ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ :اﭘﻞ در ﭘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ Here
 mapsﻧﻮﮐﯿﺎ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
اﻣﺮوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Here Mapsﻧﻮﮐﯿﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎوی ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
در ﮔﺰارش ﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺬﮐﻮر را در ازای ۳.۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا در ﮔﺰارﺷﯽ آورده ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻫﺎی ﺑﺮای ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ
رﺳﺎﻧﺪن  Here Mapsﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ .اﭘﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﻄﺮﺣﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ،آﻣﺎزون ،ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﻞ  BMW، XM Sirusو  Harmonﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﺎورد ﻧﻮﮐﯿﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮف ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻼن ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ وﺳﻮﺳﻪ ی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎن اﭘﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ  Hereﻣﭙﺲ دوﺑﺎره ﺧﻮد
را ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻌﻨﯽ  Google Mapsﺑﺮود.
ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺴﯿﺮ آﺳﺎن ﺗﺮی را ﺑﺮای ادﻏﺎم Here Maps
 iOSﺗﻮﺳﻌﻪ داده و اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ
ً
ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﭘﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ را ﺗﺼﺎﺣﺐ و در  iOSادﻏﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﮕﺬارد.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺪل ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯿﺎن دو ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﻌﻨﯽ اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

