ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو اﭘﻞ
ﭘﺲ از ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،دی ۱۳۹۸
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو اﭘﻞ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﻓﻌﺎل ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ .ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ
اﭘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪاﻫﺎی اﻃﺮاف را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺷﻤﺎ
را از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﯽ از ﺷﺪت ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو اﭘﻞ را در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل آن ﻣﺎ را ﺷﮕﻔﺖزده

ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺴﺨﻪ  ،2C54ﻣﻘﺪاری ﺷﺪت ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ را
دﺳﺖﮐﺎری ﮐﺮده و ﮐﻤﯽ از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶ از
آﭘﺪﯾﺖ اﺧﯿﺮ رخ داده و در اﺻﻞ اﭘﻞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺪت ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖ
 2B588ﮐﻪ در آﺑﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﮐﻠﯿﺪ زده ﺑﻮد.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .وب ﺳﺎﯾﺖ  Rtingsﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﺗﻐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﭘﻞ در دو آﭘﺪﯾﺖ ﺧﻮد در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﺪای
اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ آﭘﺪﯾﺖ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ  2C54را از دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج ﮐﺮده ﮐﻪ دﻻﯾﻞ آن ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﭘﺪﯾﺖ اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﺧﻮد ﻃﻔﺮه ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺧﺒﺮﻫﺎی
ﺑﺪی ﺑﺮاﯾﺘﺎن دارﯾﻢ .آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮدن اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی اﭘﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﯿﭻ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ در آن ﻧﺪارﯾﺪ .ﺳﻨﺎرﯾﻮ آﭘﺪﯾﺖ اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺎرژ اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺲ اﯾﺮﭘﺎد ﻧﺰدﯾﮏ آﯾﻔﻮن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺮﭘﺎد ﺷﻤﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ
آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮ ﺑﺎگ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﻗﻮع آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ؛ در ﻋﻮض اﭘﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ از زاوﯾﻪ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
در اﺑﺘﺪا ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ و
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﺪاﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را از ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﺮده و از ﺷﺪت آن ﮐﻤﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽروﯾﻢ .اﭘﻞ ﻧﻤﯽﮔﺬارد
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺪت ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر دارد،
ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﮐﯿﭗ ﺷﺪن ﮔﻮش ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻫﻢ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﮔﯿﺠﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ

ﮐﯿﭗ ﺷﺪن ﮔﻮش اﺳﺖ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود اﭘﻞ ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ از ﺷﺪت ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﭘﻞ ﻧﻤﯽﮔﺬارد
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ،ﺷﺪت ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .ﭘﺎﺳﺦ اﺻﻠﯽ آن ﻣﯽﺗﻮان
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﺮﭘﺎد ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل  ۲۵۰دﻻری ،ﭼﻨﺪان
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﺎری از دﺳﺘﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﭘﻞ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

