ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ  Apple Musicﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و  iOSاز آن ﺑﯽ
ﻧﺼﯿﺐ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
اﭘﻞ ﺑﺎ  Apple Musicﺧﻮد ﻗﺼﺪ دارد از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺳﺮوﯾﺲ اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را از ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﮔﻮﮔﻞ
داﻧﻠﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از ﻣﺤﺪوده  iOSﺧﺎرج ﮔﺮدد و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان را
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ،ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮد را در روز  5ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در  iOSﺷﺎﻫﺪ آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ

ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻌﯿﺖ دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ وﯾﺠﺖ در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻮم ﮐﻨﺘﺮل

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﯾﻦ وﯾﺠﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺨﺶ ،ﺗﻮﻗﻒ و رد ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را
ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ.
ِ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن و
اﯾﻦ
آﯾﭙﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از آن ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ورژن ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ آﯾﺘﻮﻧﺰ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺘﻪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺐ رادﯾﻮ
آﻧﭽﻪ در  Beats 1اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮ
ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﻟﺒﻮم ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ Library
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ داﻧﻠﻮد،
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ 9.99
دﻻر در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  14.99دﻻر ﺑﺮای  6ﻧﻔﺮ )ﮔﺮوﻫﯽ( اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را

ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

