sweet)
অ্যান্ড্রলেড তোডলনম অ্পর এের্া র্ক্তর্য হিলেলে। ালির র্ক্তর্য এমন তর্ তর্লি ু অ্যান্ড্রলেড হডভাইসগুলো আমালির
জীর্নলে খু র্ হমহি েলর ু লেলে, াই সেে অ্যান্ড্রলেড ভাসবন এর নাম হমহে (Sweet) খার্ালরর নাম হিলেই িলর্।
আজ পর্বন্ত অ্যান্ড্রলেড এর সেে ভাসবন এর্ং ার নামিঃ








অ্যান্ড্রলেড ১.৫ - োপলেে (C)
অ্যান্ড্রলেড ১.৬ - তডানার্ (D)
অ্যান্ড্রলেড ২.০-২.১ - এেলেোর (E)
অ্যান্ড্রলেড ২.২ - তরালো (F)
অ্যান্ড্রলেড ২.৩ - হজঙ্গারলব্রড (G)
অ্যান্ড্রলেড ৩.০ - িাহনেম্ব (H)
অ্যান্ড্রলেড ৪.০ - আইসহিম সযািউইে I()









অ্যান্ড্রলেড ৪.১-৪.৩ - তজহে হর্ন (J)
অ্যান্ড্রলেড ৪.৪ - হের্েযার্ (K)
অ্যান্ড্রলেড ৫.০ - েহেপপ (L)
অ্যান্ড্রলেড ৬.০ - মাসবমযালো (M)
অ্যান্ড্রলেড ৭.০ - নগার্ (N)
অ্যান্ড্রলেড ৮.০ - অ্হরও (O)
অ্যান্ড্রলেড ৯.০ - পাই (P)

(েহর্িঃ অ্যান্ড্রলেড েযােু, গুগেলেলক্স অ্র্হস্থ সেে ভাসবন এর অ্যান্ড্রলেড েযােু)
আজলের হিলন োখ োখ তমার্াইেল ানলে এেট স্মার্বল ালন রূপান্তহর েরলে তর্ হজহনসট া িে অ্যান্ড্রলেড
অ্পালরটং হসলেম। গুগে এর অ্যান্ড্রলেড এর র্ ব মালন প্রাে ১১ র্ের িল েেে আর এ র্া সমলে অ্যান্ড্রলেড পু লরা
স্মার্বল ান জগল র আমূ ে পহরর্ ব ন েলর হিলেলে। এেজন হনম্ন মধযহর্ি মানু র্ আজ র্খন স্মার্বল ান এর পু লরা মজা
হনল পালে া তের্ে অ্যান্ড্রলেড এর জনয। অ্যান্ড্রলেড এের্া ইলোহসলেম ত হর েলর হিলেলে; র্ার মাধযলম পু লরা
পৃ হথর্ীর সর্ তর্ে জাোন্টরা এে জােগাে িলে সেে প্রোর র্যার্িারোরীর জনয নানারেম হডভাইস এর্ং স র্ওেযার
ত হর েলর সর্াইলে স্মার্ব প্রর্ু হক্তর স্বাি হনল সিলর্াহগ া েরলে।

হডজাইন,অ্যাপস এর্ং তগমস
অ্যান্ড্রলেড অ্পালরটং হসলেম এর আলগ সর্লেলে জনহপ্রে তর্ অ্পালরটং হসলেম হেে া িে তনাহেোর
হসমহর্োন। হসমহর্োন এর েলরাে ভালো িলেও হসমহর্োন এর জনয তগমস এর্ং অ্যাপহেলেিন খু লজ পাওো হেে
দুষ্কর। অ্নযহিলে অ্যান্ড্রলেড এর আলে পৃ হথর্ীর অ্নয ম র্ড় অ্যাপস এর্ং তগমস এর ভািার গুগে তে তোর। তোন
তমার্াইেই হেেু না র্হি না এল মজার মজার অ্যাপস আর তগমস না থালে। তর্হি তর্হি তগমস আর অ্যাপস এর োরলন

এেট তমার্াইে িলে ওলঠ মু খয হর্লনািন এর্ং জ্ঞান এর ভািার। আর এই হিে হিলে অ্যান্ড্রলেড র্ ব মালন সেে তমার্াইে
অ্পালরটং হসলেম এর হিে তথলে এহগলে। আজলের হিলন এেট অ্যান্ড্রলেড তমার্াইে থা স্মার্বল ান এর জনয গুগে
তে তোলর পাওো র্ালর্ োখ োখ তগমস এর্ং অ্যাপস এেিম হর। অ্যাপস এর্ং তগমস োড়াও অ্যান্ড্রলেড এর পহরপাট
হডজাইন এর্ং খু র্ই সিলজ র্যার্িার েরা তর্াগয ইন্টারল স এলে খু র্ই দ্রু সর্ার পেলন্দর অ্পালরটং হসলেম েলর
ু লেলে।

