اﭘﻞ ﭘﻼگ؛ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ
ﻣﺎﺟﺮای ﺣﺬف ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن در آﯾﻔﻮن - ۷
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺣﺬف ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  ،۷ﯾﮑﯽ از ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ
در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد

ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ درﮔﺎه ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ و اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و از
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺘﺮض

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻃﺮاﺣﯽ  Nicerدﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ »اﭘﻞ ﭘﻼگ« )Apple
 (Plugرا ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﺪه اﺻﻠﯽ اﭘﻞ ﭘﻼگ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ،ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت آﯾﻔﻮن  ۷ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﺣﺬف ﺟﮏ
ﻫﺪﻓﻮن  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮج رﻗﻤﯽ ﮔﺰاف و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﯾﻔﻮن  ۶و  ۶sﺳﺎل ﻫﺎی
ﻗﺒﻞ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺪد اﭘﻞ ﭘﻼگ و ﻗﺮار دادن آن در ﻣﺤﻞ ﺟﮏ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ

آﯾﻔﻮن  ۷ﺷﻮﯾﺪ!

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ را در ﻣﺤﻞ ﺟﮏ
ﻫﺪﻓﻮن آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺲ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ آﯾﻔﻮن  ۷را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﭘﻞ ﭘﻼگ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻮدﯾﻮی  ،Nicerﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﻌﺎر اﭘﻞ ﮔﻮﻧﻪ اش،
رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﻣﺪل  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ اﭘﻞ ﭘﻼگ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎﻣﺰه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﺮدی درک ﻣﯽ ﺷﻮد؛ آﯾﺎ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ آﯾﻔﻮﻧﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را ﮐﻢ دارد؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

