ﺣﺬف ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی در آﯾﻔﻮن ۷؛ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺻﺪای ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮔﺮو راﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۴
ﻫﻔﺘﻢ آذز ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﯾﻌﻪ ای ﻋﺠﯿﺐ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺖ .ادﻋﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد در آﯾﻔﻮن  ،۷ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی آﯾﻔﻮن را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺟﮏ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ در ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد
ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﺑﻌﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﻮرت ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﭘﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از آن ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﯾﺎ ﺳﯿﻨﮏ ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎی

دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ ﭼﺮا؟ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن از آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد؟ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ،ﻣﺴﺎوی
ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،آﯾﺎ زﻣﺎن ﺗﻐﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه؟ ﺧﯿﺮ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
رﻫﺎ ﺷﺪن از ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن در آﯾﻔﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن درب ﻫﺎی ﯾﮑﯽ از
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
از ﺧﻮدروی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺧﻮد اﭘﻞ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﺑﺎﻻی آﯾﻔﻮن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ
ﻫﺪﻓﻮن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻻﯾﺘﻨﯿﮓ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻣﺎ آﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻫﺪﻓﻮﻧﯽ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ آن را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻧﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ.
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﻮرت ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ
آﻧﻬﺎ ،اﻣﺮوز  ۱۶۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر اﺳﺖ .آداﭘﺘﻮرﻫﺎ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت از روی اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ روﯾﻢ .ﮔﻮﯾﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﭼﺮخ ﻫﺎﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﭼﺮﺧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﺮخ ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ آن

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن زﯾﺒﺎﺳﺖ؟

ﮔﺎﻫﯽ آداﭘﺘﻮر را ﮔﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ اﺻﻼ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ رخ دﻫﻨﺪ ﻫﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻔﻮن ﺑﻌﺪی ﻗﯿﺪ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﻻﯾﺘﻨﯿﮓ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ اداﭘﺘﻮر ﺑﺮای اﺗﺼﺎﻟﺶ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮث اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ،
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن از ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﺗﺮی ﻫﻤﯿﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ،از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﺗﺎن ﺑﺪل
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
اﮔﺮ ﭘﻮرت ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ از اﯾﻦ ﭘﺲ در ﻫﻤﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻮش
دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮرت ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﻮد.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ از ﺳﻮی ﺧﻮد اﭘﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ،اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ رﻗﺒﺎﯾﺶ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ او ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮدن در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرت ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﮐﺎﻣﻼ دو ﻃﺮﻓﻪ

اﺳﺖ.

در آﯾﻔﻮن  ،۵اﭘﻞ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮرت -۳۰ﭘﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ روی

آورد .ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻢ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎزه را ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد آﯾﻔﻮن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ رخ ﻧﺪاده ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ،ﺷﺎرژ ﮐﺮدن
آﯾﻔﻮن ﺑﻮد .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎ و ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ

ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را در ﻫﻤﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﺑﻌﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد آﯾﻔﻮن ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛  EarPodsﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ،
ﭼﻨﺪان آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.
ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی آﯾﻔﻮن ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﻤﺮ آﯾﻔﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﺎ آﯾﻔﻮن زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ارزﯾﺪ.

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر اﭘﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻣﺮوز وﻟﯽ ﮔﺰارش ﺗﺎزه ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﺮ دردﺳﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان را روﺷﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ» .اﭘﻞ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر« ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ »اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ« ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮان

ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺎد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اﺳﺖ
در ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮان آن را دارد ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  CDرا ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت ﻻﯾﺘﻨﯿﮓ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از آﯾﻔﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﭘﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺪام راه را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﺑﺎﻻ ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻪ
ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

