 Workﬂowو ﭼﻬﺎر ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ را ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺰرگ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی iOS

ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﭘﻞ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ  Workﬂowرا ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اپﻫﺎ و ﻓﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی
داﺧﻞ آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی آن "آری واﯾﻨﺴﺘﺎﯾﻦ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺷﺒﮑﻪ  4Gو وایﻓﺎی
ﺑﺎ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
اﺑﺰار  Workﬂowﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  IFTTTاﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ
زدن ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﺑﺰار اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﺗﻌﺪاد داﻧﻠﻮدﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﭘﻞ ﺗﯿﻢ  Workﬂowرا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی آن ﯾﻌﻨﯽ "واﯾﻨﺴﺘﺎﯾﻦ"؛ "ﮐﺎﻧﺮاد ﮐﺮﯾﻤﺮ"؛ "آﯾﺎﮐﺎ ﻧﻮﻧﺎﮐﺎ" و "ﻧﯿﮏ ﻓﺮی" ﺑﻪ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اپ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن روی ﭘﻠﺘﻔﺮم اپاﺳﺘﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد.
"واﯾﻨﺴﺘﺎﯾﻦ" ﺑﻌﺪ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ" :از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﭘﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻫﯿﺠﺎنزده ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در  WWDCﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﭘﻞ داﺷﺘﻪاﯾﻢ و در ﺗﻤﺎم دوران
ﺗﻮﺳﻌﻪ و راهاﻧﺪازی  Workﬂowﺗﺎ ﺣﻀﻮر در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮐﯿﮏاﺳﺘﺎرﺗﺮ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده آن در اپاﺳﺘﻮر ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ اﭘﻞ را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻨﯿﻢ و راهﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ  Workﬂowدر ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﺼﺤﻮﻻﺗﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در

ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ".
ﺗﯿﻢ  Workﬂowدر ﺳﺎل  2015ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ "ﺟﺎﯾﺰه ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻞ" ﺷﺪ" .دﯾﻦ ﻫﺎدﺳﻮن" ار ﺑﺨﺶ Apple
 Accessibilityﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ اپ را دﯾﺪم ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ".
ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد:

اپ  Workﬂowبه دلیل استفاده خارقالعادهاش از قابلیت در دسترس بودن  iOSموفق شد جایزه
طراحی اپل را در سال  2015از آن خود کند .این استفاده بیشتر از هر چیز به نوع بهکارگیری آن
برای VoiceOver؛ اشارات عالی و همچنین قابلیتهای  drag/dropمربوط میشود.

ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ  Workﬂowﺑﺎ اپﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﭘﻞ واچ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  Workﬂowﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی ﺷﻮد .ﺗﯿﻢ  Workﬂowﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه اﺳﺖ و
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮ در  WWDCﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮای  iOSﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه آن را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد درآورد .ﺣﺎل
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ:

ﺗﮏﮐﺮاﻧﭻ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 06ﻓﺮوردﻳﻦ 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/news/world/7317 :

