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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران مجله نت
 

های سیستم عامل گی ژ وی
iPadOS 15  یپد منتظر آکاربران ؛

 ؟ی باشندجدید چه قابلیت های

اپل همزمان با معرفی محصوالت جدید خودش، از 
دو سال سیستم عامل جدید آیپد هم رونمایی کرد. 

برای باال بردن امکانات تبلت  Appleپیش بود که 
دش این سیستم عامل رو معرفی کرد؛ اما های خو

 حاالاتفاق نیفتاد.  تحولی که مدنظر این کمپانی بود،
سیستم  قابلیت های اما طرفدارهای اپل منتظرن تا

ای ، آیپد رو در قامت ابزاری حرفه iPadOS 15 عامل
  برای انجام کارهای جدی به نمایش بذاره.

 

 

 .ران همراه باشیدنتی با مجله

 

https://netran.net/mag/apple-ipados15-features/
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دو اپل همزمان با معرفی محصوالت جدید خودش، از سیستم عامل جدید آیپد هم رونمایی کرد. 
دش این سیستم عامل رو معرفی برای باال بردن امکانات تبلت های خو Appleسال پیش بود که 

قابلیت  اما طرفدارهای اپل منتظرن تا حاالاتفاق نیفتاد.  کرد؛ اما تحولی که مدنظر این کمپانی بود،
ای برای انجام کارهای جدی به ، آیپد رو در قامت ابزاری حرفه iPadOS 15 سیستم عامل های

  نمایش بذاره.

 

iPadOS چیست؟ 

 
توسط اپل و مخصوص تبلت های این شرکت یعنی آیپد طراحی  iPad OSسیستم عامل آیپد یا 

شناخته  iOSهست که با عنوان  Appleآیفون ای از سیستم عامل نسخه iPadOSدرواقع شده. 
های مهم ها برای متمایز کردن این دو محصول و برجسته کردن بعضی از قابلیتکوپرتینوییمیشه. 

رونمایی اقدام به  2019در سال  (مثل مولتی تسکینگ و پشتیبانی از کیبورد فیزیکی)  تبلت خودشون
معرفی شد و نه از  iPadOS 13 اسمبا سیستم عامل آیپد ی اولین نسخهکردن. سیستم عامل  این از
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 بهکارش رو آغاز کرد تا بخشی از هویت این سیستم عامل  iOSی جدید ابتدا، که همگام با نسخه
 گره خورده باشه. تاریخچه آیفون

سیستم  های بزرگتر دراز صفحه نمایش پشتیبانیهمزمان با اضافه شدن قابلیت اولین تبلت اپل 
ی بعد از اون و با انتشار نسخهوارد بازار شد.  2010در سال (  iPhone OS 3.2)  3.2عامل آیفون 

 برای سیستم عامل آیفون، آیپاد و آیپد انتخاب شد. iOS، عنوان  Appleچهارم از پلتفرم موبایل 
اپل تصمیم گرفت مسیر این دو ،  iPadو  iPhoneسال بعد از مشترک بودن سیستم عامل  10تقریبا 
مند های خودشون بهرههای این کمپانی از حداکثر قابلیتی خودش رو از هم جدا کنه تا تبلتساخته
 بشن.

 iPadOS 15ویژگی های 

 
باال بردن امکانات و  iPadOSطور که پیش از این توضیح دادیم، دلیل توسعه و معرفی همون
حال داره. با این iOSهای زیادی با های اپل بوده؛ اما این سیستم عامل شباهتهای تبلتقابلیت
رضایت کاربرهای این محصول های منحصر به فرد آیپد با سیستم عامل اختصاصی خودش، ویژگی

رو  Appleطرفدارهای تونه میچقدر  iPadOS 15 سیستم عامل اما حاال معرفیر پی داشته. رو د
مرور کنیم؛ اما رو  15یپد او اس آها و امکانات برای بررسی این موضوع باید قابلیت ؟نهزده کهیجان

ی قبلی این سیستم عامل هم وجود در نسخه iPadOSتوجه داشته باشید که بیشتر ویژگی های 
 .گرفتنو حاال با تغییراتی جزئی با همون اسم یا عنوانی جدید در اختیار کاربرها قرار داشتن 

https://netran.net/mag/iphone-models-history/
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 Widgetsویجت ها 

 
ی خانه ) ها رو در صفحههم میشد از ویجت استفاده کرد، اما جای اون iOS 14در سیستم عامل 
Home Screen  تغییر داد که این مساله برای خیلی از کاربرها آزاردهنده محسوب میشد. ( نمیشد

