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ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮان از ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﺳﻨﭙﭽﺖ اﯾﺪه
ﺑﮕﯿﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﭘﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  WWDCاﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در
ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻧﻄﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

 iMessageﺑﺎ  iOS 10ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺷﻠﻮغ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻼﯾﻨﺖ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ

ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺘﺮﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی
رﻗﯿﺒﺶ را ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﺣﺒﺎب ﻫﺎی آﺑﯽ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن دارﻧﺪه آﯾﻔﻮن

را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را روش ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ذﮐﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﺎﺰ ،ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از  iOS 10ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺣﺒﺎﺑﯽ
ﺣﺎوی ﻣﺘﻦ را ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی ﻫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ از

ﻃﺮﯾﻖ اﻧﮕﺸﺖ؛ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ »ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ« ﮐﻪ ﺑﺮای روﯾﺖ ﺷﺪن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮاﯾﭗ ﮐﺮدن
دارﻧﺪ؛ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﻮل اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ،ﻃﺮح ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ،اﺳﺘﯿﮑﺮ ،ﮐﻠﻤﺎت اﻣﻮﺟﯽ ﺷﺪه و

ﯾﮑﯽ از ﺷﺶ روش ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  tapbackﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺞ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﭘﻞ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر اﺳﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ ﭼﺖ اﭘﻞ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﻮﻋﯽ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک روی ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﮐﺮد ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﺪل ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎزه
ای ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﺳﻨﭙﭽﺖ ﯾﺎ وﯾﭽﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺤﺒﻮب از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰودن اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﮔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﭽﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ
ﻫﺎی ﮔﯿﻒ ،اﻧﯿﻤﺸﻦ ﻫﺎی اﻣﻮﺟﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده
و ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  DoorDashﻏﺬا ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ Square
ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺮاﻧﮏ ژﯾﻠﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ  Forresterدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺸﻮده ﺷﺪن  iMessageﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﭘﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺪاﻋﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن وﯾﭽﺖ و
دﯾﮕﺮان در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻫﺪف در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  iMessageﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن راﻏﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ آن
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﭼﻮن در
دﺳﺘﺮس ﺷﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ

ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﯿﺐ )ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ روی  iOSو ﻫﻢ اﻧﺪروﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ( اﭘﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻦ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺗﻮﻟﯿﺪی اش ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﺪ و ﺿﺮوری اﺳﺖ

ﮐﻪ  iMessageﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ،ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﺗﻨﻬﺎ اﭘﻞ آن را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ اپ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﻟﻮ و اپ وﯾﺪﺋﻮ ﭼﺖ  Duoاﺧﺘﺼﺎص

داد.

 iMessageﺻﺮﻓﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
اﻟﻮ ﺑﺮای آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪل ﮔﺮدد و ﺑﺮای
ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  Duoﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Face Timeاﭘﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻠﻔﯽ ﻣﺤﻮر اﺳﻨﭙﭽﺖ )اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ و ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ( اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻢ ﮔﻮﮔﻞ  I/Oو ﻫﻢ  WWDCرا ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮش
ﺿﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻨﺎوری دﻧﯿﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ »ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻼش دارﻧﺪ درک درﺳﺘﯽ
از ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ«.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﻼش دارد آن را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﺮﺧﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری اش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﯾﺎ در واﻗﻊ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Messagesو ﻣﻮزﯾﮏ را ﺑﻪ ﺳﺎن آﺑﺠﮑﺖ
ﻫﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ  iOSاﺳﺖ .ﻟﺬا در ﮔﺬﺷﺘﻪ
وﻗﺘﯽ اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﮔﯽ را از روی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اش را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮد .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺪرت
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﺮات اﺳﺎﺳﯽ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺧﻮد
ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای  iOSاﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ
داد.

اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﭘﻞ ُﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪﺗﺮ از رﻗﺒﺎﯾﺶ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدف ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری اش ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎزی را ب iرﻗﺒﺎﯾﺶ واﮔﺬار ﮐﺮده،
رﻗﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر
ﻣﻤﮑﻦ را از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ  iOS 10اﯾﻦ روﯾﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را رﺳﻤﺎ روی ﺻﺤﻨﻪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺐ ﻧﺨﺴﺘﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  WWDCاﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ  iOSرا ﺑﺮدارد.
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﻪ زودی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ  Stocks، Notes، Weatherو ﺑﺴﯿﺎری اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺎرﺑﺮد درون ﭘﻮﺷﻪ ای روی ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻮم آﯾﻔﻮن ﺗﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﭘﻞ( اﯾﻨﮑﻪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Messagesﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎﻟﻘﻮه آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اپ اﺳﺘﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ،روﺷﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺗﻐﺮات روی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﯾﺎ اﺳﻨﭙﭽﺖ
اﯾﺪه ای ﺗﺎزه را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﭘﻞ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺎ ﻣﺨﺘﺺ

ﺑﻪ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺑﺎز ﺑﻮدن ﮐﻪ اﭘﻞ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ آن روی آورده ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ورود

ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اش ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و
ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار آن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ
دارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ورود  iMessageﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺨﺮب از
ﺳﻮی آن ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد.
دور ﻧﯿﺴﺖ روزی ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺨﻮاﻫﺪ  iMessageرا ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺟﺪی ﺑﺪل ﻧﻤﺎﯾﺪ و از
اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ آﯾﻔﻮن ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن را دور ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ  iMessageرا ﺑﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﻮل ﺳﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻟﺒﺘﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﭼﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ اﭘﻞ
ﭘﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ اﭘﻞ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ازای اراﺋﻪ ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﯿﮑﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ

ﺑﺮای ورود اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺪروﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از رﻗﺒﺎی  iMessageروی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ واﺗﺲ اپ ﺣﺎﻻ از ﻣﺮز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده و ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ رﮐﻮرد اﺳﺖ.
اﭘﻞ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از  iOsاز ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﭘﻞ آی دی دارﻧﺪ از آن روی
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﮏ ،آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار  iOSاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﻮل رﻗﻢ  23درﺻﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و
ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ iOS 10
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه روزی ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ  iMessageﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺑﺎغ ﺳﺮﺳﺒﺰ  iOSﺷﺪه و در ﺟﻬﺎن ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

