 3چشمدرکناریکسیبگاززده!

پنج شنبه

پروندهای درباره سیر تکامل گوشیهای آیفون به بهانه رونمایی از آیفون  11و انتقادهای جالب کاربران شبکههای اجتماعی به این محصول
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واکنشهای جالبکاربرانشبکههایاجتماعیبهجدیدترینمحصولآیفون

شبیهگاز 3شعلهاستوبرایشکنجهبیمارانتراپیوفوبیا!
دقایقی بعد از پایان مراسم رونمایی از آیفون  ، 11کاربران شبکههای اجتماعی ضمن انتقاد
از قیمت باالی این برند از گوشیها و مقایسهاش با قیمت کلیه انسان که این موضوع بعد از
هر بار رونمایی از محصوالت جدید اپل پرطرفدار میشود ،این بار به طراحی خاص آن هم
انتقادهایی را وارد دانستند و به دلیل داشتن سه دوربین ،آیفون  11را شبیه اسپینر ،گاز سه
شعله و  ...دانستند! در ادامه ،چند توئیت و پست پربازدید در شبکههای اجتماعی در همین
باره را خواهید خواند.
واکنشهای متنی به رونمایی از آیفون 11
* این قیمت آیفونهای جدید رو ضربدر  11هزار و  ۶۰۰نکنید ،دالر تو چارسو و عالءالدین و
فروشگاههای اینترنتی برای خرید گوشی هنوز همون  ۲۰تومنه! کسی میدونه چرا؟!
* از اونجایی که پولم نمیرسه آیفون  11بخرم ،منم رفتم جزو منتقدان طراحی پشت آیفون
!11
* چیه این گوشی زشت و بدترکیب اما با کالس و دوستداشتنی!
* به آیفون  ۱۱نگاه میکنم ،کلیهام آه میکشد!
* آیفون  ۱۱پرو مکس  ۱۰۹۹دالره .دالری  ۱۳تومن حساب کنیم ،میشه  14میلیون و 287
هزار تومن ولی االن آیفون ایکس مکس  16,256تومنه .یعنی دالر خرید موبایل گرونتره؟!
* دوربین آیفون  11رو که ببینی ،اگه یاد کالغ سه چشم نیفتی ،حتما یاد اسپینر میفتی!
* یه آیفون جدید دیگه که نمیتونیم بخریمش ،معرفی شد!
* آیفون  ۱۱رو جوری ساختنکه ظاهرا برای شکنجه اون دسته از آدمهایی است که بیماری
تراپیوفوبیا(یک بیماری روانی که شامل ترس از دیدن حفره ،عمدتا حفرههای نامتقارن و نابرابر
است) دارن! خخخ! چیه آخه این؟
چند شوخی تصویری با طراحی آیفون 11

هرچندبهنظرمیرسیدکهشرکتاپلقصدداردبامحصوالت
پرونده
جدیدخودبسیاریازکاربرانراکهمدتهامنتظرتغییراتی
جدید و هیجان انگیز در سری محصوالت آیفون بودند،
غافلگیرکنداماتاحدزیادیاینتوقعهابرآوردهنشد.درحالی
که بازار گوشیهای هوشمند هماکنون در جهان به طور کلی با کاهش رشد مواجه
است،تصورمیشدآیفونکهبهتازگیدربرابررقبایخودعقبنشینیکرده،راهکار
وسوسه کننده ای برای ترغیب مشتریان به کارگیرد اما تا این لحظه ،کارشناسان و
کاربرانشبکههایاجتماعیبهاینماجراخوشبیننیستند.دراینبینسهشنبه
شب،شرکتاپلمراسممربوطبهمعرفیجدیدترینمحصوالتخودرابرگزارکرد
ومطابقانتظار،سهمدلمختلفآیفون ۱۱معرفیشد.محصوالتیکهنشاندادآنها
توجهخودشانرابیشترازهمهرویدوربینهایاینگوشیگذاشتهاندچراکهاینگوشیبدون
تغییرات زیاد و اساسی و تنها با بهبود های سخت افزاری نسبت به نسل پیشین خود رونمایی
شد .در پرونده امروز زندگیسالم ،عالوه بر مرور سیر تکامل آیفون که از سال  2007پا به دنیا
گذاشت،بهکاهشچشمگیرفروششدرسالهایاخیروانتقاداتکاربرانشبکههایاجتماعیبه
ظاهرمحصولجدیدشیعنیآیفون،11اشارهخواهیمکرد.