ضمن ها به سیستم عامل اضافه شده. جایی اونحاال اما طراحی ویجت ها تغییر کرده و امکان جابه
 Contactsو  App Store  ،Find My  ،Game Center  ،Mailاینکه اپلیکیشن های بیشتری مثل 

 های قبلی در سایزهای متفاوتی ظاهر شدن.عضی از نمونهبه ویجت مجهز شدن و ب

App Library 
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دیده شده بود، باالخره به دنیای آیپدها هم راه پیدا کرد. با  iOS 14قابلیتی که پیش از این در 
بندی کنید؛ امکانی های مختلف دستهتونید اپلیکیشن ها رو در گروهاستفاده از این ویژگی شما می

 آیپدهم نرم افزارهای  App Library خود ها پیش در اختیار کاربرها اندروید قرار گرفته بود.که سال
در کنه. کنه که این مسئله به برقراری نظم سیستم شما کمک میبندی میع طبقهبراساس موضورو 

ی خانه برید، اما باید به آخرین قسمت صفحه App Libraryگوشی های آیفون برای دسترسی به 
 ایاین اجازه رو به شما میدن که از هر صفحه iPadOS 15با استفاده از سیستم عامل  های اپلتبلت

 به این بخش مراجعه کنید. که در اون حضور دارید،

 (مولتی تسکینگ )  iPadOS 15چندوظیفگی سیستم 

 
که درواقع خیلی هم جدید نیست، مولتی تسکینگ  iPad OSیکی دیگه از قابلیت های جدید 

ی صفحه نمایش اجرا طور همزمان و در دو نیمههست که به شما اجازه میده دو اپلیکیشن رو به
بق تبلت های اپل چه تفاوتی سا Split Screenهنوز مشخص نیست که این ویژگی با قابلیت کنید. 

تونید از جای کشیدن و پرت کردن نرم افزارها، میداره؛ اما روش دسترسی به اون فرق کرده. دیگه به
ضمن اینکه میشه برای تنظیم یا استفاده کنید.  Slide Overیا  Split Viewای برای منوی جداگانه

 رای کیبورد تعریف کرد.بری رو بجایی بین این دو ویژگی، کلیدهای میانجابه
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 Notes اپلیکیشن یادداشت برداری

 
رو در اختیار کاربرهای آیپد قرار بده تا بتونن فایل  Google Docsافزاری مشابه اپل در تالشه نرم
به همین منظور طراحی  Notesاپلیکیشن صورت گروهی بازبینی و ویرایش کنن. های اسناد رو به

کمک قلم آیپد خیلی سریع این تونید بهشما می Quick Noteحاال با استفاده از قابلیت شده و 
یکی دیگه از  Tag Browserهای خودتون بشید. برنامه رو باز کنید و مشغول نوشتن یا طراحی ایده

ی وظیفههست که  iPadOS 15در سیستم عامل  Appleهای اپلیکیشن نوت برداری بخش
 ها رو بر عهده داره.ها براساس تگ یا برچسببندی یادداشتدسته

Universal Control 
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خیلی به  Universal Controlهست، قابلیت  Macاگه دستگاهی دارید که سیستم عامل اون 
تونید فایل های اسناد رو بین آیپد و مک بوک خوره. با استفاده از این ویژگی شما میدردتون می

کنید، کار می iPad( کنید. مثال اگه دارید روی یک فایل متن در  Drag and Dropجا ) آسونی جابهبه
تا کار رو  ی مک بوک بکشیدش باالی تصویر پرت کنید و از صفحهتونید اون رو به گوشهحاال می

این قابلیت چقدر رسه، اما باید دید در عمل نظر میی جالبی بهروی کاغذ ایدهجا ادامه بدید! اون
 کاربرد داره.

 iPadOS 15اپلیکیشن ها و قابلیت های جدید ر دیگ

 
ی اپلیکیشن ترجمه است که با یکی دیگه از مواردی که اپل در اون دست به تقلید از گوگل زده، ارائه

ی متن یا ی ترجمهاین نرم افزار وظیفه قرار گرفته. 15یپد او اس آدر سیستم عامل  Translateعنوان 
رو میشه  Appleبخش جالب اپلیکیشن ترجمه ی های مختلف بر عهده داره. ها رو بین زبانگفته

که وقتی کسی در حال صحبت کردنه، زبان او رو تشخیص معرفی کرد اون  Auto Translateویژگی 
تونه این قابلیت می ی میکروفون رو بزنید.مهکنه؛ بدون اینکه نیاز باشه دکمیده و براتون ترجمه می

استفاده از این امکانات روی تبلت کار اما  ؛سوی خودش جلب کنهنظر خیلی از گردشگرها رو به
 ای نیست.ساده

