ﻫﺮ آن ﺟﻪ ﮐﻪ در روﯾﺪاد دﯾﺮوز اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

دﯾﺮوز در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد؟

ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﯾﺮوز روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ MacBook ،ﺟﺪﯾﺪ HBO Go ،ﮐﻪ اﺑﺰاری ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺑﺰارﻫﺎی اﭘﻞ
اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﭘﻞ در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ .درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ از  10آورﯾﻞ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺖ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ  24آورﯾﻞ در
ﺑﺎزار آﻣﺎده ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺴﯿﺎری اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ دﯾﺮوز در روﯾﺪاد اﭘﻞ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻣﺪل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  349دﻻری ﺑﺮای ﻣﺪل  38ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی و ﻗﯿﻤﺖ
 399دﻻری ﺑﺮای ﻣﺪل  42ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺪل ﻣﯿﺎن رده اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزه 549
ﺗﺎ  1099دﻻر و ﻣﺪل ﻟﻮﮐﺲ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Apple Editionﻗﯿﻤﺘﯽ ده ﻫﺰار دﻻری و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ روز دوﺷﻨﺒﻪ اﭘﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻧﺎم آن را
 Spring forwardﻧﺎم ﻧﻬﺎده ﺑﻮد و دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮوع  Daylight Saving Timeدر ﻫﻤﯿﻦ روز ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺖ
اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﯾﺮوز از آن رو ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ HBO Go ،ﮐﻪ اﺑﺰاری ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺑﺰارﻫﺎی اﭘﻞ
اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﭘﻞ در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ

اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮک ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮ وﺟﻪ
از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزی اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی ﺷﻤﺎ را .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮ دارد؛ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﮐﻮک از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﯾﺎد ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ،ﮐﻮک در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎر ﮐﺮد
ﮐﻪ او از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﻋﻼنﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻫﺎ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

اﮔﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ روی ﺻﻔﺤﻪﺳﺎﻋﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ ،وارد ﺑﺨﺶ  Glanceﻫﺎی آن ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن آب و ﻫﻮا ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎ و
ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Workoutﮐﻪ درون اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ورزﺷﯽ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪی را در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار راه رﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻟﺮی ﻣﺼﺮف
ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ را ﮐﻮﯾﻦ ﻟﯿﻨﭻ ) (Kevin Lynchﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻋﺖ
اﭘﻞ در ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺎم رزرو ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اوﺑﺮ ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ از ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آیﻓﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻋﻼنﻫﺎ Apple Pay ،و  Passbookدر آن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺎرﮐﺮد؛
اﻣﺎ  Siriﻫﻢ در ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه و در اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎب آوری ﺑﺎﺗﺮی
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ آیﻓﻮن ،ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﻧﯿﺎز دارد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  18ﺳﺎﻋﺖ دوام ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﮐﻪ دارای آﻫﻦرﺑﺎ اﺳﺖ ،ﺷﺎرژ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آیﻓﻮن ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﯾﺎدآوریﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﻋﻼن ﺷﻤﺎ
را از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ آیﻓﻮن اﺳﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺻﻠﯽ در آیﻓﻮن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

ﻧﺎزکﺗﺮﯾﻦ MacBook

 MacBookﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ  13.1ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد و وزن آن ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ دو ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ )ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( و ﻫﻤﻪ
اﯾﻦﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  MacBook Airرا ﺑﻪ آن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ آن ﻣﺠﺪدا ً ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ آن ﻫﻢ ﻧﺎزکﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﻮر ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ واﺣﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﮏ ﻻﻣﭗ  LEDﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﮏﺑﻮک  12اﯾﻨﭽﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ رﺗﯿﻨﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦﺗﺮ و دارای ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
در ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژی اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﮏﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ  24درﺻﺪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﻧﺎزکﺗﺮ از ﻧﺎزکﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ  MacBook Air 11اﯾﻨﭽﯽ اﭘﻞ.

اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ Force Touch Trackpad ،ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮ
ﺗﺎچﭘﺪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً ﯾﮏ  Force Clickدر ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ورد ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺧﻞ وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ  Force Clickروی ﯾﮏ آدرس ،ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ آن را
روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﻣﺎ درون ﻣﮏﺑﻮک ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻓﺸﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﮏﺑﻮک اﭘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻓﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻓﻀﺎی اﺿﺎﻓﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  30درﺻﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﺗﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪای ﺑﺎﺗﺮی ﻣﮏﺑﻮک ﺣﺪاﻗﻞ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ روز ﮐﺎری )ﻣﻌﺎدل ده ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ
ﻓﯿﻠﻢ( از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺎرژر  USB-Cﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ اﺳﺖ .اﻣﺎ درﺳﺖ
ﻣﺜﻞ آیﻓﻮن ،زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد :ﻧﻘﺮهای ،ﻣﺸﮑﯽ و ﻃﻼﯾﯽ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﮏﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ از  1299دﻻر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  256ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ دراﯾﻮ  SSDﺗﺎ  1599دﻻر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  512ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ دراﯾﻮ  SSDﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از  10آورﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از  HBOﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ  HBOﺑﻪ ﻧﺎم  HBO Nowﻧﯿﺰ ﺑﻪ ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  14.99دﻻر از اول ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
اﺑﺰارﻫﺎی اﭘﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ Apple TV
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻮک ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی را اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ  Apple TVاز  99دﻻر
ﺑﻪ  69دﻻر ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از CarPlay
ﮐﻮک اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از  CarPlayاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﮐﻪ

ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن آیﻓﻮن و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻮک اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ResearchKitدﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

اﻣﺎ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺟﻒ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ) (Jeﬀ Williamsﺑﻮد .او
در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد .اﭘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم
 ResearchKitرا اراﺋﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭼﻮن Mount Sinai
 Hospitalو  Stanford Medicineﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن در  ResearchKitوﺟﻮد دارد،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ResearchKitﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اراﺋﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ آیﻓﻮن و  ResearchKitﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ و ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ آیﻓﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ راه رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﻣﺎده ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از ﻣﺎه
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﺑﺎز آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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