آﯾﭙﺪ  ۹.۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﻠﻢ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
روﯾﺪاد آﻣﻮزﺷﯽ اﭘﻞ در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰارﯾﺴﺖ و اﭘﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از آﯾﭙﺪ ﺟﺪﯾﺪی
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺗﺒﻠﺖ  9.7اﯾﻨﭽﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ از ﻗﻠﻢ اﭘﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Apple Pencilﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ آﯾﭙﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎچ آﯾﺪی ،دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ اچ دی ،ﺷﺎرژدﻫﯽ  10ﺳﺎﻋﺘﻪ ،دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ 8
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت )در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ( و ﭼﯿﭙﺴﺖ  A10ﻓﯿﻮژن اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﭘﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﭙﺪ  9.7اﯾﻨﭽﯽ را ﭘﺎﻦ آورده و ﺑﻪ  329دﻻر رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ آﯾﭙﺪ ﺟﺪﯾﺪ
ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد و اﭘﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻓﻘﻂ در ازای  299دﻻر در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪارس ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎدی ﺑﺎﯾﺪ  329دﻻر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﯾﭙﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻗﻠﻢ
اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺨﺼﻮص اﭘﻞ  450دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد ﮐﻪ ﮔﺮان ﺗﺮ از اﮐﺜﺮ ﮐﺮوم ﺑﻮک ﻫﺎی ﺑﺎزار
اﺳﺖ.

آﯾﭙﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺳﻼح ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوم ﺑﻮک ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺪود 5
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آﯾﭙﺪﻫﺎ و ﻣﮏ ﻫﺎ ﯾﮑﻪ ﺗﺎز ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﭘﻞ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﮔﻮﮔﻞ و
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  60درﺻﺪ از ﮐﻼس ﻫﺎی درس آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮوم
ﺑﻮک ﻫﺎﺳﺖ.

اﭘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  200ﻫﺰار اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺣﻮزه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSوﺟﻮد دارد،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ آﯾﭙﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﺪل  9.7اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای
ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﭙﺪ ﺟﺪﯾﺪ  9.7اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﻠﻢ اﭘﻞ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﻠﻢ اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو
ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  99دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،اﭘﻞ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺖ ﺑﺮداری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ) (Smart Annotationﻧﯿﺰ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Pagesاﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از اپ ﻫﺎی  iWorkﺑﻪ زودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻼس درس ،اﭘﻞ ﺑﻪ اپ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
آﯾﭙﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش را ﺟﺬاب ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻗﻠﻢ اﭘﻞ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ آﯾﭙﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻠﻢ ارزان ﺗﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻻﺟﯿﺘﮏ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  49دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻀﺎی اﺑﺮی راﯾﮕﺎن  iCloudﺑﺮای داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻫﻢ از  5ﺑﻪ  200ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

