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ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮای ﻣﺮدان
آﯾﺎ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ۲۰۱۸
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
اﭘﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن
ً
ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮای ﻣﺮدان
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  2018اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮی آﯾﻔﻮنﻫﺎی  SEﮐﻮﭼﮑﺶ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ۴
اﯾﻨﭽﯽ داﺷﺘﻨﺪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده و ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  2018ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮی آﯾﻔﻮن XS
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی  ۵.۸ﯾﺎ  ۶.۵اﯾﻨﭻ دارﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  2018در ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ۴ ،ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﭘﻞ ﺣﺬف
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل  SEﻫﻢ ﺟﺰو آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻗﺼﺪ
دارد ﻣﺪل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ زﯾﺎدی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ اﯾﻨﭻ از دﺳﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ و

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 Caroline Criado Perezﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ی اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:

»ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﻔﻮن  6دﭼﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ) RSIآﺳﯿﺐ ﻓﺸﺎر ﺗﮑﺮاری( ﺷﺪم اﻣﺎ ﭘﺲ از
اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﻔﻮن  SEﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ و درد ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﻧﺪازهی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان
آﯾﻔﻮن ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده
اﺳﺖ«.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﯾﻔﻮن  XSو  XS Maxاﭘﻞ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

