اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۲اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ از راه
ﻣﯽرﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺪروﯾﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻏﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰودن ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ۱۲
اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﯾﺎ » «Trashﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﯽ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻄﻞ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ او اس وﺟﻮد دارد ،روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﺧﻮدش را دارد.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ در اﻧﺪروﯾﺪ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ  APIآن ﺑﻪ
اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،اپﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺠﺎی ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،آنﻫﺎ را
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﺑﻪ اپ  Filesاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻧﺪارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Trashﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱وﺟﻮد دارد و ﻇﺎﻫﺮا اپﻫﺎی ﮐﻤﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اپﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۲ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اپﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﮔﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را در ﭘﯿﺶ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز اپﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﺳﮑﺘﺎپ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ  APIدر اپﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ اپﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۲و اپ  Filesﮔﻮﮔﻞ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ و
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺗﻤﺎم اپﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

