ﺑﺎگ  ،iCloudﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن ﺑﺮوز
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﺣﺠﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در - iOS 9
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ ،ﮐﺮﯾﮓ ﻓﺪرﯾﮕﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاری
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺎزه ای را ﺑﺮای ﺣﻀﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺪت ﻫﺎ از

آن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

وی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در  ،iOS 9ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺗﺎزه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ،ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻞ آن
را دوﺑﺎره از اپ اﺳﺘﻮر داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ

را آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮده و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪ ای ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ،از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ و دوﺑﺎره اپ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﯾﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺑﺮوز

رﺳﺎﻧﯽ اپ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺣﺠﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را دوﺑﺎره درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 iOS 9در روز ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از راه رﺳﯿﺪه و اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﻋﺪه داده ﺷﺪه
از ﺳﻮی ﺧﻮد اﭘﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﺎ

ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﺸﮑﻞ را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ:

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی از  iCloudﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 iOS 9ﻓﻌﻼ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی دﺳﺖ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد ﯾﮏ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ آن را ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد،
اﻗﺪام ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ App
 Slicingﺑﻪ زودی ﻓﻌﺎل و در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﭘﻞ ،آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ۱۶
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﻧﺪک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮای ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻧﺪازد .ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮح  TestFlightﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ  iOSرا دارﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺎی ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ را در اپ اﺳﺘﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

