اﭘﻞ و آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﻮﻔﺖ
در  ۱۰۰ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﻃﯽ روﯾﺪاد اﻣﺸﺐ ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺐ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻮ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ روی اﺳﺘﯿﺞ آﻣﺪ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪارس و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
اﭘﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ رﺳﻤﯽ  ConnectEDﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎراک

اوﺑﺎﻣﺎ ،رﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش در ﻣﺪارﺳﯽ ﺧﺎص را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻮک ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ  114ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده ،آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
 4500ﻣﻌﻠﻢ و  50ﻫﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز رﺳﺎﻧﺪه و ﯾﮏ اﭘﻞ ﺗﯽ وی در ﺗﻤﺎم ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻗﺮار

داده اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از اﯾﻦ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮک 100 ،ﻋﺪد از اﯾﻦ ﻣﺪارس از اﯾﻦ ﭘﺲ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺤﺒﻮب اﭘﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﻔﺖ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻣﺪارس ﺑﺮای آﻣﻮزش
اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،از ﻧﺮم اﻓﺰار  PlayGroundاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای آﻣﻮزش

ﺳﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻔﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن
ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،اﭘﻞ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﺰﻣﺎن روی
ﻣﺴﺘﻨﺪات اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  iWorkروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ادارات و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن روی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﭘﻞ ،ﻣﺴﻠﻤﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ،
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﭘﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ در ﺣﺎل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ
ﺑﻌﺪی ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

