زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ) (WWDCﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮده و در آن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از
آﯾﻨﺪه ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاس را در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻓﺸﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
 WWDCﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  2003ﺗﺎ  2016در »ﻣﻮﺳﮑﻮن ﺳﻨﺘﺮ« ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﮐﺎﻧﻮﮐﺸﻦ ﺳﻨﺘﺮ« ﺳﻦ ﺧﻮزه ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﻣﺪﻋﯽ
اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺳﺎل
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن  WWDC 2018اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺮاﺳﻤﺎت رزور ﺷﺪه در ﮐﺎﻧﻮﮐﺸﻦ ﺳﻨﺘﺮ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ  WWDCرا ﺣﺪس زد:
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  :O’Reilly Velocityاز  21ﺗﺎ  24ﺧﺮداد ﻣﺎه
 : DataWorks Summit and Hadoop Summitاز  27ﺗﺎ  31ﺧﺮداد
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ :از  5ﺗﺎ  7ﺗﯿﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ رزرو ﻧﺸﺪه  14ﺗﺎ  18ﺧﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ در اﯾﻦ روﯾﺪاد از  iOS 12و  ،macOS 10.14ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی
ﺑﻌﺪی  watchOSو  tvOSو ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی از آﯾﭙﺪ ﭘﺮو روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از
دورﺑﯿﻦ  ,TrueDepth، Face IDﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﺒﻪ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  Xﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺑﻠﯿﻂ  1599دﻻری  WWDCﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای
ﺗﻌﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در  WWDC 2017ﺣﺪود  5ﻫﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪه و ﻫﺰار ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
وب ﺳﺎﯾﺖ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﭘﻮﺷﺶ داده و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در دﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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