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بررسی محصوالت معرفی شده در کنفرانس WWDC شرکت اپل

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

در  بارها 
که  کرده ایم  صحبت  مورد  این 

نمایشگاه CES ، بزرگ ترین و مهم ترین نمایشگاهی است که در صنعت فناوری به صورت سالیانه 
برگزار می شود. این نمایشگاه در ابتدای هر سال میالدی برگزار می شود و بزرگان فناوری از ماه ها قبل برای حضور 

در آن برنامه ریزی کرده و خود را آماده می کنند. اما شرکت های نظیر گوگل، اپل یا مایکروسافت ترجیح می دهند که 
در این نمایشگاه حضور پر رنگی نداشته باشند. این شرکت ها در واقع خود را یک تافته جدا بافته از دیگر شرکت های 

فناوری می دانند و دوست دارند که در هر سال جدا از حضوری که در نمایشگاه CES دارند، برای خودشان یک 
کنفرانس اختصاصی هم برگزار کنند. ماه قبل شاهد برگزاری کنفرانس شرکت گوگل با نام I/O بودیم. هفته گذشته هم 

کنفرانس شرکت اپل با نام WWDC برگزار شد. شرکت اپل هر سال در این کنفرانس به معرفی محصوالت جدید خود 
در سال پیش رو می پردازد و از ماه ها قبل طرفداران محصوالت این شرکت، در انتظار برگزاری این کنفرانس و رونمایی از 
محصوالت جدید اپل هستند. هفته گذشته کنفرانس توسعه دهندگان جهانی اپل یا همان WWDC با حضور مدیران ارشد 
اپل همچون، تیم کوک، کریگ فدریگی و فیل شیل برگزار شد. اپل که این روزها به عنوان باارزش ترین برند جهان، شناخته 
می شود، در این کنفرانس سخت افزارها و نسخه های جدیدی از سیستم عامل های خود را رونمایی کرد. در صورتی که از 
طرفداران این شرکت هستید و اخبار مربوط به اپل را دنبال می کنید، می توانید در موضوع ویژه این هفته، اتفاقات مهمی که در 
طول این کنفرانس رخ داد را بخوانید. طرفداران اپل روز به روز در حال افزایش هستند و این شرکت در طول سال های گذشته 
از یک برند خاص تبدیل شده است به یک برند تجاری و با پوشش سلیقه عمومی. در سال های قبل بیشتر افرادی که سراغ برند 
اپل می رفتند، به این دلیل اپل را انتخاب می کردند که یک برند خاص بود و هر کسی نمی توانست به سادگی محصوالت این شرکت 
را خریداری کند زیرا همیشه قیمت محصوالت اپل بسیار باالتر از دیگر شرکت ها بود، اما بعد از فوت استیو جابز با تغییر مدیریت این 

شرکت، استراتژی های اپل هم تغییر پیدا کرد و تیم کوک دوست داشت که بیشتر مردم لذت کار با محصوالت اپل را تجربه کنند. 
رابط کاربری و سیستم عامل محصوالت اپل، بسیار کاربر پسندتر از قبل شد و قیمت گوشی های اپل با دیگر برندهای معروف 

و معتبر اختالف ویژه ای نداشت. حتی بسیاری از اپراتورهای خارجی گوشی های اپل را روی سیم کارت به مشتریان به 
صورت رایگان ارائه کرده و به صورت ماهیانه هزینه ای را از آن ها دریافت می کردند. این گونه شد که اپل همه گیرتر 

شد و تعداد کاربران آن افزایش پیدا کرد. این گستردگی مشتریان باعث شد که این شرکت راه خود را 
برای باال بردن تنوع محصوالتش باز ببیند و به تولید سخت افزار و نرم افزارهای اختصاصی بیشتری 

دست بزند. اگر دوست دارید بدانید که آخرین دستاوردهای اپل به چه صورتی است و این 
شرکت چه برنامه ای برای مشتریانش در سال آینده دارد، در ادامه همراه با ما باشید.

