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لیست مشخصات فنی آیفون های جدید اپل

نگاه دقیق تر به مشخصات فنی آیفون 7 و آیفون 7 پالس 

مشخصات فنی آیفون 7:
IPS LCD صفحه نمایش: 4.7 اینچی و از نوع  •

•  وضــوح تصویــر: 1334 در 750 پیکســل )تراکــم پیکســلی 326 پیکســل    
در هــر اینــچ(

   ،)Oleophobic( جزئیــات دقیــق صفحه نمایش: مجهز بــه پوشــش اولیوفوبیــک  •
پنــل تقویــت شــده یونــی، بهره منــد از تکنولــوژی "تــاچ ســه بعــدی"

ــوم  ــه ه ــگر، دکم ــی نمایش ــده از بزرگنمای ــتیبانی کنن  )3D Touch(، پش
)Home( یکپارچــه
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•  ابعاد: 7.1 در 67.1 در 138.3 میلیمتر
•  وزن: 138 گرم

ــار  ــد از اســتاندارد ضــد آب و گــرد و غب •  اســتاندارد ضــد آب: بهره من
IP67

•  سیستم عامل: آی او اس 10
A10 تراشه :)SoC( سیستم روی چیپ  •

•  تعداد هسته های پردازنده مرکزی: چهار هسته 
•  تعداد هسته های پردازنده گرافیکی: شش هسته

•  حافظــه داخلــی: شــامل ســه نســخه مختلــف بــا ظرفیت هــای 32، 128 
گیگابایتی و256 

•  ظرفیت رم: 2 گیگابایت
•  دوربین اصلی: 12 مگاپیکسلی

ــگیر      ــا لرزش ــت OIS ی ــتیبانی از قابلی ــی: پش ــن اصل ــای دوربی •  ویژگی ه
اپتیــکال تصویــر، فوکــوس اتوماتیــک مرحلــه ای، چــراغ فلــش چهارگانــه، 
ــخیص  ــا، تش ــبرداری پانورام ــرداری 4K، عکس ــی، فیلم ب ــوس لمس فوک

ــره و ... ــد و چه ــک لبخن اتوماتی
•  دوربین سلفی: 7 مگاپیکسلی

•  باتــری: اشــاره ای بــه ظرفیــت آن نشــده امــا اپــل مدعــی اســت کــه تــا 
20 الــی 30 درصــد تــوان شــارژدهی بیشــتری نســبت بــه باتــری آیفــون 

6 اس دارد
•  ســایر ویژگی هــا: اســپیکرهای اســتریو، پــورت اتصــال الیتنینــگ، اســکنر 
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اثــر انگشــت کاربــر، بهره منــد از هندزفــری بیســیم یا ایرپــاد، پشــتیبانی از 
)Apple Pay( ســرویس پرداخــت الکترونیکی اپــل پــی

مشخصات فنی آیفون 7 پالس:
IPS LCD صفحه نمایش: 5.5 اینچی و از نوع  •

•  وضــوح تصویر:  1920 در 1080 پیکســل )تراکم پیکســلی 401 پیکســل 
ــر اینچ( در ه

Oleo�( جزئیــات دقیــق صفحــه نمایــش: مجهــز به پوشــش اولیوفوبیــک  •
ــاچ ســه  ــوژی "ت ــد از تکنول ــی، بهره من ــت شــده یون ــل تقوی phobic(، پن
ــی نمایشــگر، دکمــه  بعــدی" )3D Touch(، پشــتیبانی کننــده از بزرگنمای

هــوم )Home( یکپارچــه
•  ابعاد: 7.3 در 77.9 در 158.2 میلیمتر

•  وزن: 188 گرم
ــار  ــد از اســتاندارد ضــد آب و گــرد و غب •  اســتاندارد ضــد آب: بهره من

IP67
•  سیستم عامل: آی او اس 10

A10 تراشه :)SoC( سیستم روی چیپ  •
•  تعداد هسته های پردازنده مرکزی: چهار هسته 
•  تعداد هسته های پردازنده گرافیکی: شش هسته

•  حافظــه داخلــی: شــامل ســه نســخه مختلــف بــا ظرفیت هــای 32، 128 
گیگابایتی و256 
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•  ظرفیت رم: 2 گیگابایت
•  دوربین اصلی: دوربین دوگانه و متشکل از دو سنسور 12 مگاپیکسلی

ــگیر  ــا لرزش ــت OIS ی ــتیبانی از قابلی ــی: پش ــن اصل ــای دوربی •  ویژگی ه
اپتیــکال تصویــر، فوکــوس اتوماتیــک مرحلــه ای، چــراغ فلــش چهارگانــه، 
ــخیص  ــا، تش ــبرداری پانورام ــرداری 4K، عکس ــی، فیلم ب ــوس لمس فوک

ــره و ... ــد و چه ــک لبخن اتوماتی
•  دوربین سلفی: 7 مگاپیکسلی

•  باتــری: اشــاره ای بــه ظرفیــت آن نشــده امــا اپــل مدعــی اســت کــه تــا 
20 الــی 30 درصــد تــوان شــارژدهی بیشــتری نســبت بــه باتــری آیفــون 

6 اس پــاس دارد
•  ســایر ویژگی هــا: اســپیکرهای اســتریو، پــورت اتصــال الیتنینــگ، اســکنر 
اثــر انگشــت کاربــر، بهره منــد از هندزفــری بیســیم یا ایرپــاد، پشــتیبانی از 

)Apple Pay( ســرویس پرداخــت الکترونیکی اپــل پــی
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آیفون 7 و آیفون 7 پالس را بشناسید

هر آنچه باید درباره آیفون  های  7 بدانید!

طراحی و ظاهر آیفون 7 و آیفون 7 پالس
از نظــر ســبک طراحــی، آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس چنــدان تغییــرات 
اساســی را شــامل نمی شــوند. شــاید اصلی تریــن تفــاوت طراحــی ایــن دو 
آیفــون را بتــوان در تغییــر مســیر آنتــن آن هــا خاصــه کــرد کــه هــم 
اکنــون بــه لبه هــای کنــاری دســتگاه منتقــل شــده اســت. تغییــر ظاهــری 
محســوس بعــدی آیفــون 7 پــاس مربوط بــه دوربیــن دوگانه آن می شــود 
کــه در ادامــه بــه شــکل مفصل تــری بــه شــرح آن می پردازیــم. همچنیــن 
آیفون هــای جدیــد اپــل از اســپیکرهای اســتریو دوبــل بهــره می برنــد کــه 
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ــتگاه  ــی دس ــش فوقان ــری در بخ ــن و دیگ ــش پایی ــا در بخ ــی از آن ه یک
ــده اند. ــه ش تعبی

 IP67 امــا آیفون هــای جدیــد اپــل از اســتاندارد ضــد آب و گــرد و غبــار
ــون 7 و  ــه آیف ــا اســت ک ــه آن معن ــن موضــوع ب ــد. ای پشــتیبانی می کنن
آیفــون 7 پــاس اپــل قادرانــد تــا بــرای مــدت زمــان 30 دقیقــه در عمــق 
ــرار اســت آیفون هــای  یــک متــری آب دوام داشــته باشــند. همچنیــن ق
جدیــد اپــل از نظــر رنگ شــامل تنوع بیشــتری شــده و دو نســخه مشــکی 
ــه  ــوالت اضاف ــن محص ــگی ای ــای همیش ــوع رنگ ه ــه مجم ــم ب ــگ ه رن
ــی و مشــکی  ــع مشــکی زغال ــگ مشــکی در واق ــن دو رن شــده اســت. ای
معمولــی هســتند و ســه رنــگ همیشــگی طایــی، نقــره ای و رزگلــد هــم 
همچنــان بــرای آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس اپــل موجــود خواهنــد بــود.
یکــی دیگــر از تغییــرات اصلــی مرتبــط بــا طراحــی دو آیفــون جدیــد اپــل 
ــه  ــون دکم ــم اکن ــا می شــود. ه ــوم )Home( آن ه ــه ه ــه دکم ــوط ب مرب
هــوم آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس اپــل از یــک موتــور تپتیــک اختصاصــی 
ــل را  ــای اپ ــد مک بوک ه ــرک پ ــه ت ــبیه ب ــی ش ــرد و حالت ــره می ب به
ــرزش دکمــه هــوم دو  ــه می کنــد. آقــای کــوک مدعــی شــده کــه ل ارائ
آیفــون جدیــد اپــل حالتــی بســیار لذت بخــش را بــرای کاربــر بــه ارمغــان 
ــل ســوکت 3.5  ــی می شــد اپ ــه پیش بین ــن همانطــور ک ــی آورد. همچنی م
ــن دو  ــرده و ای ــذف ک ــدش ح ــون جدی ــری را از دو آیف ــر هندزف میلیمت
ــن  ــا ای ــورت اتصــال الیتنینــگ مجهــز کــرده اســت. ب ــه پ محصــول را ب
وجــود اپــل یک مبــدل رایــگان پــورت الیتنینگ بــه پــورت 3.5 میلیمتری 
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را بــه همــراه آیفون هایــش عرضــه می کنــد. همچنیــن اپــل بــرای آیفــون 
7 و آیفــون 7 پــاس اپــل ایرپادهــای جدیــدی را معرفــی کــرده.

دوربین آیفون 7 و آیفون 7 پالس
اپــل در کنفرانــس خــود بــه شــدت بــه پیشــرفت های عملکــردی کــه در 
ــرده  ــه ک ــاس ارائ ــون 7 پ ــژه آیف ــه وی ــدش ب ــای جدی ــن آیفون ه دوربی
تاکیــد کــرد. زمــان زیــادی از ایــن کنفرانــس صــرف معرفــی قابلیت هــای 
جدیــد دوربیــن آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس اپــل شــد. دوربیــن اصلــی 
آیفــون 7 از یــک سنســور 12 مگاپیکســلی و لنــز شــش المــان تشــکیل 
ــا 50 درصــد نســبت  ــته و ت ــراه داش ــه هم ــه F1/8 را ب ــه روزن ــده ک ش
بــه نســل قبــل دریافــت نــور بیشــتری را ارائــه می کنــد. همچنیــن اپــل 
مدعــی شــده کــه دوربیــن 12 مگاپیکســلی اســتفاده شــده در آیفون هــای 
جدیــدش تــا 60 درصــد ســریع تر از دوربیــن آیفــون 6 اس عمــل کــرده 
و نســبت بــه آن تــا 30 درصــد مصــرف انــرژی کمتــری دارد. همچنیــن 
ــش  ــراغ فل ــل از چ ــد اپ ــون جدی ــر دو آیف ــی ه ــن اصل ــه دوربی مجموع

ــد. ــره می برن ــه ای به چهارگان
همچنیــن بهره منــدی آیفــون 7 و آیفــون 7 پاس اپــل از پردازنده ســیگنال 
تصویــر اختصاصــی و مجــزا هــم از دیگــر نقــاط قــوت ایــن محصــوالت بــه 
شــمار مــی رود کــه منجــر بــه بهبــود عملکــرد دوربیــن آن هــا می شــود. 
امــا آیفــون 7 پــاس برخــاف آیفــون 7 بــه دوربیــن دوگانــه تجهیز شــده 
و ایــن موضــوع از اصلی تریــن تفاوت هــای مابیــن دو آیفــون جدیــد اپــل 
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ــل  ــاس اپ ــون 7 پ ــه در آیف ــن دوگان محســوب می شــود. ترکیــب دوربی
قابلیت هــای جالبــی نظیــر امــکان عکســبرداری بــا زاویــه دیــد گســترده تر 

