ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار  f.luxاراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ« در
 iOS 9.3را ﺑﺎزی ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ اﭘﻞ ﺧﻮاﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،دی ۱۳۹۴
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ  iOS 9.3ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ« ﮔﻔﺘﯿﻢ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺧﻮاب ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺷﺪت ﻧﻮر

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﻃﯿﻒ آﺑﯽ آن ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب در اﻓﺮاد ﺷﻮد.

در ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  f.luxﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ،
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  f.luxﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد

ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ روی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺮم اﻓﺰاری اپ اﺳﺘﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  APIاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد ﺣﺬف ﻧﻤﻮد.
ﺣﺎﻻ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺴﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  ،iOSﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار f.lux
اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ

ﺑﺮاﺑﺮ را ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎل  2009ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻓﺮاوان در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی  ،OS Xوﯾﻨﺪوز و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﻫﺎ و آﯾﭙﺪ ﻫﺎی ﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮده ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺼﻮل  f.luxﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد اپ اﺳﺘﻮر ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

