ﺳﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺟﺎن
ﺗﺎزه ای ﺑﻪ آﯾﭙﺪ ﺑﺒﺨﺸﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﭙﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮوش اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ
ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﺮوش آﯾﭙﺪ رو ﺑﻪ
اﻓﻮل ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر
ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ

اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه
دﯾﮕﺮ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻇﻬﻮر ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺒﻠﺖ ،ﻓﺮوش
ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ رود
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺒﻠﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ در روزﻫﺎی آﺗﯽ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .آﯾﺎ اﭘﻞ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﯾﺎﻓﺘﻪ آﯾﭙﺪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ٔ
اﭘﻞ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺒﻠﺘﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﭙﺪاﯾﺮ و آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎزدﻫﯽ
اﯾﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻧﯿﺰ در
آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮر  TouchIDﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﭘﻞ در آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود اﭘﻞ ﯾﮏ آﯾﭙﺪ  ۱۲٫۹اﯾﻨﭽﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت از ﻋﺮﺿﻪ
آن در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺰ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ درﮐﻨﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ آﯾﭙﺪﻫﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺧﺎص دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﺳﺎﯾﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮔﻮﺷﻨﻮازی ﮐﻪ در ﻣﻮردﺷﺎن
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن
در آﯾﭙﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﺷﺎن را ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺒﻠﺖ ،ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ )آﯾﭙﺪ( ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺒﻠﺖ
ﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎص ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

 -۱ﭼﻨﺪوﻇﯿﻔﮕﯽ واﻗﻌﯽ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻨﺪوﻇﯿﻔﮕﯽ ) (MultiTaskingدر ﺳﺮﻓﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر روی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﮏ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎرش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ در  iOSﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﮕﺮ -ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎز و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ -،دو ﺑﺎر ﮐﻠﯿﺪ ﻫﻮم را ﻓﺸﺮده و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﯾﭙﺪ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
اﻣﮑﺎن ﭼﻨﺪوﻇﯿﻔﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﯿﻮه ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت و ﺳﺮﻓﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ آﯾﭙﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﭘﻞ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن
دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دارد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رم ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه  A8ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ در
 A8Xﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ روان ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزدﻫﯽ در ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ.

 -۲ﯾﮏ ﮐﯿﺒﺮد ﺑﻬﺘﺮ

ﮐﯿﺒﺮد  Ultrathin-Keyboard Folioاز ﻻﺟﯿﺘﮏ ﺑﺮای آﯾﭙﺪ
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﺑﺎ آﯾﭙﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻔﺮض ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﯿﺒﺮد ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﯿﺒﺮد ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺟﺎزه ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ را ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﯾﭗ ﺑﺎ آﯾﭙﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﭘﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﻓﺮوش ﮐﺎور
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎور را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﮑﻨﺪ!؟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎوری ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﮐﯿﺒﺮد ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎور ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ،
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺒﺮد ﻧﺮم اﻓﺰاری آﯾﭙﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺪه اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ اﯾﺪه ﻧﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺒﻼ آن را ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺲ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮده و
اﻟﺒﺘﻪ ﻻﺟﯿﺘﮏ -و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ -ﮐﯿﺒﺮدﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﯾﭙﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .اﭘﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﺪه
ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻔﻮن  ۶ﭘﻼس را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ از
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﯿﺒﺮد ﺑﻪ آﯾﭙﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.

 -۳ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ آﯾﭙﺪ

- Apple Payاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج از اﯾﺮان -ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه اﭘﻞ ﻣﻔﻬﻮم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ

اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ آﯾﭙﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎورد.

اﭘﻞ ﭘﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری رﻓﻊ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﻨﻮز در ﻫﻤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ و دزدی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری

اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺮﺳﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  Apple Payﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن  ۶و آﯾﻔﻮن  ۶ﭘﻼس ﻓﻌﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای آﯾﭙﺪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻞ ﭘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﯾﻔﻮن  ۶و آﯾﻔﻮن  ۶ﭘﻼس ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ آﯾﭙﺪ ﻫﻢ رﻓﻊ

ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی دارﻧﺪ و در
ﮐﻨﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ ،روﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﭘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Apple Payرا دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﯾﭙﺪ
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ  Touch IDو  NFCﮐﻪ اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﭘﻞ ﭘﯽ ،ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