ــد. ــه می کن ــب تر را ارائ و زوم مناس
 دوربیــن ســلفی آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس هــم نســبت بــه آنچــه کــه 
در آیفــون 6 اس و 6 اس پــاس بــه کار گرفتــه شــده بــود ارتقــا یافتــه و 
هــم اکنــون از سنســوری 7 مگاپیکســلی تشــکیل می شــود. ایــن سنســور 
 )Auto-Image Stabilization(دوربیــن از قابلیــت لرزشــگیر اپتیــکال خــودکار

ــه عمــل آورده و تفکیــک رنــگ فوق العــاده ای دارد. پشــتیبانی ب

صفحه نمایش آیفون 7 و آیفون 7 پالس
ــد اپــل هیــچ تغیــر نکــرده اســت.  ابعــاد صفحه نمایــش آیفون هــای جدی
آیفــون 7 اپــل از صفحه نمایشــی 4.7 اینچــی بــا وضــوح تصویــر 1334 در 
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750 پیکســل بهره منــد بــوده و نمایشــگر آیفــون 7 پــاس 5.5 اینچــی بــا 
وضــوح تصویــر 1920 در 1080 پیکســل یــا اصطاحــا فــول اچ دی در نظر 
ــوژی  گرفتــه شــده اســت. صفحه نمایــش دو آیفــون جدیــد اپــل از تکنول
"تــاچ ســه بعــدی" یــا "3D Touch" پشــتیبانی بــه عمــل مــی آورد و در 
ــا 25 درصــد  ــن شــرکت ت ــای پیشــین ای ــا نمایشــگر آیفون ه مقایســه ب
روشــنایی بیشــتری دارد. وســعت رنــگ بیشــتر هــم از دیگــر مشــخصه  

نمایشــگر آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس اپــل محســوب می شــود.

عملکرد و قدرت پردازشی آیفون 7 و آیفون 7 پالس
آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس اپــل بــه تراشــه A10 مجهــز می شــوند کــه 
پردازنــده مرکــزی آن 4 هســته ای بــوده و پردازنــده گرافیکــی آن شــش 
هســته ای اســت. همچنیــن ایــن دو محصــول بــه رم 2 گیگابایــت تجهیــز 
شــده اند. اپــل اشــاره داشــته کــه چهــار هســته  پردازشــگر تراشــه A10 در 
واقــع شــامل دو هســته کــم مصــرف و دو هســته پربــازده می شــوند. در 
شــرایط عــادی دو هســته کــم مصــرف پردازنــده وظیفــه آنالیــز اطاعــات 
ــدرت پردازشــی  ــه ق ــاز ب ــه محــض نی ــر عهــده خواهــد داشــت و ب را ب
بیشــتر، دو هســته پربــازده دســتگاه وارد عمــل می شــوند. بدیــن صــورت 
ــری  ــه شــکل دقیق ت ــتگاه ب ــری دس ــارژ بات ــرژی و ش ــزان مصــرف ان می

مدیریــت خواهــد شــد.
اپــل ضمــن معرفــی تراشــه A10 اشــاره کــرد کــه ســرعت عملکــرد ایــن 
تراشــه در مقایســه بــا سیســتم روی چیــپ )SoC( اپــل A9 تــا 40 درصــد 
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ــر  ــال قدرتمندت ــون اورجین ــده آیف ــر از پردازن ــه و 120 براب ــش یافت افزای
هســتند. اپــل همچنیــن نســبت مصــرف انــرژی دو هســته کــم مصــرف 
و دو هســته پربــازده تراشــه A10 را نســبت یــک بــه پنــج عنــوان کــرده 
اســت. ایــن موضــوع بــه آن معناســت کــه دو هســته کــم مصــرف تراشــه 
ــل  ــر عم ــازده آن بهینه ت ــه دو هســته پرب ــا 80 درصــد نســبت ب A10 ت

می کننــد.
ــزی  ــته مرک ــش هس ــامل ش ــم ش ــه A10 ه ــی تراش ــده گرافیک پردازن
ــی  ــده گرافیک ــریع تر از پردازن ــد س ــل آن را 50 درص ــه اپ ــود ک می ش
تراشــه A9 دانســته و مدعــی شــده کــه در عیــن حــال دو ســوم انــرژی 

مصرفــی آن را دارد.

باتری آیفون 7 و آیفون 7 پالس
ــری  ــق بات ــت دقی ــه ظرفی ــود ب ــس خ ــان کنفران ــل در جری ــفانه اپ متاس
آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس اشــاره ای نکــرده، امــا مدعــی شــد کــه باتــری 
دو آیفــون جدیــدش 20 الــی 30 درصــد دوام بیشــتری نســبت بــه باتــری 

ــد. ــه می کنن ــاس ارائ ــون 6 اس پ ــون 6 اس و آیف آیف

جمع بندی
ــام  ــر تم ــروری ب ــه م ــن مقال ــد در ای ــاهده کردی ــه مش ــه ک همانگون
ویژگی هــای آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس اپــل داشــتیم و بــه نوعــی شــما 
را بــا هــر آنچــه کــه بایــد در مــورد ایــن دو محصــول می دانســتید آشــنا 
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کردیــم. نظــر شــما در مــورد تغییراتــی کــه اپــل در دو آیفــون جدیــدش 
اعمــال کــرده چگونــه اســت؟ آیــا اپــل و دو آیفــون جدیــدش انتظــارات 

ــد؟ ــرآورده کرده ان ــما را ب ش
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بازار میلیاردی هدفون های بلوتوس

دلیل اصلی حذف جک هدفون آیفون  7 فاش شد! 

شرکت اپل در یک حرکت به زعم خودش شجاعانه و جسورانه جک هدفون 
را از روی گوشی های آیفون 7 و آیفون 7 پاس حذف کرد. حرکتی که در 

چند گوشی اندرویدی چینی نیز ادامه یافته و احتماال به  زودی یک ویژگی 
فراگیر در اسمارت فون ها می شود. اما دلیل اصلی این تصمیم شرکت اپل 

چیست؟
فیل شیلر از شرکت معروف SVP می گوید این حرکت و تصمیم »شجاعانه« 
اپل باعث شد یک استاندارد و فناوری صد ساله از بین برود. باز هم شاهدیم 

شرکت اپل یک نوآوری و خاقیت را شروع کرده که به تدریج در کل 
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دنیای فناوری فراگیر و سراسری می شود. اپل جک هدفون را حذف کرد تا 
یک انقاب بزرگ را در اسمارت فون ها آغاز کرده باشد.

امــا ســوای طراحــی و زیبایــی و مســایل دیگــری از ایــن دســت کــه بیــان 
می شــوند؛ بــه نظــر می رســد تنهــا یــک دلیــل اصلــی بــرای حــذف جــک 
هدفــون از روی آیفون هــای جدیــد وجــود داشــته باشــد: »تبدیــل شــدن 

شــرکت بیــت بــه بزرگ تریــن فروشــنده هدفون هــای بلوتــوس«.
ســایت ورج در گــزارش مفصلــی ایــن موضــوع را بررســی کــرده اســت. در 
ایــن گــزارش آمــده احتمــاال حــذف جــک هدفــون از روی آیفــون و بعــد 
ــی  ــای بلوتوس ــازار هدفون ه ــود ب ــب می ش ــدی موج ــی های اندروی گوش
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــی برایش ــم انداز مثبت ــده و چش ــدت داغ ش ــه ش ب
شــود. در ایــن میــان؛ اپــل می توانــد بــا شــرکت بیتــس )Beats( خــود بــه 
فروشــنده اول جهــان در بــازار هدفون هــای بلوتوســی تبدیــل شــود. طبــق 
ــش از  ــس بی ــرکت بیت ــوالی؛ ش ــاه ج ــه NPD در م ــای موسس گزارش ه
ــار دارد و بیشــتر از  ــازار هدفون هــای بلوتوســی را در اختی یــک چهــارم ب
شــرکت هایی ماننــد ال جــی، Bose و Jaybird درآمــد دارد. ایــن بــازار بــه 
شــدت ســودده اســت چــون هدفون هــای بلوتــوس بــا قیمت هــای بســیار 
ــون  ــد. هدف ــادی دارن ــود زی ــیه س ــند و حاش ــروش می رس ــی به ف باالی

بلوتــوس ایرپــاد جدیــد اپــل حــدود 160 دالر قیمــت دارد.
موسســه NPD می گویــد بــازار هدفون هــای بلوتــوس هــر ســال رشــد 64 
درصــدی را تجربــه می کنــد امــا بــا اتفــاق اخیــر بایــد شــاهد یــک جهــش 
بــزرگ باشــیم. اپــل بــا حــذف جــک هدفــون عمــا بــه شــرکت بیــت 
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ــک  ــرد و ی ــه ای ک ــایان توج ــک ش ــی کم ــای بلوتوس ــروش هدفون ه و ف
هــدف زیرکانــه بــرای کســب درآمــد بیشــتر بــوده اســت کــه احتمــاال 
بــازار و کاربــران نیــز بــدان روی خــوش نشــان می دهنــد و ناچارانــد دیــر 
ــل در  ــی اســت اپ ــد. گفتن ــت عــادت کنن ــر وضعی ــن تغیی ــه ای ــا زود ب ی
ــد  ــوس جدی ــون بلوت ــدل هدف ــک م ــای 7 ی ــی از آیفون ه مراســم رونمای

بســیار نوآورانــه و پیشــرو نیــز معرفــی کــرد.
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8 دلیل برتری آیفون های جدید اپل

چرا آیفون 7 و 7 پالس از پرچم داران کنونی سامسونگ
 بهتر هستند؟

ــوال  ــن دو س ــدی؟ ای ــی اندروی ــا گوش ــون ی ــونگ؟ آیف ــا سامس ــل ی اپ
اصلی تریــن ســواالتی هســتند کــه هــر فــرد عاقمنــد بــه دنیــا گوشــی های 
هوشــمند بایــد بــرای آن هــا پاســخی داشــته باشــد. با آغــاز عرضــه آیفون 
7 و آیفــون 7 پــاس اپــل و همچنیــن وجــود محصوالتــی همچون گلکســی 
اس 7 سامســونگ، ایــن ســوال در ذهــن بســیاری از افــراد ایجــاد شــده که 
خریــد کدام یــک از ایــن محصــوالت انتخــاب بهتــری اســت؟ مــا در ایــن 
مقالــه بــه دالیــل قانــع کننــده ای اشــاره می کنیــم کــه خریــد آیفون هــای 
ــه  ــه ســری محصــوالت گلکســی سامســونگ ب ــل را نســبت ب ــد اپ جدی
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انتخــاب بهتــری تبدیــل می کننــد.
 )iPhone 7 Plus( و آیفــون 7 پــاس )iPhone 7( 7 اپــل عرضــه آیفــون
خــود را آغــاز کــرده اســت. ایــن دو محصــول هــم اکنــون قدرتمندتریــن 
ــمت  ــوند. در س ــوب می ش ــل محس ــرکت اپ ــمند ش ــی های هوش گوش
مقابــل فبلــت گلکســی نــوت 7 سامســونگ هــم علیرغــم تمــام مشــکاتی 
کــه بــه وجــود آورده، هــم اکنــون قدرتمندتریــن محصــول شــرکت کره ای 
سامســونگ بــه شــمار مــی رود. در کنــار ایــن فبلــت، دو گوشــی گلکســی 
ــود در  ــاده موج ــم از محصــوالت فوق الع اس 7 و اس 7 اج سامســونگ ه
بــازار هســتند. حــال ســوال اصلــی اینجاســت! بــه نظــر شــما آیفــون 7 و 
آیفــون 7 پــاس بهتــر هســتند یــا جدیدتریــن نســخه از ســری محصوالت 

گلکســی سامســونگ؟
بــدون تردیــد هــر دو ســری از محصــوالت نامبــرده شــده نقــاط قــوت و 
ضعــف منحصــر بــه فــرد خــود را دارنــد. هیــچ فــردی نمی توانــد مدعــی 
شــود کــه نســخه ای از آیفون هــای جدیــد اپــل ماننــد آیفــون 7 پــاس از 
همــه نظــر نســبت بــه نســخه ای از ســری محصوالت گلکســی سامســونگ 
ماننــد گلکســی نــوت 7 برتــر بــوده یــا حالــت عکــس صــدق می کنــد! اگر 
بخواهیــم بــه طــور دقیــق هــر یــک از ایــن دو محصــوالت را بــا یکدیگــر 
مقایســه کنیــم، بایــد مقالــه ای بســیار طوالنــی و تخصصی تــر تنظیــم شــود.