از یک تا یازده!

شاید بتوانیم بگوییم داستان ورود شرکت اپل به بازار موبایل با درخواست شرکت «»Apple Inc
آغاز شد .این شرکت از جابز خواست دستگاهی با صفحه نمایش لمسی شبیه رایانه های تبلتی
ارائه دهد .چیزی که بعدها مقدمات تولید اولین گوشی آیفون را فراهم آورد .در سال 2005اپل و
موتوروالبهصورتاشتراکیموبایلیراطراحیکردندکهالبتهجابزراراضینکرد.درواقعموتوروال
جلوی طراحی گوشی تلفن همراهی را که خواست اپل باشد ،گرفته بود .بنابراین این همکاری
بیسرانجامماندتااینکهدرهمانسالاپلازاولینگوشیتلفنهمراهخودبانام iPhoneرونمایی
کرد.دراینمطلببهسیرتکاملگوشیهایآیفونازاولینآیفونتاآیفون 11میپردازیم.
کوچکتر بود .قالب آن ترکیبی از استیل خالص
و شیشه بود .هم قسمت پشت و هم قسمت جلوی
ضدخش
این آیفون با شیشه پوشیده شده بود که ّ
و اثر انگشت بــود .مسئوالن اپل اعــام کردند که
بدنه فلزی این گوشیها امکان آنتندهی بهتری
را فراهم میکند .آیفون  ۴در هفته نخست 1.7
میلیون دستگاه فروخت .در سال  2011آیفون
مدل  iPhone 4sرا وارد بــازار کرد که با پردازنده
دو هستهای و دوربین هشت مگاپیکسلی ارتقا پیدا
کردهبود.
 Iphone5Iبزرگتریناتفاقآیفونی
چه سالی؟2012
ویژگیهای مهم؟بدنه آلومینیومی ،نمایشگر 4
اینچی،دوربینجلوHD
این نسخه از گوشی آیفون سرتاسر از آلومینیوم
و شیشه ساخته شده بود و از  IOS6بهره میبرد
که نسبت به نسخه قبلی سریعتر و پایدارتر عمل
میکرد .آیفون  ۵طبق ادعای اپل ،نازکترین تلفن
همراه هوشمندی بود که تا آن زمان ارائه شده بود.
این گوشی هم ،همانند آیفون 4Sبه دستیار صوتی
هوشمند سیری مجهز شده بــود .در طراحی لنز
دوربین آیفون  ۵از کریستال یاقوت کبود استفاده
شد که باعث میشد از دوربین محافظت بهتری
شود .یک سال بعد آیفون به ترتیب دو مدل  5Cو
 5Sرا هم ارائه کرد که باعث شد به کلی تولید آیفون
ا ز
 5متوقف شــود .این دو نسخه
 IOSارتقایافتهتری

