ﮔﻮﮔﻞ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﻪ Nearby
 Shareاﻧﺪروﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﮑﺲ ،ﻓﯿﻠﻢ و ﻓﺎﯾﻞ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﯾﻖ
 Nearby Shareرا ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اپﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻈﯿﺮ » «SHAREitﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،ﮔﻮﮔﻞ » «Nearby Shareرا ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﭘﻞ » «Airdropدارد ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  Nearby Shareﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ

ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ،ﻓﯿﻠﻢ و ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

اواﯾﻞ آذرﻣﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ روی ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﯽ  Nearby Shareﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻣﻞ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎور را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺮوز
رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زودﺗﺮ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود دو ﻣﺎه از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی در Nearby Share
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﮑﺲ ،ﻓﯿﻠﻢ و ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ زودی در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﺑﻪ  Nearby Shareاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻫﻤﭽﻮن  Files Goﮔﻮﮔﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ از دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز از اپ  SHAREitﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎوی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ  ،Nearby Shareاﻧﺘﻘﺎل اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و
ﺣﺘﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯽﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﺘﺮی را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.
در واﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،ﻋﮑﺲﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Nearby Shareﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای
اﺳﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮوز
رﺳﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