 هــدف مــا در ایــن مقالــه تنهــا اشــاره مســتقیم و یک طرفــه بــه 
ــه  ــبت ب ــل نس ــاس اپ ــون 7 پ ــون 7 و آیف ــوس آیف ــای محس برتری ه
ســری محصــوالت گلکســی سامســونگ )شــامل گلکســی اس 7، اس 7 اج 

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره 2 | آیفون 1| هر آنچه باید درباره آیفون  های 7 بدانید  |  19

و نــوت 7 سامســونگ( اســت. اگــر قصــد خریــد یکــی از ایــن محصــوالت 
را داریــد، حتمــا بــه نــکات و مــوارد زیــر کــه برتــری آیفون هــای اپــل را 

ــید! ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــد توج ــان می دهن نش

آیفون 7 پالس منفجر نمی شود!
بلــه از نظــر مــا ایــن موضــوع و عــدم انفجــار بی دلیــل آیفــون 7 و آیفــون 
7 پــاس اپــل در مقایســه بــا گلکســی نــوت 7 سامســونگ یــک مزیــت 
بــه شــمار مــی رود! سامســونگ تنهــا چنــد روز پــس از آغــاز عرضــه فبلت 
ــن  ــل ای ــرد و دلی ــی ک ــام نســخه های آن را فراخوان ــوت 7، تم گلکســی ن
موضــوع انفجــار ناگهانــی باتــری ایــن محصــول بــوده اســت. چنــد وقــت 
ــی  ــخه از گوش ــک نس ــل ی ــی بی دلی ــار ناگهان ــاهد انفج ــی ش ــش حت پی
گلکســی اس 7 اج سامســونگ هــم بودیــم. بنابرایــن بــا خریــد آیفــون 7 یا 
آیفــون 7 پــاس اپــل، ریســک انفجــار ناگهانــی باتــری دســتگاه را متحمــل 

! ید نشو

)Optical Zoom( قابلیت زوم اپتیکال
آیفــون 7 پــاس اپــل بــه دوربیــن دوگانــه مجهــز شــده اســت. دو لنــز 
دوربیــن ایــن گوشــی هوشــمند عملکــرد بســیار دقیقــی دارنــد. یکــی از این 
ــاح ــه اصط ــرد و ب ــره می ب ــترده تری به ــد گس ــه دی ــز از زاوی دو لن

 "Wide-Angle" اســت و لنــز دوربین دیگر مجموعــه تله فتو
 )Telephoto( خطــاب می شــود. دوربیــن آیفــون 7 پــاس اپــل از قابلیــت 
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زوم اپتیــکال یــا "Optical Zoom" پشــتیبانی می کنــد و ایــن موضوع منجر 
ــت  ــچ اف ــر هی ــل منظــره، کیفیــت تصوی ــی دوب ــا بزرگنمای ــا ب می شــود ت
محسوســی را شــامل نشــود. شــاید تجهیــز آیفــون 7 پــاس بــه دوربیــن 
دوگانــه یــا دوبــل یــک نــوآوری کامل محســوب نشــود امــا پشــتیبانی آن 
از قابلیــت زوم اپتیــکال در مقایســه بــا دوربیــن فبلــت گلکســی نــوت 7 و 

اس 7 سامســونگ یــک برتــری بامنــازع اســت.

طراحی ضد آب بهتر!
در تمــام بررســی های ویدئویــی اخیــر کــه انجــام شــده، نتیجــه مشــابهی از 
مقایســه ضــد آب بــودن آیفون هــای جدیــد اپــل و گوشــی گلکســی اس 
ــه دســت آمــده اســت. تقریبــا در تمــام ایــن بررســی ها  7 سامســونگ ب
آیفون هــای اپــل توانســتند در شــرایط غوطــه ور شــدن در آب، مقاومــت 
بیشــتری نســبت بــه گلکســی اس 7 سامســونگ از خود نشــان دهنــد. این 
موضــوع در حالــی اســت کــه گوشــی گلکســی اس 7 از اســتاندارد ضد آب 
IP68 بهره منــد اســت امــا آیفون هــای جدیــد اپــل از اســتاندارد ضــد آب 

ــد. ــره می برن IP67 به

عملکرد بسیار سریع تر!
ــار  ــوی مقایســه ای از ســرعت عملکــرد آیفــون 7 در کن ــه تازگــی ویدئ ب
گلکســی نوت 7 سامســونگ منتشــر شــده اســت. در ایــن ویدئو بــه وضوح 
ــن  ــرد ای ــل درک می شــود. ســرعت عملک ــون 7 اپ ــدرت آیف ــدار و ق اقت
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محصــول بــه انــدازه ای اســت کــه گلکســی نــوت 7 سامســونگ طرفــداران 
آن شــرم زده خواهنــد شــد! شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد حتی ســرعت 
ــوت 7  ــل هــم از ســرعت عملکــرد گلکســی ن ــون 6 اس اپ عملکــرد آیف

سامســونگ بیشــتر اســت!  

مقاومت بیشتر در سقوط از ارتفاع
طبــق بررســی های انجــام شــده مشــخص شــد کــه مقاومــت آیفــون 7 و 
آیفــون 7 پــاس اپل در تســت ســقوط از ارتفاع نســبت به گوشــی گلکســی 
اس 7 اج سامســونگ بیشــتر اســت. بدنــه آلومینیومــی آیفون هــای جدیــد 
اپــل بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه مقاومــت آن در مقابــل ضربه هــای 
ــد  ــای جدی ــن آیفون ه ــد. همچنی ــش می ده ــدت افزای ــه ش ــی را ب ناگهان

اپــل در قبــال خــم شــدن هــم بــه شــدت مقــاوم هســتند.
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اسپیکرهای استریو
ــک  ــتریو ی ــپیکرهای اس ــه اس ــل ب ــد اپ ــای جدی ــز آیفون ه ــاید تجهی ش
نــوآوری کامــل بــرای دوســت داران ســری محصــوالت اندرویــدی نباشــد، 
امــا ایــن موضــوع در مقایســه بــا ســری محصــوالت گلکســی سامســونگ 
یــک مزیــت اســت. تجهیــز آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس بــه اســپیکرهای 
اســتریو منجــر شــده ه قــدرت و کیفیــت پخــش صوتــی ایــن دو محصــول 

در مقایســه بــا ســری محصــوالت گلکســی سامســونگ بیشــتر باشــد.
اسکنر اثر انگشت یا تاچ آی دی )Touch ID( قدرتمندتر

مدت هــا اســت کــه اپــل ســری محصــوالت آیفــون خــود را بــه اســکنر 
اثــر انگشــت مجهــز می کنــد. در آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس ایــن اســکنر 
اثــر انگشــت بــه یــک موتــور تپ تیــک )Taptic( اختصاصــی مجهــز شــده 
کــه کارایــی و گســتره عملکــرد تــاچ آی دی این محصــوالت را در مقایســه 
ــر انگشــت ســری محصــوالت گلکســی سامســونگ بهبــود  ــا اســکنر اث ب

می بخشــد.
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آپدیت های سریع تر و مستقیم
یکــی از اصلی تریــن مزیت هــای ســری محصــوالت آیفــون اپل در مقایســه 
بــا محصــوالت اندرویــدی مربــوط بــه آپدیت هــای مســتقیم، اختصاصــی و 
ــرای آیفــون 7 و  ســریعی اســت کــه دریافــت می کننــد. ایــن موضــوع ب
ــا آغــاز انتشــار نســخه جدیــدی  آیفــون 7 پــاس هــم صــادق اســت. ب
ــه  ــادر ب ــل ق ــای اپ ــران آیفون ه ــب کارب ــل آی اواس، اغل از سیســتم عام
ــا  ــونگ عموم ــا سامس ــود. ام ــد ب ــریع از آن خواهن ــتفاده س ــود و اس دانل
انتشــار نســخه های جدیــد سیســتم عامــل اندرویــد بــرای محصوالتــش را 
ــا رابــط  ــا ســرعت بســیار پایینــی انجــام می دهــد و ابتــدا بایــد آن را ب ب
ــازی  ــز )TouchWiz( همگام س ــی تاچ وی ــود یعن ــی خ ــری اختصاص کارب
کنــد. همچنیــن پشــتیبانی نرم افــزاری اپــل بــه مراتــب بهتــر از پشــتیبانی 

سامســونگ اســت.
نتیجه گیری

ســعی داشــتیم کــه در ایــن مقالــه دالیــل قانــع کننــده ای را خدمــت شــما 
ــه  ــل نســبت ب ــد اپ ــری آیفون هــای جدی ــم کــه حاکــی از برت ــه کنی ارائ
ــامل  ــونگ ش ــی سامس ــوالت گلکس ــری محص ــخه از س ــن نس جدیدتری
گلکســی اس 7، گلکســی اس 7 اج و گلکســی نــوت 7 باشــند. بــار دیگــر 
اشــاره می کنیــم کــه بــدون شــک ســری محصــوالت گلکســی سامســونگ 
ــردی  ــه ف ــر ب ــای منحص ــل برتری ه ــای اپ ــا آیفون ه ــه ب ــم در مقایس ه
دارنــد امــا مــا در ایــن مقالــه بــا دیــدی یک طرفــه، تنهــا بــه برتری هــای 

ــه ایــن محصــوالت پرداختیــم. آیفون هــای جدیــد اپــل نســبت ب
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اپل از اندروید تقلید می کند !

این 7 ویژگی آیفون های جدید از اندرویدی ها کپی برداری شده اند!

