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بررسی محصوالت معرفی شده در کنفرانس WWDC شرکت اپل

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.

سنتر خواهیم بود که با کشیدن انگشت از پایین نمایشگر 
به سمت باال ظاهر شده و دسترسی به تنظیمات مهم یا 
تعویض آهنگ در حال پخش را ممکن می سازد. در نسخه 
تازه همه تنظیمات در قالب یک صفحه در اختیار کاربر قرار 
گرفته و دیگر نیازی به جستجو و اسکرول بین سه صفحه 
نخواهد بود. یکی دیگر از قابلیت های تازه معرفی شده برای 
iOS، نقشه ها و پلن های ساختمانی مربوط به فرودگاه ها 
در همچنین  است.  منتخب  شهرهای  در  خرید  مراکز   و 

 Maps اپلیکیشن  در  هم  بهبودهایی  شاهد   iOS 11
خواهیم بود که به راننده در هنگام رانندگی کمک شایانی 
می کنند. راهنمای مسیر و محدودیت سرعت ها به یاری 
راننده می آیند تا بزرگراه های نا آشنا را با آسودگی خاطر 
 Do Not قابلیت  آن  بر  عالوه  و  کرده  طی  بیشتری 
Disturb، جلوی مزاحمت های بالقوه به هنگام رانندگی 
را خواهد گرفت. در این حالت به صورت پیش فرض پیام ها 
به  دست   iOS 11 در  اپل  آمد.  نخواهند  در  نمایش  به 
طراحی مجدد اپ استور زده تا دانلود اپلیکیشن ها را وسوسه 
تازه ای به  از همین رو در نسخه جدید تب  انگیزتر کند. 
نام »Today« حضور خواهد داشت که به کاربران برای 
یافتن اپلیکیشن های تازه کمک می کند. عالوه بر آن تب 
»Games« هم به صورت اختصاصی بازی ها را به نمایش 
خواهد گذاشت. تب »Apps« تمامی اپلیکیشن هایی که 
در حوزه بازی ها قرار نمی گیرد را در خود جای می دهد و 
تب »Updates« هم نرم افزارهای نصب شده را لیست 
می کند. عالوه بر تمام این قابلیت ها کمپانی کالیفرنیایی 
ابزار جدیدی با نام »ARKit« را هم برای توسعه دهندگان 
معرفی کرد که به اپلیکیشن ها امکان شناسایی اشیا از طریق 
بینایی رایانه ای را خواهد داد. گفتنی است ابزار مورد اشاره 
پلتفرم  به عنوان گسترده ترین   iOS 11 در زمان عرضه
قابلیت های  جمله  از  شد.  خواهد  شناخته  افزوده  واقعیت 
اسکرین  از  ویدیو  به ضبط  می توان  هم   iOS 11 دیگر 
دستگاه، کیبوردی تازه برای استفاده راحت تر با یک دست، 
تصاویر زنده در FaceTime، تکمیل خودکار رمز عبور در 
 iOS 11 اپلیکیشن ها و موارد دیگر اشاره کرد. همچنین
یک سری قابلیت های اختصاصی برای آیپدها را به همراه 
خواهد داشت که احتمااًل مشابه با آنها را پیشتر در لپ تاپ ها 
و کامپیوترهای دسکتاپ مشاهده کرده ایم. به عنوان مثال 
داکی مشابه با macOS برای سوییچ کردن و جا به جا 
شدن میان اپلیکیشن ها و یا حتی حضور نرم افزار Files که 
مدیریت فایل ها در آیپدها را در اختیار کاربران قرار خواهد داد.

آیپد پرو 5/10 اینچی

هفتــه گذشــته اپــل در جریــان برگــزاری کنفرانــس 
ــد  ــروی جدی ــد پ ــک آپی ــود از ی ــدگان خ ــعه دهن توس
10/5 اینچــی نیــز رونمایــی بــه عمــل آورد. دســتگاه یــاد 
ــرد  ــدرت می گی ــپ  A10X Fusion ق ــک چی ــده از ی ش
و پردازش هــا در آن بــه یــک پردازنــده 6 هســته ای 
دوازده   GPU یــک  حالی کــه  در  شــده اند،  ســپرده 
ــت  ــد. تبل ــت می کن ــی را مدیری ــور گرافیک ــته ای ام هس
 True ــگر ــک نمایش ــال از ی ــن ح ــاره در عی ــورد اش م
ــرد  ــره می گی ــتر به ــنایی بیش ــد روش ــا 50 درص Tone ب
 و ضمــن پشــتیبانی از ویدئوهــای HDR، فنــاوری بــا نــام
ریــت رفــرش  میــزان  توانســته   ،ProMotion 
برســاند.  بــه 1۲0 هرتــز  را  آن  در   )Refresh Rate(
ــرات  ــوع تغیی ــد در مجم ــو می افزای ــاکن کوپرتین ــد س برن
صــورت گرفتــه اســتفاده از اپــل پنســل را لــذت بخش تــر 
ــرد  ــر عملک ــرخ تاخی ــرا ن ــرد، زی ــد ک ــر خواهن و دقیق ت

ــه  ــی ثانی ــه ۲0 میل ــی ب ــت جانب ــن گج ای
کاهــش یافتــه اســت. بایــد خاطــر نشــان 
ــد 10/5 اینچــی  ــروی جدی ــد پ ــم آیپ کنی
ــت  ــوردار اس ــا برخ ــی پوی ــرش ریت از رف

