ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از  Flowﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ؛ ﺳﺮوﯾﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺑﺰاری را ﺑﻪ ﻧﺎم » «Flowﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ »«IFTTT
داﻧﺴﺖ؛ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎرﺗﺮی در آورده و آن را ﺳﺎده

ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 Flowاﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۳۵ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﯽ ﺗﻮان آﻓﯿﺲ ۳۶۵
و  OneDriveرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و از ﻃﺮﻓﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آن را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺷﺨﺺ

ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺘﺮ ،دراپ ﺑﺎﮐﺲ ،ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ،اﺳﻠﮏ Trello ،و  MailChimpو ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ  Flowرا ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ

ﻧﻈﯿﺮ  Githubو  SQLﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ  Flowدﺳﺘﻮر دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دراپ ﺑﺎﮐﺲ از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻪ داری ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ  OneDriveاﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ  IFTTTرا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت

ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﭘﻠﺘﻔﺮم راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ،
آژور ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺠﺎری ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ  ،Flowﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﺎرﺑﺮ-ﻣﺤﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدی را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ  Flowﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ،ﻣﺪارس و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﻫﺪف
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ،دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی
اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻈﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

