ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺮﺗﮓ اﭘﻞ؛ دﯾﻮاﯾﺲ  ۳۰دﻻری ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮﺗﮓ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﺗﺮﯾﻦ ﮔﺠﺖ اﭘﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ردﯾﺎب
 ۳۰دﻻری ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ
دﯾﻮاﯾﺲ ﮐﻮﭼﮏ  ۱۱ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﯾﺮﺗﮓ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی
ردﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮﺗﮓ اﭘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮرﺳﯽ آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ:
ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ در ﯾﻮﺗﻮب دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ:
ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ در آﭘﺎرات دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ:

ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی؛ ﭼﺮا اﯾﺮﺗﮓ ﺳﻮراخ ﻧﺪارد اﭘﻞ؟

ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﻓﯿﻞ درون اﺗﺎق ﺑﮕﻮﯾﻢ .اﯾﺮﺗﮓ اﭘﻞ ﺳﻮراخ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
اﮐﺴﺴﻮریﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی اﻫﺎﻟﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮاﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮑﺒﺎر از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ .اﮔﺮ از اﭘﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮال را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ
ﻫﻤﭽﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ :زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﯿﻨﻤﯿﺎل ﺑﻮدن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد! اﭘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺤﮑﻢ دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﻓﺮوش اﮐﺴﺴﻮری ﻫﻢ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ« اﺣﺘﻤﺎﻻ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﺮﺗﮓ ﺧﻮد ﯾﮏ اﮐﺴﺴﻮری ﯾﺎ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺧﻮد ،ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ! ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﯾﺮﺗﮓ را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮد آوﯾﺰان ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﺟﺎﺳﻮﺋﯿﭽﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ داﺷﺘﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎﺳﻮﺋﯿﭽﯽ اﭘﻞ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟  ۳۵دﻻر!
از ﺧﻮد اﯾﺮﺗﮓ ﮔﺮانﺗﺮ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﺳﻮﺋﯿﭽﯽﻫﺎی ارزانﺗﺮ از ﺳﻮی
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﺘﺎن  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﭘﻠﯽ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ .رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﭘﻞ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﻮﺟﯽ ﯾﺎ ﺣﺮوف ﻫﻢ آن را ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻗﺎب اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻪ
ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺎﻋﺘﯽ ﯾﺎ  CR2032زﯾﺮ آن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ
اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن آن را در ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﭘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﺗﺮی دو آﯾﻔﻮن
 ۱۲ﻧﻮ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ارور ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎل دوام ﻣﯽآورد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ زودﻫﻨﮕﺎم آن ﻧﺪارﯾﺪ.

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﺮﺗﮓ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP67ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی و ﺑﺮای
 ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ آب ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﯾﻮاﯾﺴﯽ را در آب
ﻏﻮﻃﻪور ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺮﺗﮓﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻌﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻞ اﯾﺮﺗﮓ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎدهای دارد ،وﻟﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ را ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﯾﺮﺗﮓ؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ آﯾﻔﻮن

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺮﺗﮓ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را
ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﯾﺮﺗﮓ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺗﺎﺪ ﻫﻮﯾﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای اﭘﻞ آیدی ﺷﻤﺎﺳﺖ .از
آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ از ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و ﻫﻢ از اﯾﺮﺗﮓ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪای دارﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آن وﻗﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﻮاﯾﺲ ﺷﻤﺎ روی اﭘﻞ آیدی ﺷﻤﺎ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻔﻮن ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ آﺟﺮ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ دردﺳﺮﻫﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮاغ اﯾﺮﺗﮓ
ﻫﻢ ﻧﺮوﯾﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﺮﺗﮓ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ روی ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ دوم ﻫﻢ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اﯾﺮﺗﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ردﯾﺎبﻫﺎ از ﺑﻠﻮﺗﻮث اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ردﯾﺎب ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﯾﻞ ) (Tileﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﺮﺗﮓ و ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را اﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اوﻟﺘﺮاواﯾﺪﺑﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺳﺮی  ۱۱و  ۱۲دﯾﺪهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﯿﭗ  U1ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﮑﺎن دﻗﯿﻖ اﯾﺮﺗﮓ را روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ دﻗﺘﯽ در ﺣﺪ ﻣﺘﺮ ،ﺟﺎی اﯾﺮﺗﮓ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﭘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ« ﯾﺎ » .«Precision Findingاﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ ،اﭘﻞ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

» «Find Myاﺑﺘﺪا اﯾﺮﺗﮓ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎوﺑﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﭘﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﭘﻞ
ﻣﭙﺲ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮرد از  ۵ﻣﻮرد ﻧﺎوﺑﺮی اﭘﻞ ﻣﭙﺲ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ .در

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﺮﺗﮓ اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﭘﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ،در اﯾﺮان ﮐﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ ردﯾﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎی دﻗﯿﻖ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪم ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﭘﻞ از اﯾﺮان
رخ داده و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ روزی ﻧﺎوﺑﺮی اﭘﻞ
ﻣﭙﺲ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭙﺲ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ،ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ اﯾﺮﺗﮓ ﻫﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺳﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ آﯾﻔﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »«Find My
آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﮑﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب اﭘﻞ آیدی ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﺮﺗﮓ ﻫﻢ از ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه
و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮﺗﮓ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ﭘﺨﺶ ﺻﺪا را ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺎی اﯾﺮﺗﮓ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮔﺠﺖﻫﺎﯾﺶ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ آﯾﮑﻼد و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺮﺗﮓ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﻮاﯾﺲ اﭘﻞ ،ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از آن ﺣﻮاﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﯾﺮﺗﮓ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻮده اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی در ﺷﺒﮑﻪ آﯾﮑﻼد آﭘﻠﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺎن آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اﭘﻞ.

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﺮﺗﮓ ﺧﻮد را در زاﻫﺪان ﻫﻢ ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ دﯾﻮاﯾﺲ اﭘﻞ از آن ﺣﻮاﻟﯽ ﻋﺒﻮر

ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﺮﺗﮓ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی اﭘﻞ در ﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮﺗﮓ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽ ﮔﻤﺸﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ .ﺗﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﮔﻤﺸﺪن اﯾﺮﺗﮓ اﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺮﺗﮓ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻤﺸﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﻣﺘﻦ
دﻟﺨﻮاﻫﯽ را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺮﺗﮓ ﺷﻤﺎ را در ﺻﻮرت ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ،ﭘﺲ دﻫﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  NFCﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﺮﺗﮓ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن آن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ

ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ،ﺧﻮاه اﻧﺪروﯾﺪ ﯾﺎ آﯾﻔﻮن ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ را دﯾﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﺮﺗﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ درآوردن ﺑﺎﺗﺮی

آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻗﺮار دادن ﺑﺎﺗﺮی درون اﯾﺮﺗﮓ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺳﺎل
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ از اﺑﺘﺪا آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﺮﺗﮓ ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺎﻧﺶ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی؛ اﯾﺮﺗﮓ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮﺗﮓ اﭘﻞ داﺷﺘﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮﺋﯿﭽﯽ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن از دﯾﺪن آن ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﺷﻤﺎ را ﺳﻮال ﭘﯿﭻ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺮﺗﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﮔﻢ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﺎرغ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ را وادار ﻣﯽﮐﺮد اﯾﺮﺗﮓ اﭘﻞ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻢ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻓﻌﻼ و ﺗﺎ آﯾﻨﺪهای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم در اﯾﺮان ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺮﺗﮓ اﭘﻞ ﻓﻌﻼ ﯾﮏ اﮐﺴﺴﻮری
ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

