اپ  Beeperاﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ۱۵
ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﺤﺒﻮب را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ واﺣﺪ و ﺟﺎﻣﻊ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺬاﺑﯽ
اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار  Pebbleﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ارﯾﮏ ﻣﯿﺠﯿﮑﻮﻓﺴﮑﯽ« ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار » «Pebbleاز ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  15اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺎم رﺳﺎن را در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﺣﺪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ وی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ درﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم » «Beeperدارای ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ورودی واﺣﺪ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی واﺗﺴﺎپ،
ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﺴﻨﺠﺮ ،آی ﻣﺴﺞ ،دﯾﺴﮑﻮرد ،ﺳﯿﮕﻨﺎل ،ﺗﻠﮕﺮام ،ﺗﻮﺘﺮ ،اﺳﻠﮏ ،ﻫﻨﮓ اوﺗﺰ ،اﺳﮑﺎﯾﭗ،
ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ،IRC ،اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺴﺞ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ.

در وبﺳﺎﯾﺖ  Beeperﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ از آیﻣﺴﺞ ﻣﯽﺗﻮان
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ و وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی دارﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮا از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در
آیﻣﺴﺞ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﯿﺠﯿﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﭘﻞ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای آیﻣﺴﺞ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻻات ﻣﺘﺪاول ﺳﺮوﯾﺲ  Beeperﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دو روش ﮐﺎرﺑﺮان
اﻧﺪروﯾﺪ ،وﯾﻨﺪوز وﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آیﻣﺴﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺠﯿﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﯾﮏ آﯾﻔﻮن  4Sﺟﯿﻠﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﮐﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی آﻳﻔﻮن ﻓﺎﯾﻞ دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی آیﻣﺴﯿﺞ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه را ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.
اﯾﻦ آﯾﻔﻮن ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  Beeperارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  Beeperﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎمﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮏ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Beeper
 Macﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  Beeperﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  10دﻻر اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ
آﯾﻔﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺠﯿﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮدش اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را روی آﯾﻔﻮن  4Sاﺟﺮا ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در آیﻣﺴﺞ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