ــه  ــد ک ــی دارن ــای خاص ــا و ویژگی ه ــل قابلیت ه ــد اپ ــای جدی آیفون ه
شــاید از دیــد طرفــداران محصــوالت ایــن شــرکت ویژگی هــای جدیــدی 
بــه شــمار آینــد، امــا آیــا بــه واقــع تمــام ایــن ویژگی هــای جدیــد شــامل 
نــوآوری می شــوند؟ در ایــن مقالــه بــه 7 ویژگــی آیفون هــای جدیــد اپــل 

ــم. ــاره می کنی ــده اش ــرداری ش ــدی کپی ب ــتگاه های اندروی ــه از دس ک

دوربین دوگانه
ــه  ــن دوگان ــه از دوربی ــد ک ــی باش ــن آیفون ــاس اولی ــون 7 پ ــاید آیف ش
ــل  ــای اپ ــری آیفون ه ــران س ــرای کارب ــوع ب ــن موض ــرد. ای ــره می ب به
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ــران  ــا کارب ــود ام ــوب می ش ــوآوری محس ــک ن ــوده و ی ــب ب ــیار جال بس
دســتگاه های اندرویــدی پیــش از ایــن شــاهد تجهیــز بســیاری از گوشــی ها 
ــد. گوشــی های هوشــمندی همچــون هــوآوی  ــه بوده ان ــه دوربیــن دوگان ب
ــی اچ تی ســی وان ام  ــی Huawei P9( 9(، ال جــی جــی 5 )LG G5( و حت پ
ــن تجهیــز  ــد. بنابرای ــه بهــره می برن HTC One M8( 8( از دوربیــن دوگان
آیفــون 7 پــاس بــه دوربیــن دوگانــه شــاید بــرای طرفــداران اپــل ویژگی 
جدیــدی باشــد امــا بــرای اندرویدی هــا یــک ویژگــی کامــا آشــنا اســت.

حذف سوکت 3.5 میلیمتری هندزفری

ــه  ــل ب ــزی اپ ــورد برنامه ری ــادی در م ــایعات زی ــه ش ــود ک ــا ب مدت ه
ــال  ــای س ــری از آیفون ه ــری هندزف ــوکت 3.5 میلیمت ــذف س ــور ح منظ
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ــون 7  ــون 7 و آیف ــی از آیف ــا رونمای ــا ب ــد و نهایت ــر می ش 2016 منتش
پــاس متوجــه شــدیم کــه ایــن امــر صحــت دارد. اپــل در ایــن دو آیفــون 
ســوکت 3.5 میلیمتــری هندزفــری را حــذف کــرده و به جــای آن از پورت 
ــری  ــوکت 3.5 میلیمت ــذف س ــا ح ــا آی ــد. ام ــتفاده می کن ــگ اس الیتنین
هندزفــری از بدنــه گوشــی های هوشــمند پیــش از ایــن انجــام نشــده بود؟
شــرکت موتــوروال کــه هــم اکنــون زیرشــاخه ای از شــرکت لنوو محســوب 
می شــود، پیــش از ایــن در گوشــی موتــو زد )Moto Z( اقــدام ایــن 
چنینــی را انجــام داد و ســوکت 3.5 میلیمتــر هندزفــری را از ایــن محصــول 
حــذف کــرده اســت. حتــی کمپانی هــای چینــی تولیــد کننــده گوشــی های 
هوشــمند نظیــر شــرکت اوپــو و لیکــو هــم در محصوالتــی نظیــر گوشــی 
اوپــو آر Oppo R5( 5( یــا لــی مکــس 2 )LeEcco Le Max 2( ایــن عمــل 
را انجــام داده انــد. بنابرایــن حــذف ســوکت 3.5 میلیمتــری هندزفــری از 
بدنــه آیفون هــای اپــل شــاید بــرای طرفــداران ایــن شــرکت امــری جالــب 
بــه نظــر برســد امــا کاربــران ســری محصــوالت اندرویــدی پیــش از ایــن 

شــاهد ســبک طراحــی ایــن چنینــی بوده انــد.

استاندارد ضدآب
ــتیبانی  ــد آب پش ــتاندارد ض ــل از اس ــای اپ ــن آیفون ه ــش از ای ــا پی ت
نمی کردنــد. اپــل نهایتــا آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس را بــه اســتاندارد ضد 
آب IP67 مجهــز کــرد کــه بــه موجــب آن ایــن دو محصــول می تواننــد 
ــری از آن دوام داشــته باشــند.  ــک مت ــه در عمــق ی ــه مــدت 30 دقیق ب
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ــب توجــه باشــد  ــل بســیار جال ــداران اپ ــرای طرف ــن موضــوع شــاید ب ای
امــا بــرای کاربــران محصــوالت اندرویــدی بــه هیــچ عنــوان امــر جدیــد و 
عجیبــی بــه شــمار نمــی رود. مدت هــا اســت کــه برندهایــی نظیــر ســونی 
ــه اســتاندارد  ــد گوشــی های هوشــمند ضــد آب و مجهــز ب در حــال تولی
ــی  ــه طــور عمل ــی در برخــی از تیزرهــای خــود ب IP هســتند. ســونی حت
دســتگاه های اندرویــدی خــود را در آب غوطــه ور می کنــد. بنابرایــن ضــد 
ــه شــمار  ــوآوری ب ــک ن ــوان ی ــچ عن ــه هی ــل ب ــای اپ ــودن آیفون ه آب ب

نمــی رود.

اسپیکرهای استریو
ســال ها اســت کــه کمپانی هــای تولیدکننــده گوشــی های اندرویــدی 
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ــد.  در طراحــی محصــوالت خــود از اســپیکرهای اســتریو اســتفاده می کنن
ــه یکــی از کمپانی هــای پیشــتاز  ــن زمین ــی اچ تی ســی در ای شــرکت تایوان
بــوده اســت. اچ تی ســی گوشــی هوشــمند وان ام HTC One M7( 7( خــود 
کــه در ســال 2013 معرفــی شــده بــود را بــه اســپیکرهای اســتریو مجهــز 
کــرد. حــال اپــل آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس خــود را بــرای اولیــن بــار از 

ــد! ــه آن می بال ــرا ب ــد ســاخته اســت و ظاه ــن ویژگــی بهره من ای
پردازنده چهار هسته ای

ــز  ــی مجه ــه پردازنده های ــود را ب ــای خ ــل آیفون ه ــه اپ ــود ک ــا ب مدت ه
می کــرد کــه تعــداد هســته های پردازشــگر آن هــا نســبت بــه محصــوالت 
ــب از  ــل اغل ــود. ســری تراشــه های A اپ ــر ب ــب کمت ــه مرات ــدی ب اندروی
ــی از آیفــون 7  ــا رونمای ــد، امــا ب پردازنده هــای دو هســته ای بهــره می برن
و آیفــون 7 پــاس اپــل عنــوان کــرد کــه تراشــه A10 بــه کار گرفته شــده 
در ایــن دو محصــول از پردازنــده مرکــزی چهــار هســته ای تشــکیل شــده 
اســت. ایــن موضــوع بــرای طرفــداران شــرکت اپــل بســیار جالــب توجــه 
بــوده، در حالــی کــه مدت هــا اســت شــاهد تجهیــز پرچمــداران اندرویــدی 

بــه پردازنده هــای چهــار و حتــی هشــت هســته ای هســتیم!

پشتیبانی از اتصال LTE سریع تر
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اپــل بــا رونمایــی از آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس اشــاره کــرد کــه تراشــه 
 LTE Cat ــتاندارد اتصــال ــن دو محصــول از اس ــده در ای ــتفاده ش A10 اس
ــای  ــه آیفون ه ــت ک ــی اس ــوع در حال ــن موض ــد. ای ــتیبانی می کن 9 پش
ــب  ــه موج ــد. ب ــتیبانی می کردن ــتاندارد LTE Cat 6 پش ــل از اس ــی اپ قبل
ــرعت  ــتاندارد LTE Cat 9 س ــل از اس ــد اپ ــای جدی ــدی آیفون ه بهره من
دانلــود اطاعــات ایــن محصــوالت از طریــق اتصــال LTE از 300 مگابیــت 
ــرای  ــوع ب ــن موض ــد. ای ــه می رس ــت در ثانی ــه 450 مگابی ــه ب در ثانی
آیفون هــای اپــل و دوســتداران ایــن محصــوالت بســیار خوشــایند اســت 
امــا اگــر نگاهی بــه اســتانداردهای اســتفاده شــده در محصــوالت اندرویدی 
داشــته باشــید متوجــه می شــوید کــه ظاهــرا اپــل چنــد ســالی در خــواب 

بــوده اســت!
اســتاندارد LTE Cat 9 اســتانداردی بــود کــه سامســونگ در ســال 2014 
ــون اغلــب  ــود. هــم اکن ــه کــرده ب ــوت 4 آن را ارائ در فبلــت گلکســی ن
پرچمــداران اندرویــدی از اســتاندارد LTE Cat 12 پشــتیبانی می کننــد کــه 
ســرعت دانلــود اطاعــات آن در حــدود 600 مگابیــت در هر ثانیه اســت!

نسخه پایه ای 32 گیگابایتی
ــت  ــا ظرفی ــش را ب ــه ای آیفون های ــخه پای ــه نس ــود ک ــا ب ــل مدت ه اپ
ــخه ای  ــی نس ــرد. حت ــازار می ک ــه ب ــی روان ــی 16 گیگابایت ــه داخل حافظ
ــته  ــال گذش ــه س ــل ک ــاس اپ ــون 6 اس پ ــون 6 اس و آیف ــه ای آیف پای
ــد  ــی بهره من ــز 16 گیگابایت ــی ناچی ــه داخل ــم از حافظ ــدند ه ــی ش معرف
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بودنــد. نهایتــا اپــل امســال تصمیــم گرفــت کــه نســخه پایــه ای آیفــون 7 
و آیفــون 7 پــاس را از حافظــه داخلــی 32 گیگابایتــی بهره منــد ســاخته 
و بــه ایــن صــورت لطــف بزرگــی بــه کاربــران و طرفــداران خــود کنــد! 
ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه سامســونگ یــا بســیاری از شــرکت های 
چینــی مدت هــا اســت نســخه پایــه ای گوشــی های اندرویــدی خــود را 32 
ــد.  ــازار کــرده بودن ــه ب ــا ظرفیت هــای بیشــتر روان ــا حتــی ب گیگابایتــی ی
بــرای مثــال می تــوان بــه گوشــی گلکســی اس 6 سامســونگ و یــا فبلــت 
 )OnePlus 30( 30 گلکســی نوت 7 اشــاره داشــت. گوشــی هوشــمند وان پاس
می توانــد گــواه مناســبی مبنــی بــر ایــن موضــوع باشــد. ضمنــا فرامــوش 
ــرو اس دی  ــال رم میک ــدی از اتص ــی های اندروی ــب گوش ــه اغل ــد ک نکنی
)Micro SD( پشــتیبانی کــرده و بــه کاربــر اجــازه می دهنــد تــا بــه ایــن 
صــورت فضــای ذخیره ســاز اطاعــات دســتگاه را افزایــش دهند. متاســفانه 
اپــل هنــوز ایــن قابلیــت را بــه آیفون هایــش اضافــه نکــرده، امــا بــا توجــه 
بــه رونــد کپی بــرداری کــه اپــل در پیــش گرفتــه بــه احتمــال زیــر ســال 

آینــده شــاهد ایــن امــر خواهیــم بــود! 
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همه چیز در مورد صدای "هیس هیس" آیفون 7

دلیل تولید صدای عجیب آیفون 7 چیست؟
 آیا باید نگران این موضوع باشیم؟

بنــا بــه گــزارش عــده کثیــری از کاربــران، آیفــون 7 در شــرایط بارگــذاری 
اطاعــات ســنگین صــدای بســیار عجیبــی را از خــود تولیــد می کنــد کــه 
شــبیه بــه صــدای "هیــس هیــس" اســت. امــا دلیــل پدیــدار شــدن ایــن 

صــدا چیســت و آیــا بایــد نگــران ایــن موضــوع بــود؟
ــای  ــل، گزارش ه ــد اپ ــون جدی ــه دو آیف ــاز عرض ــس از آغ ــد روز پ چن
ــی از ســوی آیفــون 7 منتشــر  ــر تولیــد صــدای عجیب ــی ب متعــددی مبن
شــد. بــر ایــن اســاس، کاربــران ایــن محصــول مدعــی شــده اند کــه آیفــون 
آن هــا در برخــی شــرایط صــدای عجیــب و شــبیه بــه "هیــس هیــس" را 
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تولیــد می کنــد. ایــن خبــر ســروصدای زیــادی را در فضــای مجــازی برپــا 
کــرد و هــم اکنــون تقریبــا در هــر منبــع خبــری گزارش هایــی در رابطــه 
ــا ایــن موضــوع منتشــر شــده اســت. امــا بیاییــد اطاعــات کامل تــری  ب
در رابطــه بــا تولیــد ایــن صــدای عجیــب و دلیــل آن جمــع آوری کنیــم. با 

مجلــه شــبکه همــراه باشــید.

