ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺲ از ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺠﺪد
اپﻫﺎی  iOSﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺲ از ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﺪد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی  iOSﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ وﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ
ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ اپ اﺳﺘﻮر در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
»ﭘﯽ«» ،ﮐﺮوم« و ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز اپﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »ﺳﺮچ«» ،ﻓﻮﺗﻮز«» ،اﺳﯿﺴﺘﻨﺖ«» ،ﻣﭙﺲ«ِ ،
دﯾﮕﺮ در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ اپﻫﺎی
ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎر
زﯾﺎدی از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎر
آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺑﺎگﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ
از ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اپ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی »اﺳﻼﯾﺪز«» ،داﮐﺰ«» ،ﺷﯿﺘﺰ« و »ﮐﻠﻨﺪر« در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ
روز اﺧﯿﺮ آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
»ﯾﻮﺗﯿﻮب«» ،ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺗﯽوی«» ،ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻮزﯾﮏ«» ،ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺴﮑﺰ« و »ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎدﮐﺴﺘﺲ« ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻻزم ﺑﺮای اپ اﺳﺘﻮر را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ را
روی ﺑﻌﻀﯽ از اپﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﮑﺮده .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻓﺰوﻧﺪن ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺪﻫﺎ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎﺳﺖ و ﮔﻮﮔﻞ روﯾﮑﺮد ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪﺗﺮی را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ اواﺳﻂ ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ در وﺑﻼگ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اپﻫﺎی  iOSاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖ

ﺧﻮد ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ آن ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﻓﻮرﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ

روز ﭘﯿﺶ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