 SharePlayها ویژگی ترین اونهایی داشته که مهمهم پیشرفت FaceTimeاپلیکیشن محبوب 
 Apple Musicهست که این امکان رو به شما میده که با همدیگه به قطعات موسیقی موجود در 

نه تنها  iPadOS 15 سیستم عامل  قابلیتاین رو با هم ببینید.  Apple TVهای گوش کنید یا سریال



 باشند؟ یجدید های قابلیت چه منتظر آیپد کاربران ؛ iPadOS 15 عامل سیستم های ویژگی
 

 

8 

 

تونن میتر از قبل کنن، بلکه بخشوگوهای خصوصی رو لذتتونن گفتکاربرد عمومی دارن و می
اگه شما مدرس موسیقی یا منتقد فیلم باشید، مورد استفاده قرار بگیرن.  برای تدریس خصوصی هم

هم با باالترین نظر خودتون رو اجرا و تحلیل کنید؛ اونتونید قطعه یا سکانس مورد راحتی میبه
 کیفیت ممکن!

 

ها رو برای کاربرهاش نتفلیکس پیش از این امکان تماشای دور هم و از راه دور فیلم و سریال
 Telepartyبود، حاال با عنوان  Netflix Partyفراهم کرده بود. این قابلیت که قبال اسمش 

 Huluشناخته میشه و این فرصت رو به شما میده تا با دوستان خودتون در نتفلیکس، دیزنی، 
 مهمونی تماشای فیلم راه بندازید! HBOو 

 

آیپد هم تغییرات مثبتی داشته. این اپلیکیشن متن موجود در تصاویر مختلف  Live Textسرویس 
رو تشخیص میده و این امکان رو در اختیارتون میذاره که با شماره های موجود در عکس تماس 

هست که  Visual Look Upی ردههم Live Textی متن رو مشاهده کنید. بگیرید یا ترجمه
وجوی مبتنی بر تصویر بر عهده ی تشخیص اشیای موجود در تصاویر رو برای انجام جستوظیفه

 داره.

 برای ذخیره و مدیریت تب ها خالصه میشه. Tab Groupدر قابلیت  Safariآپدیت مرورگر 

اضافه کرده که کارش فیلتر کردن نوتیفیکیشن  iPadOS 15رو به  Focusابزار جدید به اسم اپل یک 
مثال اگه مشغول کاری هستید که نیاز به تمرکز داره، این سرویس هاییه که برای کاربر ارسال میشه. 

 تون پرت نشه.کنه تا حواسنوتیفیکیشن های فیسبوک رو خاموش می

ه دریافت هایی که تمایل بتونید ساعتمی iOS 15مثل  ،اپل  iPadOS 15در سیستم عامل 
های در شبکه روز چه در طولای از اوننوتیفیکیشن ندارید رو مشخص کنید تا بعد از اون خالصه

 دریافت کنید. رو اتفاق افتادهاجتماعی شما 
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 :ری بیشتبرای مطالعه

 آموزش بک آپ گرفتن از آیفون

 در آیفون Face IDسازی فعال

 

 را دریافت می کنند iPadOS 15آپیدهایی که 

 
و جدیدتر، آیپد  2و جدیدتر، آیپد ایر  4اپل تایید کرده که سیستم عامل جدید آیپد برای آیپد مینی 

هایی  iPadبنابراین فهرست های آیپد پرو در دسترس خواهد بود. ی مدلنسل پنجم و جدیدتر و همه
 کنن شامل این مدل ها میشه:رو دریافت می iPad OS 15که 

iPad Pro (2015, 2017, 2018, 2020, 2021) 

iPad Air (2, 3, 4) 

https://netran.net/mag/how-to-get-back-up-on-iphone/
https://netran.net/mag/face-id-activation/
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iPad (2017, 2018, 2019, 2020) 

iPad Mini (2015, 2019) 

 

 حرف آخر

 iPadOS سیستم عامل مقاله تالش کردیم تصویری کلی از سیستم عامل آیپد و قابلیت هایدر این 
تازگی به بعضی از امکاناتی که بهارائه کنیم تا با امکانات جدید تبلت های اپل آشنا بشید.  15

هاست که توسط کاربرهای اندروید مورد استفاده قرار اضافه شدن مدت Appleسیستم عامل 
ن که احتماال در آینده در تبلت های جدید و جذابی هم مجهز شدالبته آیپدها به قابلیتگیرن. می

 ها خواهیم بود.های اندرویدی هم شاهد حضور اون

اهی شما با مجله ی نتران . نظر شما در مورد قابلیت های سیستم عامل آیپد چیه؟ آیا سپاس از همر
 کوچ کنید؟ Appleقدر جذاب هستن که از اندروید به این امکانات اون

 