صدای عجیب مورد نظر در چه شرایطی شنیده می شود؟
صــدای عجیــب و "هیــس هیــس" ماننــد مــورد نظــر کــه بیشــتر کاربران 
آیفــون 7 از آن گله منــد هســتند، در شــرایطی همچــون ضبــط ویدئوهــای 
4K، انجــام بازی هــای پرگرافیــک، بازیابــی فایــل بــک آپ یــا پشــتیبان و 
ســایر مــوارد ایــن چنینــی مشــاهده شــده اســت. کامــا مشــخص اســت 
کــه در تمــام این شــرایط میــزان فشــار کاری و حجــم اطاعــات بارگذاری 
شــده در پردازنــده دســتگاه افزایــش چشــمگیری پیــدا می کنــد. بنابرایــن 
بــدون شــک صــدای عجیــب تولیــد شــده بــا پردازنــده آیفــون 7 و تراشــه 

A10 آن ارتبــاط مســتقیمی دارد.

دلیل تولید این صدای عجیب چیست؟
ــا در  ــه ی ــازی پرگرافیــک پرداخت ــک ب ــه اجــرای ی هنگامــی کــه شــما ب
حــال بازیابــی اطاعــات فایــل بــک آپ هســتید، پردازنــده دســتگاه تحــت 
فشــار قــرار می گیــرد و فرکانــس کاری هســته های پردازشــگر آن افزایــش 
پیــدا می کنــد. در ایــن شــرایط قطعــات الکترونیکــی موجــود در دســتگاه 
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بــه دلیــل افزایــش شــدت جریــان الکتریکــی بــه شــدت داغ می شــوند و 
ایــن موضــوع منجــر بــه تولیــد نویزهــای حرارتــی و فغــان کویــل مجموعه 
می شــود. بــروز ایــن پدیــده کامــا طبیعــی بــوده و در تمــام دســتگاه های 
هوشــمند موبایلــی صــورت می پذیــرد امــا ظاهــرا شــدت آن در آیفــون 7 
اپــل بیشــتر از حــد معمــول اســت و ایــن موضــوع منجــر بــه درک صدای 

هیــس هیــس ماننــدی می شــود.

آیا باید در قبال تولید این صدا نگران باشیم؟
بــا توجــه بــه اینکــه تولید صــدای نویــز مورد نظــر طبیعــی اســت، بنابراین 
ــد  ــه صــدای تولی ــر ب ــدارد. اگ ــود ن ــا آن وج ــه ب ــی در رابط ــای نگران ج
شــده آیفــون 7 توجــه کــرده باشــید، متوجــه می شــوید کــه شــدت آن 
بســیار ناچیــز بــوده و مطالبــی کــه این روزهــا در مــورد این معضل نوشــته 
می شــوند کمــی اغراق آمیــز هســتند. فرامــوش نکنیــد کــه سامســونگ بــه 
تازگــی بــه مشــکل انفجــاری گلکســی نــوت 7 دســت و پنجــه نرم کــرده و 
ایــن موضــوع منجــر بــه خدشــه دار شــدن هویــت ایــن شــرکت و کیفیــت 
محصوالتــش شــده اســت. در ایــن بیــن پدیــدار شــدن یــک مشــکل فنــی 

در آیفــون 7 می توانــد تــرازو را بــه حالــت ایــده آل پیشــین بازگردانــد!

سرنوشــت صــدای عجیــب آیفــون 7 چــه می شــود؟ آیــا بایــد ایــن 
صــدا را تحمــل کرد؟

اپــل هنــوز در مــورد دلیــل صــدای عجیــب تولیــد شــده در آیفــون 7 از 
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خــود عکس العملــی نشــان نــداده امــا بــا گســترش گزارش هــای مربــوط 
بــه ایــن موضــوع بــدون تردیــد اپــل وارد صحنــه خواهــد شــد. پیش بینــی 
می کنیــم کــه اپــل دلیــل قانــع کننــده ای بــرای بــروز ایــن امــر ارائــه کنــد 
ــه  ــه ب ــود کــه در ایــن مقال )احتمــاال ایــن دلیــل همــان دلیلــی خواهــد ب
ــت  ــک آپدی ــا ی ــل ب ــن شــرایط ممکــن، اپ ــم(. در بدتری آن اشــاره کردی
ــته های  ــس کاری هس ــت در فرکان ــی محدودی ــاد کم ــزاری و ایج نرم اف
ــب  ــدای عجی ــد ص ــد از تولی ــون 7 می توان ــه A10 آیف ــگر تراش پردازش

مــورد نظــر ممانعــت بــه عمــل آورد.
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با استفاده از قابلیت هات اسپات

چگونه آیفون خود را به مودم اینترنت تبدیل کنیم؟

آیفون های اپل هم مانند گوشی های اندرویدی از قابلیت هات اسپات
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــپات قابلیت ــد. هات اس ــتیبانی می کنن  )Hotspot( پش
ــل  ــیاری تبدی ــودم س ــه م ــمند را ب ــوان گوشــی هوش ــتفاده از آن می ت اس
کــرد. بــا انجــام ایــن عمــل می توانیــد ســایر دســتگاه های هوشــمند نظیــر 
ــود  ــون خ ــت آیف ــبکه اینترن ــه ش ــره را ب ــاپ و غی ــت، لپ ت ــی، تبل گوش
متصــل کــرده و در هــر شــرایطی از اینترنــت بهره منــد شــوید. امــا چگونــه 
می توانیــم آیفــون خــود را بــه مــودم تبدیــل کنیــم؟ در ایــن مقالــه قصــد 
داریــم کــه نحــوه تبدیــل آیفــون بــه مــودم بــا اســتفاده از قابلیــت هــات 

اســپات را بــه شــما عزیــزان آمــوزش دهیــم.
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پیــش از تبدیــل آیفــون بــه مــودم مــوارد زیــر را در نظــر داشــته 
باشــید

اشــاره بــه نکاتــی خــاص پیــش از اینکــه آیفــون خــود را از طریــق قابلیــت 
هات اســپات بــه مــودم تبدیــل کنیــد؛ الزامــی اســت. از آنجایــی کــه در 
اغلــب مــوارد افــراد پــس از راه انــدازی اینترنــت ســیم کارت خــود نســبت 
ــدام  ــت هات اســپات اق ــودم و اســتفاده از قابلی ــه م ــل گوشــی ب ــه تبدی ب

ــز اهمیــت را ذکــر نماییــم. می کننــد، الزم می دانیــم کــه دو نکتــه حائ
نکتــه اول ایــن اســت کــه بــا تبدیل آیفــون به مــودم بــا اســتفاده از قابلیت 
هات اســپات مصــرف داده  و حجــم بســته اینترنتــی شــما به شــدت افزایش 
پیــدا می کنــد و ایــن امــر کامــا طبیعــی اســت. تصــور کنیــد کــه اینترنت 
ســیم کارت آیفــون خــود را فعــال کرده ایــد و حــال بــا اســتفاده از قابلیــت 
هات اســپات آیفــون خــود را بــه مــودم بی ســیم تبدیــل می کنیــد و ســایر 
گوشــی ها و لپ تــاپ خــود را بــه شــبکه اینترنــت آن متصــل می نماییــد. 
در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه تعــداد دســتگاه های متصــل شــده و اســتفاده 
ــی  ــت مــورد نظــر، مصــرف حجــم بســته اینترنت ــده از شــبکه اینترن کنن
شــما هــم افزایــش خواهــد یافــت چراکــه دســتگاه های بیشــتری در حــال 

اســتفاده از بســته اینترنتی ســیم کارت هســتند.
نکتــه دومــی کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــد مربــوط بــه مصــرف شــارژ 
ــل  ــپات و تبدی ــت هات اس ــردن قابلی ــال ک ــا فع ــت. ب ــون اس ــری آیف بات
آیفــون بــه مــودم، مصــرف شــارژ باتــری دســتگاه افزایــش پیــدا می کنــد. 

اگــر از اینترنــت ســیم کارت خــود اســتفاده کــرده و از طریــق قابلیــت 
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ــتراک گذاری  ــمندتان اش ــتگاه های هوش ــایر دس ــا س ــپات آن را ب هات اس
ــا  ــده و عموم ــتگاه بیشــتر ش ــری دس ــرژی بات ــزان مصــرف ان ــد، می کنی
آیفــون شــما بــه شــدت داغ می شــود. اســتفاده طوالنــی مــدت از آیفــون 
ــه کیفیــت عملکــرد باتــری آن آســیب  در ایــن شــرایط ممکــن اســت ب

برســاند، 
چــرا کــه دشــمن اصلــی باتری هــای لیتیــوم یونــی گرمــا اســت! بنابرایــن 
توصیــه می کنیــم کــه تــا حــد امــکان بــرای مــدت زمــان طوالنــی از آیفون 
خــود بــه عنــوان یــک مــودم اســتفاده نکنیــد. البتــه اگــر کیفیــت عملکــرد 
باتــری آیفــون از دیــد شــما چنــدان اهمیــت خاصــی نــدارد، مشــکلی در 
اســتفاده طوالنــی بــودن از قابلیــت هات اســپات دســتگاه وجــود نخواهــد 

داشــت.
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 "Personal Hotspot" برای تبدیل آیفون به مودم باید قابلیتی با عنوان
را در آیفون خود فعال کنید. بدین منظور کافی است که مراحل زیر را طی 

کنید:

Per�" آیفون خود شده و سپس گزینه "Settings"  وارد بخش تنظیمات یا
sonal Hotspot" را انتخاب کنید.

