اﭘﻞ  ۷۰اﻣﻮﺟﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ  iOSاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
اﻣﺮوز روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﻮﺟﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﭘﻞ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﻤﯿﺖ ﺷﻤﺮده ﺗﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی اﻣﻮﺟﯽ
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ
آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ و اﭘﻞ واچ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ً
ﺣﺪودا  ۷۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ،iOS 12
اﻣﻮﺟﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ  ۷۰ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﻓﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد را در ﻧﻮار اﻣﻮﺟﯽﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد  ۴اﻣﻮﺟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺻﻮرت زرد رﻧﮓ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ  ۴ﺣﯿﻮان ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻧﮕﻮرو ،ﻃﻮﻃﯽ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻃﺎووس ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه  ۴ﻏﺬای ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻧﻈﺮﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﻮﺟﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد
دوﺳﺘﺪاران ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ  ۱۳اﻣﻮﺟﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﺑﻪ »ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﯾﻮﻧﯿﮑﺪ« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﮓ راﻫﻨﻤﺎ ،اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ وﯾﻠﭽﺮ ،ﺳﻤﻌﮏ ،ﻋﻼﻣﺖ
ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺑﻮدن ﻓﺮد و اﻧﺪام ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ﻧﮋادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮد و زن و ﺑﺎ رﻧﮓ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﭘﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﻮﺟﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﯾﻮﻧﯿﮑﺪ ﺗﺎﺪ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺎ اﯾﻤﻮﺟﯽ ﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۸آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ
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