در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬﺷﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﭼﯿﺰی ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ ،WWDC ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺎ و
ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ
ﻫﻢ در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  WWDCﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮل ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ
اﮐﻨﻮن ﭼﻬﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ دارد iOS، OS X، WatchOS :و .tvOS
اﮔﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت

ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی در دﺳﺖ اﻗﺪام اﭘﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از وﻗﺎﯾﻊ  24ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺮی
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ در ﻣﻮرد اراﺋﻪ رﺑﺎت و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﺣﺎﻻ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﭘﻞ رﺳﯿﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎن از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﺗﯽ اﭘﻞ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ روز
دوﺷﻨﺒﻪ  24ﺧﺮدادﻣﺎه راس ﺳﺎﻋﺖ  21:30ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد.
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﺳﯿﺮی

ﺷﻮاﻫﺪ اﻣﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺮی ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻫﻢ دو
دﻟﯿﻞ دارد :ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﭘﻞ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﮏ ﺑﯿﺎﯾﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﯿﺮی اﻣﺴﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﯿﺮی ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ
 The Informationﮔﺰارش داد ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺮی را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ای ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﻮده و
اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﻣﻮر

ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

آﻏﺎزی ﭘﺮﺗﻮان ﺗﺮ ﺑﺮای ﺳﯿﺮی
اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﺗﺎ اﯾﻦ
اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻟﮑﺴﺎی آﻣﺎزون ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻟﮑﺴﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﺰار ﺷﯿﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ از اوﺑﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺘﺰا ﺳﻔﺎرش دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﻣﺴﺎل اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﯿﺮی رخ دﻫﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،آﭘﺪﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﯿﺮی ،اﻓﺰوده ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ اﭘﻞ
اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش  9to5Macاﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی  OS Xﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ ﺧﻮد
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮔﺸﻮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ،درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت و اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ  Hey Siriﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی اش ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﺳﯿﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻌﻼ ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ای روی آن

ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ای ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز دارد.

اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ

ﯾﮑﺴﺎﻟﯽ از راه اﻧﺪازی اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اوﻟﯿﻦ ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻢ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ و ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺖ  9to5Macﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﭘﻞ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
دارد ﺳﺎده ﮔﺮدد.
ﺳﺎﯾﺖ  9to5Macﮔﺰارش داده ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪﺗﺎ

از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﻫﻨﺮ ﺧﻮد آﻟﺒﻮم ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد
ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی را روی ﺑﺨﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪه  For Youﺑﮕﺬارد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان را در
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮزﯾﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎری دﻫﺪ.
ﺗﻐﺮ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ  Connectﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﭘﻞ در ﺟﺮﯾﺎن روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی
روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ  Connectاﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮزﯾﮏ ﻫﺎ و آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ زﯾﺎد ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده و ﺣﺎﻻ  9to5Macﮔﺰارش داده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻗﺼﺪ دارد آن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﻫﻢ در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد.

Apple Pay

ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﺴﺨﻪ آﺗﯽ  ،iOSدو روش ﺗﺎزه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺳﺎﯾﺖ
 Recodeﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﭘﻞ روی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺤﺖ وب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ  Payﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری

و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎﯾﺸﺎن روی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن از اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﭘﻞ ﭘﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮕﺮدد

ﮐﻪ  WWDCﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ(.

دﯾﮕﺮ آﭘﮕﺮﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ  iMessageﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم Jay & Farhad
ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺳﺎﺑﻖ ) 9to5Macﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه( اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎﯾﺶ iMessage ،ﺑﻪ زودی از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻞ ﭘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺮی ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای  iOSو  OS Xﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﭘﻞ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

iOS

ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای  iOSآﭘﮕﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺮف و

ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﺮات ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺳﺎﺑﻖ  9to5Macاﻇﻬﺎر داﺷﺖ ،ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻐﺮات ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ

اﭘﻞ رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و  iOSﺑﻪ ﻟﻄﻒ آﻧﻬﺎ رﻧﮕﯽ ﺗﺮ ﺷﺪه ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و آﯾﮑﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﻮرﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اپ  Photosﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  iOSاﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در واﻗﻊ اﻓﺰوده ﺷﺪن اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻗﯿﺒﯽ ﭼﻮن  Skitchدارد .اﯾﻦ اپ ﺑﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰودن ﻧﻘﺎﺷﯽِ ،ﻓ ِﻠﺶ و ﻣﺘﻦ )ﻫﻤﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ( ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و
ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﭘﻞ اﻓﺰوﻧﻪ ای از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Markupﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ  Mailاﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺎﻻ ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻪ اپ ﻓﻮﺗﻮز و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی iOS
ﺑﯿﺎﯾﺪ.

OS X

در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  iOSﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻐﺮ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن
در راه اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ زﯾﺎدی ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم  OS Xﺑﻪ  MacOSﺗﻐﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ  tvOS، WatchOSو  iOSﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار !OS X
اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﺗﻐﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻻن در ﻧﺎم  OS Xرخ داده .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه
ﭘﯿﺸﺘﺮ  Mac OS Xﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  ،2012اﭘﻞ ﻋﺒﺎرت  Macرا از آن ﺣﺬف ﮐﺮد و آن را
 OS Xﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از آن زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد و اﭘﻞ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺒﺎرت  Macرا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ
و  Xرا از آن ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺑﻮده؟ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺪا اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا واﺣﺪ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ اﭘﻞ دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه روی  OS Xﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ راﻫﯽ ﺟﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮای
روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺎﺟﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اپ ﻓﻮﺗﻮز آن ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای  iOSﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ .در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺗﻐﺮات و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه.

 tvOSو WatchOS

روز دوﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ اﭘﻞ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ رازﻧﮕﻬﺪار ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  tvOSﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻐﺮات در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ  watchOSﺑﺎ ﻋﻤﺮ اﻧﺪﮐﺶ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ( در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد؛ در واﻗﻊ اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن

ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺪﻧﯽ اش ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎده ﺳﺎزی
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ

رود ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺳﺎده ﺳﺎزی و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺒﺮی از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش  9to5Macاﭘﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﺎزه ای ﻧﺪارد )ﺣﺎل ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ آن ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﺎزه ﻣﮏ ﺑﻮک ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ( .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﯿﺶ رو اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﺟﺎی ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ  WWDCرا روی ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺮار دﻫﺪ
و روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺎزه اش را ﺑﻪ ﭘﺎﺰ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ روﯾﺖ آﯾﻔﻮن
ﯾﺎ آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻣﺪل ﺗﺎزه ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﭘﻞ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ اﭘﻞ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ زﻣﺎن

ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