استفاده میکردند و پردازنده قویتری در آنها
تعبیهشدهبود.
 Iphone 6Iبزرگتر از بزرگ
چه سالی؟2014
ویژگیهایمهم؟حافظهداخلی 128گیگابایتی،
صفحهنمایش  4.7اینچی ،امکانات ثبت تصاویر
پانوراماباوضوح 43مگاپیکسل
طرفدارانآیفونکهاندازهبزرگترصفحهنمایشدر
گوشیهای رقیب را دیده بودند سرانجام با صفحه
نمایش 4.7اینچی آیفون 6مواجه شدند .در همین
سال مدل دیگری با عنوان  6Plusعرضه شد که باز
همصفحهنمایشبزرگترشدهوبه 5.5اینچرسیده
بود.یکسالبعددومدل 6Sو 6sPlusبهبازارعرضه
شدندکهازقابلیتهاینوینایندومدلمیتوانبه
لمس سه بعدی ( )3D Touchو لمس نیرو (Force
 )Touchنام برد .در این بین مدل  SEهم عرضه شد
کهدارایعملکردروانتروفیلمبرداری 4Kوعکاسی
 HDRبود.
 Iphone 7این 7است
چه سالی؟2016
ویژگیهایمهم؟پردازندهچندهستهایباسیستم
روی یک تراشه همراه با سیستم بهبود عملکرد
گرافیکی،مقاومتدربرابرآب
یکی از کارهای مهم ،استفاده از بلندگوی دوگانه در
گوشیبودکهاینبلندگویدوگانهدربخشبلندگوی
مکالماتودرپنلجلویگوشیتعبیهشد.درهمین
سال یک نسخه 7Plusهم عرضه شد که ارتقای
رم ،بزرگتر شدن و افزایش رزولوشن صفحه
نمایشازویژگیهایبرجستهآنبود.
 Iphone8نسلنوین ِآیفون
چه سالی؟ 2017
ویژگیهای مــهــم؟ پــردازنــده
شش هستهای ،پشتیبانی از شارژ
بیسیم
آیفون  ،8نسل جدید گوشی هوشمند اپل بود
که با ویژگیهایی نظیر بدن ه شیشهای و پشتیبانی از
شارژ بیسیم وارد بازارهای جهانی شد .شرکت اپل

نگرانی مدیران اپل از کاهش بیسابقه فروش آیفون
بعد از باال گرفتن جنبش تحریم آیفون در چین ،حاال کارشناسان حوزه فناوری از
کاهش چشمگیر فروش این محصول در آینده نزدیک خبر میدهند
کارشناسان حوزه فناوری معتقدند که نشانههای نگرانکنندهای برای مدیران اپل دیده میشود
چراکه آنها برای فروش آیفون  ۱۱کاری بسیار سخت در پیش خواهند داشت .نایب رئیس
شرکت تحلیلی (Gartnerیــک شرکت تحقیقاتی و مشاورهای فناوری اطالعات در آمریکا)
در همین زمینه میگوید« :ما پیشبینی میکنیم که فروش آیفونها در سال  ۲۰۱۹کمتر از
سا لهای گذشته باشد» .طبق جدیدترین گزارش مالی مربوط به سه ماهه گذشته ،فروش
آیفونها حدود  ۱۲درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است .عالوه بر این ،شاهد
اتفاقی بودیم که در هفت سال گذشته بیسابقه بود؛ بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده ،فروش
آیفون حاال کمتر از نصف درآمد سهماهه اپل را تشکیل میدهد.
روند صعودی تحریم آیفون در چین
در این بین و اواخر بهار امسال بود که دولت آمریکا با اعمال تحریمهای مختلف علیه هواوی،
تالش کرد تا این شرکت سازنده گوشیهای هوشمند را فلج کند اما چینیها هم بیکار ننشستند
و جنبشی برای تحریم آیفون و استفاده نکردن از تولیدات این شرکت به راه انداختند .بررسیها
نشان میدهد اگر چین تصمیم بگیرد اپل را تحریم کند ،سود جهانی این شرکت تا  ۲۹درصد
کاهش مییابد .یک رسانه چینی در یکی از جدیدترین برنامههایش ،ضمن بررسی روند کاهش
خرید اپل توسط چینیها در چند ماه اخیر ،مدعی شده است که تعداد کاربران چینی که آیفون را
کنار میگذارند رو به افزایش است و هم اکنون این شرکت با مشکالت حاصل از افت فروش آیفون
دست و پنجه نرم میکند و سهامش هم طی ماه گذشته با  13درصد افت رو به رو شده است.

آیفون در آینه ارقام و اعداد

10

درصد

تعداد ایرانیانی است که تخمین زده
میشود گوشی اپل دارنــد و حدود
 89درصــد هم از گوشی اندروید
استفاده میکنند.

64

میلیون

1

تن طال

یک تن طال از آیفونها فقط در سال  2015توسط
شرکت اپــل بازیافت شــده اســت! شرکت اپــل که
در محصوالت خود به منظور برقراری بهتر رسانا
از قطعات طال استفاده می کند ،در سال ۲۰۱۵
با بازیافت محصوالت از کار افتاده و قدیمی خود
توانست بیش از یک تن طال را بازیافت کند.

