ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ آﯾﻔﻮن  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  6اس ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ،ﻧﻮع  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ آﯾﻔﻮن  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎری ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ
اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺑﺪا آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﺎ  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل  2015ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺎﻟﯽ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؛ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺮای ﯾﮏ

ﻓﺮد ﺑﺰرگ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﻣﺮوزی ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﺑﺮﻫﻪ ای از زﻣﺎن 16 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رﻗﻢ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رﻓﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  8ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اﻧﺪازه ای
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﻧﺪروﯾﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ  Galaxy S6ﯾﺎ  (HTC One M9دﯾﮕﺮ
ﺧﺒﺮی از ﻧﺴﺨﻪ  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﮑﺮو اس دی وﺟﻮد دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی آﯾﻔﻮن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ دادن ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد و روز ﺑﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دﺷﻮارﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ارﺗﻘﺎء ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻓﻀﺎی آزد ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ  iOS 8دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﮑﺎپ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﺮای  iOSﻧﯿﺰ ﺣﺎﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
داﻧﻠﻮد ﺳﺎده ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﺎدﮔﺎری رزﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد را
ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
ِ
دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻠﻪ  iOS9ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اش ﺑﻪ ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪن ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را روی  iCloudذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ 16
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل آﯾﻔﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻼود ﻣﺘﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  4Kرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ
ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎﻻ( و از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Live Photosﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﻮع 16
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ داده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﭼﺮا اﭘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داده اش ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل اﻣﺮوزی ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد؟ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮ اﭘﻞ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﺪارﻧﺪ و اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﯾﻔﻮن  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﺟﺬب اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮان را دارد.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن را ﺑﺎ ﭘﺎﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ

اﻣﺮی اﺳﺖ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از آﯾﻔﻮن را ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺪک داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﭘﻞ اﺳﺖ و ﺳﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ در

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ از آﯾﻔﻮن
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ )در ﺣﺪود  50ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ(.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﭘﻞ روی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل آﯾﻔﻮن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮده و
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﺟﻮر در ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﺪه ای اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺧﺮﯾﺪ آﯾﻔﻮن 16
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ارﺗﻘﺎع دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﭘﻞ را در ﻣﻮرد
آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،وﻟﻮ ﻧﺴﺨﻪ  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اش ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﯾﻔﻮن ﺑﺮاﯾﺶ
ﺳﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺨﻪ 16
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

