ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ درﺑﺎره ﺷﺎﻫﮑﺎر اﭘﻞ در  WiFi-Assist : iOS 9ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻀﺮ؟

Wi-Fi Assistﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  iOS9ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .از
زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ  iOS9ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻃﺮفداران و ﻣﻨﺘﻘﺪان زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری درﺑﺎره ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪه
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  Wi-Fi Assistﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آیﻓﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ  iOS9ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آیﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Wi-Fi Assistﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ وایﻓﺎی در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺿﻌﯿﻒ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞﻫﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،آیﻓﻮن ﺑﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﺮده و اﮔﺮ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وایﻓﺎی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدد .ﻣﺴﻠﻤﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی اﭘﻞ در  iOS9ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻟﺒﺘﻪ
اﮔﺮ از ﺳﯿﺮی و  Spotlightﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

مطلب پیشنهادی :با این قابلیت پنهان  iOS 9هیچگاه دچار کندی اینترنت نمیشوید!

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎل ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ را دارد .ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد دور ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ارﺗﺒﺎط وایﻓﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﺪ و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ وﯾﺪوﯾﯽ
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدﯾﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﭘﺨﺶ اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
و ﺑﺪون آنﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻃﻼﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط وایﻓﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،ﺳﻤﺒﻞ وایﻓﺎی ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻞ زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﺪهای ﮐﻪ اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋﮔﯽ  Wi-Fi Assistﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺪه ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ آن ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪان ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل ﻧﻤﯽزﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪان راﻫﮕﺸﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 Wi-Fi Assistرا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ؟
اﺑﺘﺪا  Settingsرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و روی  Cellularﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  Cellularﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار داده در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻣﮑﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ
اﯾﺪه ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﻮب ﺑﻮده و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ دادهﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.

اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺗﺎ  Wi-Fi Assistرا ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻞ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﺎ آﺧﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ Wi-Fi
 Assistرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﻮﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ وایﻓﺎی ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﻮﻟﯽ
و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﮐﺮﯾﺲ ﻣﺎﯾﻠﺰ ،ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﯿﺰﻣﻮدو iOS9 ،را زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺘﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده

اﺳﺖ .او در ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ » :از زﻣﺎن داﻧﻠﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎ  iOS9ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽ  Wi-Fi Assistدر آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻦ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺳﻮم اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ آﯾﺎ دادهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ  Wi-Fi Assistﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮک ﻫﺴﺘﻢ .در ﻣﺪت ﺳﻪ روزی ﮐﻪ از آیﻓﻮن  6Sاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم،
ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻦ  950ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ داده ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﯿﻤﯽ از دادهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮی  NetFlixﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪﻃﻮر
ﻗﺎﻃﻊ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﻫﺮﮔﺰ آنرا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﺪادهام «.ژوﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﮔﺎردﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ را دادهاﻧﺪ .اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی NetFlix
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط وای ﻓﺎی ﺷﻤﺎ دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺷﺪه و آیﻓﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﺷﺮوع ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ دادهﻫﺎ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  iOS9از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .وﯾﮋﮔﯽ
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﮋﮔﯽ
"ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ" را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن رﺳﺎﻧﻪای ﭘﺎﯾﺪار را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ:

howtogeek

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 14ﻣﻬﺮ 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/1779 :