آیفون 8 پاییز امسال می آید

تاکنون منتشر شده،  اخبار جسته و گریخته ای که  طبق 
می دانیم آیفون 8 در پاییز امسال معرفی می شود و انتظار 
می رود که با طراحی تماما نمایشگر و البته آینده نگرانه 
این  آنچه هنوز هم نمی دانیم  اما  را متحیر کند.  ما  خود 
دکمه هوم  می خواهد مشکل  دقیقا چطور  اپل  که  است 
را در این موبایل برطرف نماید: به بیان دیگر، این دکمه 
چه شکل و شمایلی خواهد داشت، چطور کار می کند و 
بسیاری سواالت دیگر. هفته گذشته، در جریان کنفرانس 
توسعه دهندگان اپل موسوم به WWDC و بخش مربوط 
به معرفی iOS 11 و نسخه به روز شده از سیری، شمایی 
قرار  رویمان  پیش   8 آیفون  مجازی  هوم  دکمه  از  کلی 
گرفت. البته این مطلب را می توان تحت عنوان »انتظارات 
و  جدید  دکمه  نمود.  قلمداد  نیز   »8 آیفون  از  غیرعادی 
دایره شکل سیری در iOS 11 شاید همان دکمه هوم 
مجازی آیفون 8 باشد! رنگ موجی شکل سیری که به 
صورت دایره ای شکل قرار دارد را تصور کنید. به نظرتان 
امکان دارد که دکمه هوم آیفون 8 چنین شکل و شمایلی 
داشته باشد؟ در برهه کنونی، تغییر رویکرد اپل به سمت 
ایجاد محیط هوم فاقد دکمه برای آیفون 8 بسیار بعید به 
نظر می رسد، لذا احتمال آنکه این شرکت به پیاده سازی 
یک دکمه مجازی در محیط نرم افزاری تلفن همراه مورد 
بحث روی بیاورد بسیار باالست. دکمه حساس به فشار 
آیفون 7 هم که کمتر شبیه به یک دکمه فیزیکی به نظر 
می رسد، تقریبا چنین آینده ای را ترسیم می کند. بنابراین 
جای تعجب نخواهد بود اگر متوجه شویم که نسل بعدی 
آیفون چنین مشخصه ای دارد. حال تصور کنید درخواستی 
را برای سیری مطرح می کنید و دایره رنگی برایتان نمایش 
داده می شود. اینکه دو دایره هم اندازه در بخش انتهایی 
صفحه خود داشته باشید ابدا منطقی به نظر نمی رسد، لذا 
در  رنگی سیری  دایره  که  نتیجه گرفت  اینطور  می توان 
اصل همان دکمه هوم است. سوال اینجاست: چرا آیکن 

به  باشد و چرا شبیه به یک دکمه  باید دایره ای  جدید 
در  باشید  داشته  دقیق تری  نگاه  اگر  نظر می رسد؟ 

را  سیری  دکمه  دایره ای  که  یافت  خواهید 
احاطه کرده و اندکی هم شبیه به همان 

محدوده جداکننده دکمه فیزیکی هوم 
از طرفی،  آیفون فعلی است.  در 

دایره ای  شکل  دو  اینکه 
درست در کنار یکدیگر 

شوند  داده  نمایش 
اندکی عجیب 

نظر  به 
می آید.

هوم پاد، اسپیکر هوشمند خانگی

اپل همان طور که انتظار می رفت، در جریان کنفرانس ساالنه 
اسپیکر  از یک دستگاه   WWDC 2017 توسعه دهندگان
رونمایی کرد که  دستیار صوتی هوشمند  به  خانگی مجهز 
HomePod نام دارد. این کمپانی همچون همیشه اظهار 
داشت محصول جدید آن ها، حوزه موسیقی خانگی را متحول 
خواهد ساخت. این اسپیکر هوشمند از یک ردیف هفت تایی 
بلندگوهای توئیتر بهره می گیرد. عالوه بر آن ها، ساب ووفر 
۴ اینچی در مرکز استوانه و رو به باال، صدای بیس عمیق و 
 A8 فراگیر را تولید می نماید. در این دستگاه از چیپست قدرتمند
استفاده شده تا با تشخیص هوشمند محیط و شرایط فضای 
اطراف و به لطف »آگاهی فیزیکی«، بهترین صدای ممکن 
را ارائه کند. همچنین دو دستگاه هوم پاد می توانند با یکدیگر 
همکاری کرده و تجربه صوتی را ارتقاء دهند. واضح است که 
HomePod با اپل موزیک سازگار بوده و به صورت وایرلس 
به مجموعه قطعات مـوســـــیقی دسترسی خواهد داشت. 
مجموعه شش تایی میکروفون به کار رفته در این دستگاه 
کنترل  برای  ویژه ای  قابلیت های  سیری،  از  استفاده  ضمن 
موسیقی را نیز ارائه می دهند. مثاًل می توانید از هوم پاد بپرسید 
درامر این آهنگ چه کسی است، یا برترین آهنگ پنجشنبه 
هفته گذشته چه بوده است؟ عالوه بر پشتیبانی از موزیک، هوم 
پاد می تواند به عنوان یک دستیار خانگی نیز ایفای نقش کند. در 
این حالت سیری برای تبدیل واحد، شنیدن اخبار، وضعیت آب و 
هوا، ترافیک، نتایج ورزشی، اعالن ها، تایمر و ... به کار می رود. 
از طرفی خدمات دیگر اکوسیستم اپل نیز با این اسپیکر به 
صورت یکپارچه عمل می کنند، مثاًل می توانید از طریق آن 
iMessages و به کمک اپلیکیشن 