چگونه آیفون خود را از طریق قابلیت هات اسپات به مودم تبدیل کنیم؟
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ــبکه  ــرای ش ــبی را ب ــور مناس ــز عب ــی، رم ــر اقدام ــام ه ــش از انج پی
ــا انتخــاب  ــن عمــل ب ــد. انجــام ای هات اســپات آیفــون خــود تعییــن کنی
ــز  ــن رم ــس از تعیی ــر می شــود. پ ــه "Wi�Fi Password" امکان پذی گزین

ــد. ــگ "Done" را انتخــاب کنی ــی رن ــه آب ــان گزین ــد نظرت ــور م عب

همانطــور کــه در تصویــر فــوق مشــاهده می کنیــد، اســایدری در مقابــل 
گزینــه "Personal Hotspot" قــرار دارد. بــا لمــس ایــن اســایدر و ســبز 
شــدن آن قابلیــت هات اســپات آیفونتــان فعــال می شــود. بــا فعــال کــردن 
قابلیــت هات اســپات آیفــون؛ عمــا آن را بــه یــک مــودم تبدیــل کرده اید. 
ــه  ــه ســه روش مختلــف می توانیــد ســایر دســتگاه های خــود را ب حــال ب
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ــه  شــبکه اینترنــت آیفــون مــورد نظــر متصــل کنیــد. ایــن ســه روش ب
شــرح زیــر هســتند:

•  اتصــال از طریــق وای فــای )تبدیــل آیفــون بــه مــودم بیســیم یــا وایرلــس(: 
To Connect Using Wi-" ــوان ــا عن ــه ب ــه نخســت ک ــا انتخــاب گزین ب

Fi" نمایــش داده شــده، آیفــون شــما بــه یــک مــودم وایرلــس یــا بیســیم 
تبدیــل می شــود و هــر دســتگاه دیگــری کــه از اتصــال وای فــای پشــتیبانی 

کنــد قــادر خواهــد بــود کــه بــه آیفونتــان متصــل شــود.
•  اتصــال از طریــق بلوتوث: در این روش کــه با عنوان

ــما از  ــون ش ــده، آیف ــخص ش  "To Connect Using Bluetooth" مش
طریــق قابلیــت بلوتــوث بــه ســایر دســتگاه های پشــتیبانی کننــده از ایــن 
قابلیــت ارتبــاط برقــرار می نمایــد. بــه بیــان دیگــر در این شــرایط دســتگاه 
مقصــد مــد نظرتــان از طریــق اتصــال بلوتــوث بــه شــبکه وای فــای آیفــون 

ــود. ــل می ش متص
ــیم(:    ــودم باس ــه م ــون ب ــل آیف ــل USB )تبدی ــق کاب ــال از طری •  اتص
گزینــه ســومی کــه در بخــش "Personal Hotspot" آیفــون بــا عنــوان 
"To Connect Using USB" مشــخص شــده ایــن امــکان را فراهــم 
ــا  ــه یــک مــودم باســیم تبدیــل کــرده و ب ــا آیفــون خــود را ب می کنــد ت
ــه دســتگاه  ــه آیفــون و ســر دیگــر آن ب ــل USB ب اتصــال یــک ســر کاب

ــازید. ــد س ــود بهره من ــون خ ــت آیف ــد، آن را از اینترن مقص
چگونه از طریق وای فای به اینترنت آیفون متصل شویم؟

تصــور کنیــد کــه گزینــه نخســت را در لیســت موجــود انتخــاب کــرده و 
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آیفــون خــود را یــک مــودم بیســیم یــا اصطاحــا وایرلــس تبدیــل کردیــد. 
در ایــن شــرایط بــا اســتفاده از هــر دســتگاه دیگری کــه از قابلیــت وای فای 
پشــتیبانی کنــد می توانیــد بــه شــبکه وای فــای آیفــون خــود متصل شــوید. 
بــه عنــوان مثــال تصــور کنیــد کــه مــا قصــد داریــم لپ تــاپ خــود را بــه 
ایــن شــبکه وایرلــس متصــل نماییــم. بدیــن منظــور از نــوار ابــزار سیســتم 
ــرده و ســپس در لیســت  ــای را انتخــاب ک ــدوز آیکــون وای ف ــل وین عام
ــام "iFono" را انتخــاب می کنیــم کــه بــه طــور پیــش فــرض  موجــود ن

بــه عنــوان نــام شــبکه وای فــای آیفــون تنظیــم شــده اســت.
ــه شــبکه  ــز ب ــه منظــور اتصــال موفقیت آمی ــه ب ــت داشــته باشــید ک دق
ــط سیســتم  ــح را در محی ــور صحی ــز عب ــد رم ــون خــود بای ــای آیف وای ف

ــد. ــود وارد کنی ــاپ خ ــدوز لپ ت ــل وین عام
چگونه از طریق بلوتوث به اینترنت آیفون متصل شویم؟

ــا  ــود را ب ــدوزی خ ــاپ وین ــم لپ ت ــد داری ــه قص ــد ک ــور کنی ــال تص ح
اســتفاده از قابلیــت بلوتــوث بــه شــبکه اینترنــت آیفــون متصــل کنیــم. در 

ایــن شــرایط بایــد مراحــل زیــر را طــی کنیــد:
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ابتــدا در نــوار ابــزار سیســتم عامــل وینــدوز آیکــون بلوتــوث را انتخــاب 
 "Join a Personal Area Network " ــه ــر روی گزین ــرده و ســپس ب ک

کلیــک کنیــد.

بــا انتخــاب ایــن گزینــه، پنجــره ای ماننــد تصویــر فــوق بــاز می شــود. از 
ــه "Add a device" را انتخــاب  ــن پنجــره گزین گوشــه ســمت چــپ ای

کنیــد.

حــال بایــد گزینــه iFono را در لیســت موجــود انتخــاب کــرده و بــر روی 
"Next" کلیــک کنیــد.
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در ایــن مرحلــه ماننــد تصویــر فــوق یــک کــد بــر روی صفحــه نمایــش 
آیفــون و همچنیــن لپ تــاپ شــما نمایــان می شــود. ایــن کــد بایــد در دو 
دســتگاه نامبــرده شــده یکســان باشــد. در صــورت یکســان و مشــابه بودن 
ــاپ  ــرده و در لپ ت ــاب ک ــه "Pair" را انتخ ــود گزین ــون خ ــا در آیف کده

گزینــه "Yes" را انتخــاب کنیــد.

ــه  ــاز ب ــوارد نی ــا و م ــدوز فایل ه ــل وین ــتم عام ــا سیس ــد ت ــر بمانی منتظ
ــد. ــان را نصــب کن ــایی آیفونت ــور شناس منظ
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ــر فــوق  ــه تصوی پــس از نصــب فایل هــای مــورد نیــاز، آیکونــی شــبیه ب
ــه  ــرده و ب ــت ک ــک راس ــر روی آن کلی ــود. ب ــان می ش ــاپ نمای در لپ ت
ترتیــب گزینه هــای "Connect Using" و ســپس "Access Point" را 
ــال  ــق اتص ــما از طری ــاپ ش ــل لپ ت ــن عم ــام ای ــا انج ــد. ب ــاب کنی انتخ

ــان متصــل می شــود. ــای آیفونت ــه شــبکه وای ف ــوث ب بلوت

چگونه از طریق کابل USB به اینترنت آیفون متصل شویم؟
بــه منظــور اتصــال بــه اینترنــت آیفــون از طریــق کابــل USB تنهــا کافــی 
ــرده و ســر دیگــر  ــون متصــل ک ــه آیف ــل را ب ــک ســر کاب ــه ی اســت ک
 "Control Panel" آن را بــه لپ تــاپ متصــل نماییــد. حــال وارد بخــش
لپ تــاپ شــده و ســپس بــه بخــش "Network Connections" مراجعــه 

. کنید
 "Apple Mobile Device Ethernet"مشــاهده خواهیــد کــرد کــه یــک کانکشــن بــا توضیحــات
ــر روی آن و  ــردن ب ــک ک ــت کلی ــا راس ــود دارد. ب ــش وج ــن بخ در ای
انتخــاب گزینــه "Connect" می توانیــد بــه شــبکه اینترنــت آیفــون خــود 
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متصــل شــوید.

کدام روش را انتخاب کنیم؟
انتخــاب هــر یــک از ایــن ســه روش بــه منظــور تبدیــل آیفــون بــه مــودم 
مزیت هــا و معایــب منحصــر بــه فــرد خــود را دارنــد. بــه عنــوان مثــال 
مزیــت اصلــی اتصــال از طریــق وای فــای در ســرعت عملکــرد آن و عــدم 
ــون  ــه آیف ــده ب ــل ش ــتگاه های متص ــداد دس ــده تع ــت آزاردهن محدودی
ــش از  ــرف بی ــه مص ــوط ب ــن روش مرب ــب ای ــا عی ــود ام ــه می  ش خاص
حــد شــارژ دســتگاه و فشــار وارد شــدن بــه باتــری و داغ شــدن آن اســت.
در ســمت مقابــل اتصــال از طریــق بلوتــوث نســبت بــه اتصــال از طریــق 
وای فــای مصــرف انــرژی یــا شــارژ باتــری کمتــری دارد امــا ســرعت رد 
و بــدل اطاعــات در ایــن روش نســبت بــه روش وای فــای کمتــر اســت. 
همچنیــن اتصــال از طریــق بلوتــوث نســبت بــه اتصــال از طــرق وای فــای 

ــدازی بیشــتری را شــامل می شــود. دردســر راه ان
ــد  ــل USB را بای ــق کاب ــن مزیــت اتصــال از طری در نهایــت هــم مهم تری
در عــدم تاثیــر چنــدان محســوس آن در مصــرف شــارژ باتــری دســتگاه 
ــت  ــل محدودی ــمت مقاب ــا در س ــت، ام ــدازی آن دانس ــهولت راه ان و س
اتصــال همزمــان و همچنیــن نیــازی حتمــی بــه وجــود کابــل USB از جمله 

ــوند.  ــوب می ش ــن روش محس ــب ای ــری معای اصلی ت

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره 2 | آیفون 1| هر آنچه باید درباره آیفون  های 7 بدانید  |  46

به منظور جلوگیری از استفاده افراد سودجو

با استفاده از این 8 روش ساده امنیت آی فون را باال ببرید

ــه شــوخی بردار  ــزی اســت ک ــم چی ــه دســت می گیری ــت گوشــی ک امنی
ــرکات  ــه ح ــی ک ــا از آن جای ــد؛ ام ــدی می گیرن ــه آن را ج ــت و هم نیس
شــرورانه در ایــن زمینــه روز بــه روز پیچیده تــر و گمراه کننده تــر می شــود؛ 
ــرار  ــی ق ــر و بررس ــورد تفک ــت بیشــتری م ــا دق ــه ب ارزش آن را دارد ک

بگیــرد.
اگــر گوشــی آی فــون داریــد بــد نیســت نگاهــی بــه لیســت زیــر بیاندازید 
تــا بــا انجــام چنــد حرکــت ســاده و آســان؛ امنیــت گوشــی تان را افزایــش 
ــی نداشــته  ــده چندان ــا فای ــن راه کاره ــری همــه ای ــد. شــاید به کارگی دهی
ــی  ــد کارای ــه فکــر می کنی ــه را ک ــد گزین ــک چن ــد ی ــا می توانی باشــد؛ ام

ــان دارد انتخــاب کنیــد. بیشــتری برای ت
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Limit Ad Tracking" - 1" را فعال کنید

ــار  ــر را در اختی ــد حجــم کــم و محــدودی از اطاعــات کارب ــل می توان اپ
ــا ایــن شــیوه  ــا تبلیغــات ســروکار دارنــد. اپــل ب اپ هایــی بگــذارد کــه ب
ــر اســاس  ــات را ب ــا تبلیغ ــد ت ــدرت را می ده ــن ق ــران خــود ای ــه کارب ب
ــتید  ــرادی هس ــته از اف ــر از آن دس ــی اگ ــد. ول ــاب کنن ــان انتخ عایق ش
ــی از آن  ــد به راحت ــد؛ می توانی ــات نداری ــه تبلیغ ــه ای ب ــچ عاق ــه هی ک

ــد. ــی کنی چشم پوش
از منــوی "Settings" بــه قســمت "Privacy" برویــد؛ نــوار ســمت راســت 
ــید. روی آن  ــه "Advertising" برس ــا ب ــید ت ــن بکش ــمت پایی ــه س را ب

ضربــه بزنیــد و ســپس "Limit Ad Tracking" را فعــال کنیــد.

