ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ
ﭘﻠﯽ :داﻧﻠﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن اپﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮔﻮﮔﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی آﺗﯽ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر،
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ داﻧﻠﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ داﻧﻠﻮد

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽرود .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن
داﻧﻠﻮد و آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺮﺣﺠﻢ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد دارﯾﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ اول ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﯾﺪ .ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ داﻧﻠﻮد و
آﭘﺪﯾﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .در روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪروﯾﺪ و

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﮐﺖ ) (Android Marketﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺗﻐﺮ اﺳﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﯽﺷﺪ از اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﭘﺎﻨﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ،
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آن را از ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺶ
ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﺳﺎلﻫﺎ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻨﻮز
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺳﻪ ﺗﻐﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
 Play Protectدﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺷﺪه ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد.

داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی  internal app sharingﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
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