ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﭙﺲ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺎت
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﭘﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﭘﻞ ﻣﭙﺲ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و
اﯾﺮﻟﻨﺪ ﮐﺮده و ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﭘﻞ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن  WWDC 2020ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،از ﺑﻬﺒﻮد اﭘﻞ ﻣﭙﺲ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .در اوﻟﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ

 iOS 14ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﭙﺲ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺮﻟﻨﺪ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از دو روز ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ۳درﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ژوﺋﻦ  ۲۰۱۵ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﺧﻮد از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد و ﺗﺎ
ﻣﻪ  ۲۰۱۹از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﮐﺮد.
در اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ

ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﮑﺮد ﻗﺒﻠﯽ اﭘﻞ درﺑﺎره ﻣﭙﺲ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ،آن را ﺑﺮای ﻣﺪت  ۱۶ﺗﺎ  ۴۹روز ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﯾﺮﻟﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،iOS 14ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﭙﺲ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﺎت آن را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

