ارﺗﻘﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪﯾﺪ
اﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺒﻬﻢ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ  Xcodeﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی  ۳۲ﺑﯿﺘﯽ اﭘﻞ
واچ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ﻃﯽ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺟﺒﺎری و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اپ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﯿﺖ ﮐﺪ ) (Enable Bitcodeﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺴﺨﻪ اپ ﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺪ ﺑﯿﺘﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  Xcode 7اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای
اپ ﻫﺎی  iOSو ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای  watchOSو  tvOSﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺑﯿﺖ ﮐﺪ در واﻗﻊ واﺳﻄﯽ ﺑﯿﻦ
ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ درک ﮐﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﻓﺮم ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ  Clangاﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد Clang .ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮی از ﺳﺮی زﺑﺎن ﻫﺎی  C/ C++/ Objective-Cﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ در
ﮔﯿﺮد.
ﻣﯽ
ﻗﺮار
اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮرد
macOS
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دﻟﯿﻞ
روی آوردن اﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﯿﺖ ﮐﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺖ ﮐﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در اپ

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده و اﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ۳۲
ﺑﯿﺘﯽ اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ۴را ﺑﺪون ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ
ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺪﯾﻮن ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ  S4در اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ۴اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  S3ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎﻦ  S3ﻗﯿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اپ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را زده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ورق را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارﺷﯽ از وﻗﻮع ﻣﺸﮑﻞ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﮑﻮت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ از داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪود اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺘﺎدن اﭘﻞ واچ ﺳﺮی ۴

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