সিজেভয এর্ং োর্বেরী
ওলপন িযািলসর্ অ্যাোলে্স ত হরর পর তথলেই গুগে অ্যান্ড্রলেড’তে সেে তোম্পাহনর জনয এেট উন্মু ক্ত তমার্াইে
োর্ রম হিলসলর্ উপস্থাপন েলরলে। গুগে অ্যান্ড্রলেড’তে উন্ন েলর ও হনলজলির ম েলর র্যার্িার েলর সেে
স্মার্বল ান তোম্পাহনলে িারুন িারুন অ্যান্ড্রলেড হডভাইস ত হর েরল অ্নু প্রাহন েলরলে। আর এ োরলন অ্যান্ড্রলেড
র্যার্িার েলর ে ভালো তমার্াইে ে েম িালম ত হর েলর গ্রািেলির মালে উপস্থাপন েরা র্াে, সেে স্মার্বল ান
তোম্পাহনলির মলধয এই প্রহ লর্াহগ া হেে শুরু তথলেই। আর র্ার লে শুরু তথলেই গ্রািেগন নানা নাহমিাহম
তোম্পাহন তথলে খু র্ই সিজেলভয ভালোমালনর অ্যান্ড্রলেড স্মার্বল ান তপল শুরু েলর। আর এখনও র্ালজর্ এর মলধয
প্রাে সেে প্রোর মানু লর্র োলে অ্যান্ড্রলেডই এেমাত্র পেন্দ িলে িাাঁহড়লেলে।

তডলভেপারলির অ্ভোরণয
অ্যান্ড্রলেড অ্পালরটং হসলেম তডলভেপারলির জনয এেট র্ড় এর্ং হর্শ্বে েযার্ মব। আর এখালন ারা র্ খু হি
তগমস, অ্যাপস, হথম ই যাহি ত হর েরল পালর। আর অ্যান্ড্রলেড সার্বজনীন র্যর্হৃ অ্পালরটং হসলেম িওোর োরলন
হর্হভন্ন র্ড় র্ড় তোম্পাহন ালির সেে সাহভব স এই েযার্ লমব আনল োে, র্ার লে সেে তপ্রাগ্রামার এর্ং
তডলভেপারলির োলজর অ্নয ম এেট স্থান িে অ্যান্ড্রলেড েযার্ মব। আর অ্যান্ড্রলেড েযার্ মব হনলে োজ েরলে
তোন তডলভেপার’তে র্লস থােল িে না। অ্যান্ড্রলেড ৩ে পলক্ষর তর্ তেউলে আলের এে র্ড় উৎস সৃ হি েলর
হিলেলে। এেজন অ্যাপ তডলভেপার তর্ হেনা অ্যান্ড্রলেড অ্পালরটং হসলেম হিলে অ্যাপ র্ানাল পালর; তস খু র্ সিলজই
ার ত হর অ্যাপ গুগে তে তোলর উন্মু ক্ত েলর সরাসহর া তপইড অ্যাপ হিলসলর্ োহেলে অ্থর্া তসই অ্যালপ গুগে
দ্বারা হর্জ্ঞাপন র্হসলে অ্থব আে েরল পালর। োখ োখ তপ্রাগ্রামার অ্যান্ড্রলেড’তে ালির েমবজীর্ন র্ৃ হদ্ধর িাহ োর
হিলসলর্ র্যার্িার েরলেন।

পহরলিলর্
আমালির তিনহন্দন জীর্নলে আরও তর্হি স্মার্ব েলর ু েল আমালির স্মার্বল ান এর অ্যান্ড্রলেড অ্পালরটং হসলেম এর
ভুহমো েম নে। আর সহ যই এর্ালে তোনভালর্ উলপক্ষা েরা র্ালর্ও না।

(েহর্িঃ অ্যান্ড্রলেড টহভ, র্ ব মালন র্যাপেভালর্ র্যর্হৃ িলে এইসর্ অ্যান্ড্রলেড টহভ)
এেট তোর্খার্ েযাপর্লপ আমরা র্া েরল পার াম, আজ আমরা আমালির এেট অ্যান্ড্রলেড অ্পালরটং হসলেম
োহে স্মার্বল ালন ার প্রাে সর্ই েরল পাহর। লর্ গুগে র্ ব মালন অ্যান্ড্রলেড’তে তের্ে স্মার্বল ান র্া র্যার্লের্ এর
তভ র সীমার্দ্ধ নে, এর র্াইলরও নানাভালর্ হনলে আসলে। তর্মন স্মার্ব তর্হেহভিন এর জনয রলেলে অ্যান্ড্রলেড এর
হর্লির্ মহড াইড ভাসবন ‘ অ্যান্ড্রলেড টহভ’। স্মার্বওোে এর জনয অ্যান্ড্রলেড অ্পালরটং হসলেম এর হর্লির্ মহড াইড
ভাসবন িে ‘ওেযার ওএস’।