پیام بفرستید، یا دیوایس های 
را  کیت  هوم 
کنترل نمایید. 
هوم  واقع  در 
می تواند  پاد 
هاب  عنوان  به 
پلتفرم  مرکزی  کنترل 
کند  عمل  نیز   HomeKit
را  خانگی  هوشمند  ابزارهای  و 
تحت کنترل بگیرد. این اسپیکر در 
دو رنگ سفید و خاکستری از ماه دسامبر 
۲017 به قیمت 3۴9 دالر وارد بازار خواهد 

شد. اسپیکر هوشمند اپل معرفی شده و بر اساس اطالعات و 
اخبار موجود، کیفیت صدای بسیار خوبی هم دارد. مدیر عامل 
اپل نیز از این مسئله خوشحال است و می گوید:»مطمئنم مردم 
عاشق هوم پاد خواهند شد چرا که تجربه کیفیت صدای این 
اسپیکر، هوش از سرشان خواهد برد.« تیم کوک در جواب به 
این سؤال که چرا مشتریان باید در مقابل گزینه های ارزان تری 
مانند گوگل هوم و آمازون اِکو، هوم پاد را انتخاب کنند گفت 
تمرکز اپل بر خلق یک اسپیکر متفاوت و پیشرفته بوده، که 
تجربه شنیداری با کیفیت باال را در خانه ممکن کند. وی در 
ادامه افزود تالش اصلی شرکت، بر تولید یک اسپیکر پیشگام 
در بازار بود که در وهله اول، خروجی صدای بی نظیری داشته 
باشد. او گفت موسیقی از زمان آیپاد و آیتونز در DNA اپل 
بوده و به همین دلیل، کاربران از شنیدن صدای با کیفیت 
خواهند  شوکه  موسیقی،  حوزه  در  کمپانی  جدید  محصول 
شد. مدیر عامل اپل تصریح کرد هم شرکت و هم کاربران، 
اسپیکری می خواهند که عالوه بر پخش موسیقی، قادر به 
انجام فعالیت های جانبی نیز باشد. البته بسیاری از این امور 
مربوط به سیری و توانمندی های هوشمندانه اش می شود. به 
گفته آقای کوک، چند سالی است که اپل روی توسعه هوم پاد 
کار می کند و طبق معمول، عجله ای برای اولین بودن نداشته 
است. او می گوید:»ما نخستین MP3 پلیر را تولید نکردیم، 
اولین تلفن هوشمند را نساختیم و نخستین تبلت بازار نیز متعلق 
به ما نبود. برای ما بهترین بودن مهم تر از اولین بودن است و 
عالقه مندیم محصولی تولید کنیم که کاربر هر روز با استفاده 
از آن احساس رضایت کند. ما اجازه نمی دهیم ناشکیبایی، باعث 
شود کیفیتی کمتر از عالی را در محصوالت خود ارائه دهیم.«

نسخه یازدهم سیستم عامل اپل

معرفی به  اپل  کنفرانس  بخش های  مهم ترین  از   یکی 
اپل  که  قابلیتی  نخستین  داشت.  اختصاص   iOS 11
همگام  امکان  پیرامون  کرد  صحبت  آن  از  مراسم  در 
چنانچه  خورد.  رقم   macOS و   iOS در  پیام ها  سازی 
شما پیامی را از طریق آیفون یا آیپد خود پاک کنید، در 
سیستم عامل macOS هم همین اتفاق خواهد افتاد و 
دیگر شاهد آن پیام نخواهید بود. ویژگی بعدی گسترش 
شامل  اکنون  هم  که  بوده   »Apple Pay« قابلیت های
را  آن  می توان  و  می شود  هم  فرد  به  فرد  پرداخت های 
و  »Venmo« سرویس های  برای  رقیبی  عنوان   به 
 »Square Cash« دانست. همچنین در iOS 11 شاهد حضور

به  که  بود  خواهیم   »Apple Pay Cash Card«
کاربران امکان ذخیره مبالغ دریافتی از انتقال های فرد به 
به  را  دریافتی  پول  داد که سپس می توان  را خواهد  فرد 
حساب بانکی شخصی منتقل کرد. اهالی کوپرتینو برای 
دستیار صوتی سیری هم بهبودهای متعددی را در دستور 
کار قرار داده و هم اکنون سیری می تواند کمی طبیعی تر 
  iOS 11صحبت کند. همچنین از قابلیت های تازه آن در
می توان به ترجمه به زبان های انگلیسی، چینی، فرانسوی، 
آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی اشاره کرد. عالوه بر آن هم 
اکنون هوش مصنوعی به کار رفته در سیری تقویت شده 
درون  »یادگیری  با کمک  دستیار صوتی می تواند  این  و 
دستگاهی«، مطالبی که ممکن است برای شما جالب توجه 
باشد را پیشنهاد دهد و همچنین درخواست های بعدی شما 
را هم حدس بزند. در iOS 11 شاهد باز طراحی کلی کنترل 
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