2 - تبلیغات مکان محور را خاموش کنید
ــه خدمــات مکان محــور  ــل در زمین ــی اپ ــاوری تبلیغات به طــور مشــابه؛ فن
بــه شــما خدمات رســانی می کنــد. اگــر بــه ایــن ســرویس عاقــه نداریــد؛ 
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 Location" و ســپس "Privacy" برویــد؛ بعــد بــه Settings بــه صفحــه
ــد و  ــاب کنی ــر "System Services" را انتخ ــد و در آخ Services" بروی

گزینــه "Location-Based Apple Ads" را خامــوش کنیــد.

ــای  ــبکه های وای ف ــه ش ــه ب ــه و کورکوران ــال ناآگاهان 3 - از اتص
ــد خــودداری کنی

ــال  ــه دنب ــد. بعــد ب ــد و "Wi-Fi" را انتخــاب کنی ــه "Settings" بروی ب
ــد؛  ــد کــه زمــان پیــدا کــردن شــبکه های وای فــای جدی گزینــه ای بگردی
آی فــون را مجبــور می کنــد تــا بــه شــما هشــدار بدهــد. بهتــر اســت ایــن 
گزینــه فعــال باشــد تــا از ایــن طریــق؛ از اتصــال گوشــی بــه شــبکه هایی 

کــه مــورد اعتمادتــان نیســتند جلوگیــری شــود.
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4 - یک رمز عبور الفبایی انتخاب کنید
ــور  ــن رمزعب ــرای تعیی ــون ب ــرض آی ف ــه پیش ف ــر؛ گزین ــال حاض در ح
امنیتــی یــک عــدد شــش رقمــی اســت؛ امــا ایــن امــکان وجــود دارد تــا از 

یــک کــد الفبایــی فــوق امــن اســتفاده کــرد.
 "Touch ID & Passcode" بــه "Settings" بــرای ایــن کار از منــوی
برویــد. ســپس "Change Passcode" را انتخــاب کنیــد؛ بعــد از این کــه 
ــن  ــگ در پایی ــی رن ــن آب ــد؛ روی مت ــی را وارد کردی ــور قدیم ــز عب رم
صفحــه  بــا عنــوان "Passcode Options" ضربــه بزنیــد. از این قســمت؛ 
می توانیــد فرمــت رمــز عبــوری کــه مــورد پســندتان هســت را انتخــاب 
ــه  ــت ک ــی اس ــی طوالن ــای الفبای ــاب کده ــه؛ انتخ ــن گزین ــد. بهتری کنی

شکســتن و کــرک آن هــا کار بســیار دشــواری اســت.
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5 - از پین سیم کارت استفاده کنید
بــا اســتفاده از پیــن ســیم کارت؛ یــک الیــه امنیتــی بیشــتر بــرای محافظت 
از ســیم کارت تــان اضافــه کنیــد. بــا ایــن تنظیــم؛ هــر بــار کــه ســیم کارت 
ــاز  ــرای ب ــود و ب ــل می ش ــودکار قف ــور خ ــود؛ به ط ــارج ش ــی خ از گوش
کــردن آن بایــد پیــن صحیــح وارد شــود؛ در غیــر این صــورت ســیم کارت 

غیرقابــل اســتفاده خواهــد بــود.
بــه "Settings" برویــد؛ "Phone" و ســپس "SIM PIN" را انتخــاب کنید. 
ــه  ــل از این ک ــه قب ــد؛ البت ــه "PIN" را روشــن کنی ــن قســمت؛ گزین در ای
هــر تغییــری اعمــال کنیــد؛ مطمئــن باشــید کــه هیچ وقــت ایــن شــماره 
ــتری داده  ــه مش ــور ب ــط اپرات ــماره توس ــن ش ــد )ای ــوش نمی کنی را فرام

می شــود(.

6 - فعالیت های الک اسکرین را محدود کنید
ــان  ــه زم ــی را ک ــد کارهای ــد؛ می توانی ــتفاده می کنی ــور اس ــر از رمزعب اگ
ــال؛  ــوان مث ــد. به عن ــل انجــام اســت محــدود کنی ــن قاب ــودن تلف ــل ب قف
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ــی  ــت را غیرفعــال کنیــد؛ هم چنیــن زمان ــی و وال فرامیــن »ســیری«؛ اپل پ
ــن ها را  ــا و نوتیفیکیش ــه پیام ه ــخ ب ــت پاس ــل اس ــش قف ــه صفحه نمای ک

نیــز غیرفعــال کنیــد.
بــرای ایــن کار؛ بــه "Touch ID & Passcode" برویــد؛ به دنبــال گزینــه ای 
ــد  ــام "Allow Access When Locked" باشــید؛ آن را غیرفعــال کنی به ن

تــا تمــام ایــن فعالیت هــا محــدود شــود.

7- ایمنی سافاری را بیشتر کنید
ــد کار  ــد؛ چن ــر کنی ــون را امن ت ــرض آی ف ــر پیش ف ــه مرورگ ــرای این ک ب
 "Autofill"می توانیــد انجــام دهید. چشم پوشــی کــردن از هرگونــه عملیــات
می توانــد عقانــی و منطقــی باشــد. هم چنیــن مــورد دیگــر انتخــاب عــدم 

ذخیــره کلمــات عبــور در مرورگر گوشــی اســت.
ــه امنیــت  ــرادی کــه نســبت ب ــرای اف ــز ب ــا نی غیرفعــال کــردن کوکی ه
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ــر باشــد. ــه دیگ ــد گزین ــد؛ می توان ــی دارن گوشــی حساســیت باالی

۸ - بعــد از 10 تــالش نافرجــام بــرای تشــخیص رمزعبــور از گزینه 
"Erase Data" اســتفاده کنید

ــم  ــی تان گ ــد و گوش ــد؛ رخ ده ــد بیافت ــه نبای ــی ک ــر اتفاق ــره؛ اگ و باالخ
ــد  ــد؛ می توانی ــراد نااهــل بیافت ــا این کــه به دســت اف ــده شــود؛ ی ــا دزدی ی
 failsafe تمــام اطاعــات شــخصی تان را پــاک کنیــد. ایــن کار از طریــق

ــر اســت. ــده شــده؛ امکان پذی ــون گنجان کــه در داخــل آی ف
ــال شــده  ــور فع ــز عب ــک رم ــه ی ــاز ب ــی نی ــن ویژگ ــتفاده از ای ــرای اس ب
Touch ID & Pass�" ــه ــوط ب ــد. ســپس در قســمت تنظیمــات مرب  داری

ــاش  ــاک کــردن اطاعــات بعــد از 10 ت ــه پ ــوط ب ــه مرب code"؛ گزین
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نافرجــام بــرای آنــاک کــردن گوشــی را روشــن کنیــد. بــه ســادگی گزینه 
ــد. ــال کنی "Erase Data" را فع
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پیش بینی از ویژگی های آیفون بعدی اپل

هر آنچه باید درباره آیفون 7 اس اپل بدانید 

ســال آینــده آیفون هــای اپــل تولــد ده ســالگی خــود را جشــن می گیرنــد! 
بــه بیــان دیگــر دهمیــن ســری از آیفون هــای اپــل بــه طــور رســمی در 
ســال 2017 معرفــی می شــود. گفتــه شــده اپــل قصــد دارد کــه آیفون های 
بعــدی خــود را دچــار تغییــرات عمــده ای کنــد و بــا قابلیت هــای ویژه تــری 
عرضــه نمایــد. در ایــن مقالــه قصــد داریــم کــه مــروری بــر مشــخصات و 
ــا ســایت  ویژگی هــای آیفون هــای بعــدی اپــل داشــته باشــیم، بنابرایــن ب

شــبکه همراه باشــید.
آیفون هــای اپــل هرچقــدر کــه گــران قیمــت باشــند، بــاز هــم طرفــداران 
منحصــر بــه فــرد خــود را دارند. بــدون تردیــد در کیفیــت تولیــد و کارایی 
آیفون هــای اپــل تردیــدی نیســت، امــا ایــن موضــوع بــه آن معنــا نخواهد 

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/gadget/5367
http://www.shabakeh-mag.com/gadget/5367
http://www.shabakeh-mag.com/gadget/5367


www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره 2 | آیفون 1| هر آنچه باید درباره آیفون  های 7 بدانید  |  55

بــود کــه آیفون هــای اپــل نقــاط ضعفــی را شــامل نشــوند و طراحــی آن هــا 
جــای بحــث و انتقاد نداشــته باشــد!

یکــی از اصلی تریــن نقــاط ضعفــی کــه طــی چنــد وقــت اخیــر بــه شــدت 
در مــورد آیفون هــای اپــل مــورد بحــث واقــع شــده مربــوط بــه ســبک 
طراحــی و ظاهــر ایــن محصــوالت می شــود. متاســفانه چنــد ســالی اســت 
کــه آیفون هــای اپــل از نظــر ظاهــری و ســبک طراحــی هیــچ تغییــر قابــل 
ــل هــر ســال تنهــا قابلیت هــای  لمــس و بزرگــی را شــامل نشــده اند و اپ

ســخت افــزاری آیفون هــای جدیــدش را ارتقــاء داده اســت.
ــری  ــر س ــای وارد ب ــیر انتقاده ــه س ــد دارد ک ــل قص ــر اپ ــن اگ بنابرای
محصــوالت آیفــون خــود را متوقــف کنــد، بایــد نســبت بــه ایجــاد تغییــر 
ــه  ــود. گفت ــل ش ــش وارد عم ــی آیفون های ــا طراح ــط ب ــری و مرتب ظاه
ــود  ــده خ ــال آین ــای س ــرای آیفون ه ــتا ب ــن راس ــل در همی ــه اپ ــده ک ش
برنامه ریــزی ویــژه ای دارد. آیفون هــای بعــدی اپــل کــه احتمــاال بــا لقــب 
ــن ســری از  ــی می شــوند، رســما دهمی ــون 7 اس )iPhone 7S( معرف آیف
آیفون هــای ایــن شــرکت خواهنــد بــود. اپــل در ســال 2007 اولیــن آیفــون 
خــود را معرفــی کــرد و در ســال 2017 رســما ســری دهــم آیفون هایــش 

ــد! ــی می کن را معرف
ــد ده ســالگی خــود را جشــن  ــل تول ــن ســال آینــده آیفون هــای اپ بنابرای
می گیرنــد! انتظــار داریــم کــه آیفون هــای ســال آینــده نســبت بــه تمــام 
آیفون هایــی کــه تــا کنــون دیده ایــم متفــاوت باشــند. پیش بینــی می شــود 
کــه آیفــون 7 اپــل از نظــر ســبک طراحــی و ظاهــر محصولــی نــو و کامــا 

www.takbook.com

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتاب شماره 2 | آیفون 1| هر آنچه باید درباره آیفون  های 7 بدانید  |  56

متمایــز باشــد. در ایــن مقالــه قصــد داریــم کــه مــروری بــر مشــخصات و 
ویژگی هــای آیفــون بعــدی اپــل یــا همــان آیفــون 7 اس داشــته باشــیم. 

