ﭘﺮوژه زﯾﺮو ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺶ از اﻓﺸﺎی ﻣﺸﮑﻼت
اﻣﻨﯿﺘﯽ  ۳۰روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺗﯿﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺮوژه زﯾﺮو ﮔﻮﮔﻞ از اﯾﻦ ﭘﺲ  ۳۰روز اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﭘﭻﻫﺎی
ﻧﺮماﻓﺰاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺎگﻫﺎی ﻋﺎدی  ۹۰روز )ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  ۱۴روز
ﻗﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ( ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ۳۰روز
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ در وﺑﻼگ ﭘﺮوژه زﯾﺮو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی روز ﺻﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺖ روز
ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻪ روز اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وﻟﯽ ﮔﻮﮔﻞ
ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ  ۳۰روز ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﺎگﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﯿﺪش
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺼﺮﻓﯽ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﺼﺐ
آﭘﺪﯾﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل» ،ﺗﯿﻢ وﯾﻠﯿﺲ« از ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه زﯾﺮو ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻐﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﭻﻫﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐ ﭘﭻﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد«.

ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ  ۹۰ﯾﺎ  ۷روز ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﭻﻫﺎی
ﻻزم را ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ  ۳۰روز وﻗﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﭻﻫﺎ
را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۳۰روزه
ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺎگﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﭘﺲ از  ۱۲۰ﯾﺎ  ۳۷روز از
ﮐﺸﻒ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺪﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭘﻨﺠﺮه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﭻﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﮐﻨﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

