ﮔﻼﺑﯽ؛ آﻓﺘﺎﺑﻪ ای ﺑﺮای  - iOSدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از آﻓﺘﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﺎزی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﻮاﻧﺶ را ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﮐﺮده .اﻣﺎ ﮔﻼﺑﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻔﺮح اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی رو ﺑﻪ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﻤﻪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،رﻧﮓ و … ﻫﻤﮕﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎﻫﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ واژه ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻟﻔﻈﯽ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﮔﻞ و رﻧﮓ آﺑﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﻫﻢ ﻧﯿﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن

در اﺻﻞ “ﮔﻞ آﺑﯽ” ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﮔﻼﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﮔﻼﺑﯽ از  192ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻃﺮاﺣﯽ ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ،ﻣﺪل ﺗﺠﺎری و … ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﮔﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﮐﺎﻣﻞ از آﻓﺘﺎﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آﻓﺘﺎﺑﻪ ﻫﻢ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای  iOSاﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎل ،ﮔﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﮐﭙﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ رواج ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺤﺘﻮا وارد ﮐﻨﺪ .اوﺿﺎع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ از روی دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺎری ﻣﻮﻓﻖ را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﮔﺠﺖ اﻧﺪروﯾﺪی اﻃﺮاف ﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺳﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻼﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎی آﻓﺘﺎﺑﻪ ﺑﺮای  iOSﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻫﺎی
آﻓﺘﺎﺑﻪ ،ﮔﻼﺑﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﺑﺮای اﺟﺮای ﮔﻼﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎن را ﺑﻪ ورژن  7ارﺗﻘﺎ داده
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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