 5دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ آیﻓﻮن

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﯿﻤﯽ از  48.04ﻣﯿﻠﯿﻮن آﯾﻔﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﺳﻮم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن از ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎل از روی
ﮐﺎر آﻣﺪن اﻧﺪروﯾﺪ و ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺳﺎل از روی ﮐﺎر آﻣﺪن  iOSﻣﺎﺟﺮا از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ؟
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽ اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ
دارﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو
ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی:

آیا زمان ارتقا به  iOS 9.1فرا رسیده است؟

اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﻧﺪروﯾﺪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﯾﻔﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روی داد.

 -1ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺗﻨﻬﺎ دو اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﺎ ﺳﺎل  2014ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آﯾﻔﻮن ﺗﻨﻬﺎ دارای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  4اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﯾﻔﻮن  6و آﯾﻔﻮن  6ﭘﻼس
اﯾﻦ روﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و اﭘﻞ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺟﻔﺖ آﯾﻔﻮن را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮد ﮐﻪ دارای اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ را از رو ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و رﻗﺎﺑﺖ و دردﺳﺮ ﺟﺪی
ﺑﺮای اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.

 -2ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﭘﻞ ﻧﺴﺨﻪ  iOS 8را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﮋهای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راهﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺳﺎل
 2014ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﺮواﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪی را ﺗﺨﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻨﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻇﻬﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﭘﻞ ﻣﺪﺗﯽ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در iOS 8
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و راه ﺣﻞ آن ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽ  Apple-yﺑﻮد .اﻣﺮوز ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ  Shareرا
در  iOS 8ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت را در آن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
از ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ،روش اﭘﻞ ﺣﺘﯽ از اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ  Shareرا ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ در آن ﺟﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻤﺎم اﭘﻠﯿﺸﮑﻦﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ آزار دﻫﻨﺪهای را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ.

 -3در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ دارای ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮانﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ دورﺑﯿﻦ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻮع در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ در
ﺧﺼﻮص اﭘﻞ ﻣﺎﺟﺮا اﺻﻼ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽداﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ً در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻟﭙﺬﯾﺮی از
ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮏ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺼﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰارﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در آﯾﻔﻮن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ آﯾﻔﻮن را روﺷﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ روی آنﻫﺎ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺪارد.

 -4ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺮماﻓﺰاری و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﭘﻞ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﺳﺖ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک و ﺗﯿﻤﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﯾﻦ
ﺿﻌﻒ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﭘﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﻔﻮنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺎهﻫﺎ و از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

 -5اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای  iOSﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﺰاران ،ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺬاب ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم آﯾﻔﻮن ﯾﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ و
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ اﺑﺘﺪا در  iOSﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﯾﻔﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﯿﻢ.
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