بــا ســایت شــبکه همــراه باشــید.

ویژگــی اول: آیفــون بعــدی اپــل احتمــاال بــا نــام "آیفــون 10" معرفــی 
می شــود!

طبــق روالــی کــه اپــل طــی چنــد ســال اخیــر طــی کــرده اســت، می توانیــم 
پیش بینــی کنیــم کــه آیفــون بعــدی اپــل بایــد بــا نــام "آیفــون 7 اس" یــا 
همــان "iPhone 7S" معرفــی شــود. مــا هــم در ایــن مقالــه آیفــون بعــدی 
ــرا  ــا ظاه ــم ام ــرار داده ای ــورد خطــاب ق ــون 7 اس م ــام آیف ــا ن ــل را ب اپ
برخــاف تصــور عمــوم افــراد، اپــل قصــد دارد کــه بــه دلیــل تغییــرات 
عمــده ای کــه در آیفون هــای ســال 2017 خــود ایجــاد می کنــد، نــام ایــن 

ســری از محصوالتــش را هــم دســت خوش تغییراتــی نمایــد.
بنــا بــه پیش بینی هــای انجــام شــده، نــام آیفون هــای بعــدی اپــل حــرف 
ــون 7 اس  ــام آیف ــا ن ــون 2017 ب ــن آیف ــد، بنابرای ــر نمی گیرن "S" را در ب
ــا نــام  معرفــی نمی شــود. گفتــه شــده کــه اپــل آیفــون  جدیــد خــود را ب
ــا ایــن  آیفــون 8 یــا آیفــون 10 معرفــی می کنــد. نظــر شــما در رابطــه ب

ــه اســت؟ ــی چگون پیش بین
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ویژگــی دوم: پنــل جلویــی آیفــون بعــدی اپــل کامــال توســط صفحه 
نمایــش آن پوشــانده می شــود!

ویژگــی بعــدی کــه آیفــون 2017 اپــل احتمــاال از آن بهره منــد می شــود، 
مربــوط بــه صفحــه نمایــش دســتگاه اســت. تاکنــون شــایعات و خبرهــای 
زیــادی در رابطــه بــا صفحــه نمایــش آیفــون بعــدی اپــل شــنیده ایم، امــا 
ــاط اســت  ــن محصــول در ارتب ــر ای ــا ظاه ــه ب ــا ک ــن خبره بخشــی از ای
ــط  ــل توس ــدی اپ ــون بع ــی آیف ــل جلوی ــری کل پن ــه دربرگی ــوط ب مرب

ــود. ــگر آن می ش نمایش
بــه بیــان دیگــر پنــل جلویــی آیفــون بعــدی اپــل توســط صفحــه نمایــش 
 )Bezel�less( ــیه ــدون حاش ــد شــد و نمایشــگر آن ب ــانده خواهن آن پوش
طراحــی می شــود. ایــن موضــوع ســبب می شــود تــا نســبت نمایشــگر بــه 
بدنــه آیفــون 2017 اپــل بــه شــدت افزایــش یابــد و شــاید نزدیــک بــه 

100 درصــد شــود.
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ویژگــی ســوم: آیفــون 7 اس پــالس بــا نمایشــگر بــا لبــه خمیــده 
ــود! ــز می ش مجه

ــون  ــاس آیف ــی کــه احتمــال دارد در نســخه پ یکــی دیگــر از ویژگی های
ــده  ــه لبه هــای خمی ــوط ب ــری آن باشــیم مرب ــل شــاهد به کارگی 7 اس اپ
صفحــه نمایــش می شــود. چنــد وقــت پیــش شــایعاتی در رابطه بــا احتمال 
تجهیــز آیفــون 7 اس پــاس بــه نمایشــگر خمیــده منتشــر شــده بــود. بــا 
افزایــش اســتقبال کاربــران از نمایشــگرهای بــا لبــه خمیــده، بعیــد بــه نظر 

نمی رســد کــه اپــل هــم در آیفــون 7 اس پــاس خــود از نمایشــگری بــا 
ــر اســتفاده کنــد. لبــه خمیــده و قابلیت هــای متنوع ت
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ویژگــی چهــارم: بدنــه اصلــی آیفــون 7 اس اپــل از جنــس شیشــه و 
ــد بود! ــز خواه فل

طبــق پیش بینی هایــی کــه انجــام شــده، بــه احتمــال زیــاد اپــل قصــد دارد 
کــه در جنــس بدنــه آیفون هــای جدیــد خــود هــم تغییراتــی ایجــاد کنــد. 
ــی  ــل از پنل ــون 7 اس اپ ــه آیف ــه بدن ــه می شــود ک ــن راســتا گفت در همی
شیشــه ای بهره منــد می شــود و بــه نوعــی ترکیبــی از شیشــه و فلــز را بــه 
همــراه خواهــد داشــت. قــاب اصلــی یــا فریــم آیفــون 7 اپــل هــم احتمــاال 

آلومینیومــی طراحــی می شــود.

ویژگــی پنجــم: آیفــون 7 اس اپــل از نظــر انــدازه در ســه نســخه 
ــود! ــی می ش معرف

ــد  ــون بعــدی و جدی ــل آیف ــی برخــی از کارشناســان، اپ ــه پیش بین ــا ب بن
ــد.  ــازار می کن ــه ب ــف روان ــخه مختل ــه نس ــدازه در س ــر ان ــود را از نظ خ
ــه  ــان عرض ــول همچن ــن محص ــی ای ــی و 5.5 اینچ ــخه های 4.7 اینچ نس
می شــوند، امــا نســخه ســوم آیفــون  7 اس بــه احتمــال زیــاد 5.8 اینچــی 
یــا 5 اینچــی خواهــد بــود! گفتــه می شــود کــه نســخه ســوم آیفــون 7 اس 

ــی فــوالدی و ضــد زنــگ هــم مجهــز می شــود. ــه قاب ــل ب اپ

ویژگــی ششــم: اســکنر اثــر انگشــت آیفــون 7 بعــدی اپــل در قالب 
دکمــه فیزیکــی تعریــف نمی شــود!

یکــی دیگــر از تغییــرات اصلــی کــه مدت هاســت در رابطــه با آن شــایعات 
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زیــادی منتشــر می شــود و منتظــر پیاده ســازی آن در آیفــون بعــدی اپــل 
هســتیم مربــوط بــه حــذف حالــت فیزیکــی اســکنر اثر انگشــت از دســتگاه 
ــی آیفــون 7  می شــود. همانطــور کــه اشــاره داشــتیم، احتمــاال پنــل جلوی
ــش آن پوشــانده خواهــد  ــه طــور کامــل توســط صفحــه نمای ــل ب اس اپ
ــر  ــکنر اث ــوان اس ــه عن ــی ب ــه فیزیک ــز دکم ــکان تجهی ــن ام ــد، بنابرای ش
ــدارد. گفتــه می شــود کــه اپــل قصــد دارد در  انگشــت دســتگاه وجــود ن
نمایشــگر آیفون هــای جدیــد تکنولــوژی را ارائــه کنــد کــه امــکان اســکن 

اثــر انگشــت کاربــر بــا لمــس صفحــه نمایــش مقــدور شــود.

ویژگــی هفتــم: آیفــون 7 اس اپل از پنــل نمایشــگر OLED بهره مند 
ــود! می ش

احتمــال بــه حقیقــت پیوســتن ایــن موضــوع بســیار زیــاد اســت. تقریبــا 
ــد.  ــد می کنن ــا را تایی ــن ادع ــده کــه صحــت ای ــه دســت آم شــواهدی ب
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یکــی از اصلی تریــن ایــن شــواهد مربــوط بــه ادعــای آقــای ای جنــگ وو 
ــود  ــارپ )Sharp( می ش ــی ش ــرکت ژاپن ــل ش )Tai Jeng-wu( مدیرعام
ــگر  ــل نمایش ــدی اپ ــون بع ــرای آیف ــرکت ب ــن ش ــته ای ــاره داش ــه اش ک
ــا  ــه ب ــر در رابط ــات دقیق ت ــب اطاع ــرای کس ــد. ب ــد می کن OLED تولی
 OLED ایــن موضــوع، مقالــه "شــرکت شــارپ بــرای آیفــون 8 نمایشــگر

ــد. ــه کنی ــد" را مطالع ــد می کن تولی

ــیم  ــارژ بی س ــت ش ــل از قابلی ــون 7 اس اپ ــتم: آیف ــی هش ویژگ
پشــتیبانی می کنــد!

بــا توجــه بــه اینکــه هــم اکنــون تقریبــا اغلــب پرچمــداران اندرویــدی از 
ــه  ــدارد ک ــی ن ــای تعجب ــد، ج ــتیبانی می کنن ــیم پش ــارژ بی س ــت ش قابلی
ــد. پیــش  ــوژی پشــتیبانی کنن ــن تکنول ــل هــم از ای آیفون هــای بعــدی اپ
از ایــن ســایت McRumors هــم از پشــتیبانی آیفــون 10 )آیفــون بعــدی 

ــود. ــه قابلیــت شــارژ بی ســیم اشــاره کــرده ب ــل( ب اپ
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ــز  ــه مجه ــن دوگان ــه دوربی ــالس ب ــون 7 اس پ ــم: آیف ویژگــی نه
می شــود!

ــخه  ــی نس ــن اصل ــی دوربی ــبک طراح ــل س ــه اپ ــم ک ــی می کنی پیش بین
ــون 7 اس  ــتا آیف ــن راس ــرده و در همی ــظ ک ــش را حف ــاس آیفون های پ
ــاد  ــال زی ــه احتم ــد. ب ــز کن ــه مجه ــی دوگان ــن اصل ــه دوربی ــاس را ب پ
ــود. ــز نمی ش ــه مجه ــن دوگان ــه دوربی ــون 7 اس ب ــی آیف ــخه معمول نس

ویژگــی دهــم: خبــری از ســوکت 3.5 میلیمتــری هندزفــری نخواهد 
! د بو

پیش بینــی می شــود کــه ماننــد طراحــی آیفــون 7 و آیفــون 7 پــاس در 
نســل بعــدی آیفون هــای اپــل هــم ســوکت 3.5 میلیمتــری هندزفــری از 
بدنــه دســتگاه حــذف شــده باشــد و اپــل بــه ســبک طراحــی خــود در این 

راســتا ادامــه دهــد.
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جمع بندی

همانگونــه کــه مشــاهده کردیــد در ایــن مقالــه ســعی کردیــم تــا مــروری 
بــر ویژگی هــای احتمالــی آیفون هــای بعــدی اپــل داشــته باشــیم. بــه نظــر 
ــته و  ــت پیوس ــه حقیق ــده ب ــام ش ــای انج ــک از پیش بینی ه ــما کدامی ش

کدامیــک از آن هــا پیاده ســازی نخواهنــد شــد؟

کتاب اول شبکه ) وای فای لذیذ( را رایگان ازسایت دانلود کنید
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