ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺑﻨﺪ اﭘﻞ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،دی ۱۳۹۵
آﯾﻔﻮن ،ﻣﮏ ﺑﻮک ،و اﭘﻞ واچ ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰ؛ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻫﻤﮑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﭘﻞ ﺑﻪ
ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از اﯾﺪه آل ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮآوری
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه ،و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ازای ارﺗﻘﺎء ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﺎرآﯾﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻓﻘﺪان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺣﺘﯽ در
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ،و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از

ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﭘﻞ ﮐﺎر دﺷﻮارﯾﺴﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ آی دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﭘﻞ
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﯾﺴﺖ و اﯾﻦ ﻫﺮاس ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﻧﺘﻮان در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺧﯿﺮ اﭘﻞ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ،و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺪون دردﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮔﺎم اول :دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻟﭗ ﺗﺎپ
اﭘﻞ اواﯾﻞ آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮوﻫﺎﯾﺶ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد ،اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدات زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای  2016اﻫﺎﻟﯽ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ درﮔﺎه ،ﻓﻘﺪان
ﻓﻨﺎوری  ،MagSafeﺣﺬف ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻓﺎﻧﮑﺸﻦ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ َرم ﺑﻪ  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ،و ﺷﺎرژدﻫﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد.

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﺑﺰرگ ﺳﺮ راه ﺧﺮﯾﺪاران اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﯿﺪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ وﯾﻨﺪوز ﺑﯿﺎﺪ.

اﮐﻨﻮن ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﺎی اﭘﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﺎی اﭘﻞ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎزار ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ،

اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ  ،Dellاچ ﭘﯽ ،اﯾﺴﻮس ،ﻟﻨﻮو و ﻏﯿﺮه دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺷﺪه و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای وارد ﺑﺎزار ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺎص ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎزﻧﺪه وﯾﻨﺪوز
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮﻓﺲ ﺑﻮک ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ
ﻫﺎی ﺳﺎل  2016از ﻧﮕﺎه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ را ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﺪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ رﯾﺴﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻮت ﺑﻮک ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ  2اﻟﯽ 3

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮی ﺗﺮ از ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﺎی اﭘﻞ دارﻧﺪ و ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ از ﭘﺲ اﺟﺮای ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮورﮔﺮ وب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺮوم ﺑﻮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Chrome OSاﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺤﺪودﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﭘﻞ در ﺳﺎل ﺟﺎری آﯾﻔﻮن  7را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﻪ روز را در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮑﺮاری و ﻣﺸﺎﺑﻪ
دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﻮد ،اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاق ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ و اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ

ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  6sﯾﺎ ﺣﺘﯽ  6داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺪان رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

از ﻃﺮﻓﯽ ﻓﻘﺪان ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺗﺮی ،و ﻗﯿﻤﺖ  3اﻟﯽ  4.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ آﯾﻔﻮن  7از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان دور

ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﺮ روز ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ

در واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم  ،iOSاﻧﺪروﯾﺪ و وﯾﻨﺪوز ،ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ
از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد.
در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺴﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺪروﯾﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎ و َﭘﭻ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺪ ،و
از ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار و ﻣﯿﺎن رده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ را وارد ﺑﺎزار ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﭼﻪ از ﺟﻨﺒﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﮋه ای از ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه آﯾﻔﻮن در ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﺳﺎل  2016ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  2ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎرات
ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد و اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ اول اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت واچ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء آن ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آی دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﭘﻞ واچ را ﺑﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺜﺒﺖ رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮوﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﺎی ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ Gear S3 ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻣﺪل
ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻓﺮاﻧﺘﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ال ﺟﯽ ،ﺳﻮﻧﯽ ،اﯾﺴﻮس ،ﻫﻮآوی ،ﻣﻮﺗﻮروﻻ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ و دﺳﺖ
ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎل  2016ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ را ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺎم دوم :اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺮم اﻓﺰاری اﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﭘﻠﺘﻔﺮم اﭘﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﯿﻄﻪ اﭘﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ داده ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزﯾﺪ.در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی و ﺣﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﭘﻞ ﻧﯿﺰ از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﮔﻮﮔﻞ

ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻧﺼﺐ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ روی آﯾﻔﻮن و ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎ از آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ،اﮐﺎﻧﺖ ﮔﻮﮔﻞ را در آن وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

ﮔﯿﺮی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺣﺴﺎب
ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮد را وارد ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮان ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن  Google Photosدر
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﻧﺎﻣﺤﺪود ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  16ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ و
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺗﻤﺎم اچ دی را در ﻓﻀﺎی ﮐﻼود ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﮏ ﺑﻮک ﻫﻢ از ﻫﺎردﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺎرد را ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را روی آن
ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺷﻤﺎ ﭘﻮرت  USBداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﻧﮕﻞ ﻫﺎی

ﺗﺒﺪﯾﻞ درﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮕﺮدﯾﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ در ﺳﺮوﯾﺲ آﻓﯿﺲ  365ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ
ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آﻧﻼﯾﻦ را در وان دراﯾﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮآورده

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﭘﻞ در وﯾﻨﺪوز وﺟﻮد ﻧﺪارد
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Messagesﺑﯿﻦ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﮏ و آﯾﻔﻮن ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﭘﻞ اﺳﺖ ،و اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل
 SMSﻋﺎدی ﮐﻪ ﭘﺲ از آﭘﺪﯾﺖ  Yosemiteﺑﻪ ﻣﮏ او اس آﻣﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﻠﺘﻔﺮم وﯾﻨﺪوز ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺎ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎ اﮔﺮ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﯿﺶ روی

ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﯾﻨﺪوزی ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل

ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ ،ﻋﮑﺲ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  Hangoutsرا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده ،اﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن

ﻫﺎی  Alloو  Duoﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﯾﻨﺪه ی ﭼﻨﺪان روﺷﻨﯽ ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
اﮔﺮﭼﻪ  Apple Payدر اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ در
آﯾﻨﺪه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Android Payﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری  NFCﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  Samsung Payرا در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻨﺎوری  MSTﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف  Apple Payﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  Macﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺪروﯾﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﺎل ﻣﯽ

ﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﭘﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً از آﯾﺘﻮﻧﺰ و  Apple Musicاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ و از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮزﯾﮏ ﻫﺎی ﻧﺎب ﻟﺬت ﺑﺮده اﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی

وﯾﻨﺪوزی و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ

از آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﮏ
اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺧﺮ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻣﮏ ﺑﻮک ﺧﻮد ﻧﺼﺐ
ﮐﺮده اﯾﺪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوزی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص

وﯾﻨﺪوز ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

