اﭘﻞ در روﯾﺪاد  WWDCاﻣﺸﺐ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ iOS
 12ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺗﺎزه ﺧﺒﺮﮔﺰاری وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ،اﭘﻞ از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ  iOS 11در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی 14 ،ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ  67ﻣﺸﮑﻞ را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن آﯾﻔﻮن ﻫﺎ و آﯾﭙﺪﻫﺎی اﭘﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺮم اﻓﺰاری
 ،iOS 11ﺑﺎ رﺷﺪی  46درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت  iOS 10در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت  iOSﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت اﭘﻞ در ﻋﺮﺿﻪ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی

ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﭘﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ روی  iOSﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪه ﮐﻪ
اﭘﻞ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد در  iOS 12ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ را
ﺑﻪ ورژن ﺑﻌﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﺪ iOS 12 .اﻣﺸﺐ و در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد WWDC 2018
اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ
از اراﺋﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ  iOSﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻣﻮرﻫﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ  Moor Insights & Strategyﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
اﭘﻞ ،ﺗﻌﺪد دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .اﭘﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  40ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻓﺮوش دارد ﮐﻪ
 33درﺻﺪ از از ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺗﺎ  5ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ ،ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ورژن از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و آن
را ﺑﻪ روان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻣﻮرﻫﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﻪ ﻗﺪری در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎگ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  iOS 11را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ،ﺑﺎﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﺣﺮف »،«i
ﻋﻼﻣﺖ »] A؟[« را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آورد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﻠﻤﻪ » «ITرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎری » «.I.Tﺗﻐﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آﯾﻔﻮن ،X
ً
ﺑﻌﺪا
ﭘﯿﺎﻣﯽ در  iMessageﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﺪوده ﺣﺒﺎب ﺑﻮد؛ اﭘﻞ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ را
اﺻﻼح ﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺪاد  ،WWDC 2018اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

