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ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSدوﻗﻄﺒﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎزار ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮی ﺑﻮده ﯾﺎ
وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻫﺮ دو ﭘﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۲ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﻫﺪف
ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ در دو وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOSرﻓﺘﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ  ۵وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻋﻠﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﯿﻢ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ،اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را در آﭘﺎرات و ﯾﻮﺗﻮب دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
وﯾﺪﯾﻮ آﭘﺎرات:

وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ در ﯾﻮﺗﻮب:
اﮐﻨﻮن از ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  iOSﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آن روی ﺳﮑﻪ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺘﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻫﺮ دو
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﮕﺮی ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﯽراه
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ iOS .ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎدﮔﯽ،
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن درﯾﺎﻓﺖ آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از اﻧﺪروﯾﺪ

ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
وﯾﺪﯾﻮ آﭘﺎرات:

وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ در ﯾﻮﺗﻮب:
در آﺧﺮ دوﺑﺎره ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻮع
ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺮ ﺷﺨﺺ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارد ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻞ ﺑﺮﺗﺮی اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻨﻮﺳﯿﺪ.
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