اﭘﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۴
اﭘﻞ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ
اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،از اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ،

ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در ﭘﺘﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻃﻮﻻﻧﯽ »Secure Ad Hoc Data
 «Backup to Nearby Friend Devicesﯾﺎ »ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﯿﺮی اﯾﻤﻦ اد ﻫﺎک از داده ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ دوﺳﺘﺎن« اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎ ) (peer-to-peerﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد ﻫﻢ از ﻓﺎﯾﻞ

ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﭙﯽ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ اد ﻫﺎک در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ  ،NFCوای-
ﻓﺎی ﯾﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺷﺒﮑﻪ ای ﺑﯽ ﺳﯿﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺰار ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی روی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  iCloudاﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

اﭘﻞ ﮐﺎرﺑﺮد و دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﭘﺘﻨﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ» :ﮐﺎرﺑﺮان در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﺰارﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﮔﺮ اﺑﺰار
ﮐﺎرﺑﺮ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮود ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
داده ﻫﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ اد ﻫﺎک ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﻧﺪ«.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از
ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﻣﯿﺰان ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﺷﺎرژ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺎﺗﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ارﺳﺎل داده
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻬﺸﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﯿﺮی را در آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺎک ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر داده
ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه روی اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮان در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
اﺑﺮی ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺟﺬاب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