 /۲۴ بیــن  آن  میــزان  و 
۴8 و 1۲0 هرتــز متغیــر 
همیــن  بــود.  خواهــد 
می گــردد  ســبب  امــر 
عملکــرد و کارایــی باتــری 
چشــمگیر  شــکلی  بــه 
ــدار  ــه مق ــود و ب ــه ش بهین
حداکثــری خــود برســد. 
ناگفتــه نمانــد کــه در آیپــد 
پــروی 10/5 اینچــی جدید 
صفحــه  حاشــیه های 
نمایــش ۴0 درصــد کاهش 
ــن  ــق ای ــد و از طری یافته ان
دادن  نشــان  وضعیــت 
ــورد کامــل روی  یــک کیب
ــده  ــر گردی ــگر میس نمایش
ــد  ــای آیپ ــت. دوربین ه اس
قطــار  از  هــم  مذکــور 
نمانده انــد  بــاز  ارتقــا 

ــن  ــابه دوربی ــورهایی مش ــاال از سنس ــا ح ــی آنه و همگ
جلــو و پشــتی آیفــون 7 بهــره منــد هســتند. اپــل 
عنــوان بــا  اپــی  از  دمویــی  کنفرانــس  جریــان   در 

 «Affinity Photo» اســتفاده کــرد، تــا بتوانــد درباره آنچه 
توســط رفــرش ریــت 1۲0 هرتــزی امــکان پذیــر می شــود، 
بــه حضــار توضیحــات مفصل تــری دهــد. اهالــی کوپرتینو 
بــر ایــن بــاور هســتند کــه حــاال آیپدهــای آن هــا توانایــی 
مشــابه کامپیوترهــای دســکتاپ دارنــد و در مســیری 
ــم  ــز از قل ــه را نی ــن نکت ــد ای ــد. نبای ــب گام نهاده ان مناس
بیندازیــم کــه اپــل آیپــد پــروی 1۲/9 اینچــی را هــم بــه 
 A10X Fusion روز رســانی کــرده و آن را توســط چیــپ
قــدرت بخشــیده اســت. هــر دوی ایــن آیپدهــای تــازه وارد 
ــه دســت مشــتریان  ــت ب ــل حافظــه 6۴ گیگابای ــا حداق ب
ــا  ــزان حافظــه ب ــن مدل هــا می ــد رســید و در برتری خواهن
51۲ گیگابایــت برابــری خواهــد کــرد. قیمــت مدل هــای 
10/5 اینچــی نیــز از 6۴0 دالر آغــاز خواهــد شــد و بــرای 
ــد. ــه 799 دالر می رس ــدد ب ــن ع ــی ای ــه 1۲/9 اینچ نمون

سریع ترین قلم دیجیتالی دنیا

ادعا می کرد  پن  از سرفس  رونمایی  هنگام  مایکروسافت 
که سریع ترین قلم دیجیتالی جهان را تولید کرده؛ قلمی که 
»پاسخ دهی آن از اپل پنسل دو برابر بیشتر است«. اپل هفته 
گذشته و در جریان کنفرانس WWDC این ادعا را بی پاسخ 
نگذاشت. در حالی که سرفس پن دارای تأخیر ۲1 میلی 
ثانیه ای است، اپل به لطف تکنولوژی جدید نمایشگر آیپد 
پرو 10/5 اینچی موفق شده که این مقدار را برای اپل پنسل 
به ۲0 میلی ثانیه کاهش بدهد. بنابراین حاال اپل پنسل آیپد 
پرو را باید سریع ترین قلم دیجیتالی حال حاضر دنیا بدانیم. 
درست مثل مایکروسافت، این تکنولوژی نمایشگر اپل بوده 
است.  رسانده  باالیی  سرعت  چنین  به  را  پنسل  اپل  که 
همانطور که قبال گفتیم، نسل جدید آیپد پرو به نمایشگری 
با نرخ تازه سازی 1۲0 هرتز مجهز شده که همین موضوع 
توانسته روی کاهش تأخیر در پاسخگویی اپل پنسل تأثیر 
قابل توجهی داشته باشد. با وجود ارتقای سرعت اپل پنسل 
اما هنوز مشخص نیست که آیا میزان حساسیت آن به فشار 
هم تغییری به خود دیده یا خیر. مایکروسافت قبال اعالم 
کرده بود که برای سرفس پن درجه میزان حساسیت به 
فشار را به ۴096 سطح افزایش داده است. شایان ذکر است 
که اپل برای پشتیبانی از پنسل در iOS 11 نیز تغییراتی 
جستجو  قابل  نوشته ها  دست  حاال  است.  آورده  وجود  به 
هستند، و در حین تایپ می توانید آن ها را به نوشته های خود 
اضافه نمایید. ضمنا با یک اشاره کوچک پنسل روی الک 
 Notes اسکرین قادر هستید که مستقیما وارد اپلیکیشن
بشوید. اپل اعالم کرده که iOS 11 را پاییز امسال برای 
آی دیوایس ها منتشر می کند. بدون شک بعد از برگزاری 
این کنفرانس شرکت های رقیب اپل تمرکز خود را روی این 
موضوع قرار خواهند داد که بتوانند محصوالتی را به کاربران 
خود ارائه دهند تا قابل رقابت با محصوالت معرفی شده 
توسط اپل باشد. رقابت در جهان فناوری میان شرکت های 
آی تی قبل از هر چیز به نفع کاربرانی تمام خواهد شد که 
هستند. نوین  فناوری های  و  دیجیتالی  ابزارهای  عاشق 
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