تعداد فروش گوشیهای اپل در سه ماه چهارم
سال 2018بوده که نشان میدهد 9میلیون
گوشی نسبت به ســال قبل کاهش فروش
داشته است و پیشبینی میشود کمپانی
چینی هوآوی به زودی جای اپل را در رده دوم
فروش(سامسونگ) گوشی خواهد گرفت.

۲۰۱۴

 2014سالیبودکهیکیازبزرگ
ترینجنجالهایاپلشکلگرفتو
مشکلخمشدنآیفون 6درجیبکاربرانپیش
آمد.راهکارعجیبیکهاپلداد،اینبود«:باهمان
آیفون خمیده کنار بیایند یا شلوارهایی با جیب
گشادتربپوشند!»

منابع  :فرارو ،انتخاب ،زومیت ،دیجیاتو ،مشرق

 Iphone 2Gاین فقط شروعشه!
چه سالی؟ 2007
ویژگیهایمهم:صفحهنمایشلمسیخازنی3.5
اینچی،بدنهپشتفلزی
اولین مدل گوشی شرکت اپل با نام Iphone 2Gبا
صفحهلمسی خازنیاش بنیانهای گوشیهای
هوشمند مدرن را پایهگذاری کرد .این گوشی در
عینسادگیخود،همهراشوکهکردهبود.یکدکمه
مرکزی بزرگ زیر صفحه نمایش وجود داشت؛ در
زمانیکهگوشیهایهمراهتازهبهعنوانرایانههای
کوچکتر شده با سیستم فایلهای دقیق و اغلب
صفحه کلیدهای همراه شناخته میشدند ،این
دستگاه با صفحه نمایش نسبتا بزرگ لمسی این
قاعده را به کل تغییر داد و یک نمایشگر بزرگ تر
لمسیرابهارمغانآورد.
 Iphone3Gآیفونمنتظرشماست
چه سالی؟2008
ویژگیهای مهم؟ قابلیت اتصال به اینترنت ، 3G
سیستمموقعیتیابی  GPSوتنوعبرنامههایعرضه
شدهبرایآیفون
میتوانگفتدومینآیفوناپلفاصل هزیادیازمدل
اصلی گرفت .مهمتر از همه اینکه جنس بدنه آن از
جنس پالستیکی طراحی و باعث شد که هزینه این
محصول جدید آیفون کاهش پیدا کند .همچنین
اپلاعالمکردکهتوسعهدهندگانمستقلمیتوانند
برایآیفونبرنامهطراحیکنندکهبهاینترتیبتنوع
برنامههایآیفونافزایشپیدامیکرد.عالوهبرهمه
اینها ،اپل یک شگفتانه دیگر هم برای مشتریانش
داشت.عرضهمدلسفیدرنگاینگوشیکهبابدنه
پشتیگردش،شیکیخاصیبهآنمیبخشید.
 Iphone3GIمتمرکزبرسرعت
چه سالی؟2009
ویژگیهایمهم؟دوربینسهمگاپیکسلی،افزایش
سرعتدرعملکردنرمافزاریوکنترلصوتی
سومینآیفونازنظرظاهریکامالشبیهبهمدلدوم
بود.جنسبدنهبههمانشکلپالستیکیعرضهشد
با این تفاوت که آیفون با انتخاب رنگ نقرهای برای
متن آیفون کاری کرد که کامال متمایز شود .به طور
مشخص،اپلدراینمدلازآیفونبرافزایشسرعت
تمرکزکردهبود.همچنیناپلویژگیکنترلصوتیرا
درکنارویژگیبهشدتموردنیازکات،کپیوپیست
در iOS3معرفیکرد.
 Iphone4Iشگفتانگیزترینآیفون
چه سالی؟2010
ویژگیهای مهم؟ دوربــیــن پنج مگاپیکسلی با
فلش  ،LEDدوربین جلو ،برنامه تماس تصویری
FaceTime
آیفون  ۴در طراحی بدنه ویژگیهای برجستهای
داشــت .در مقایسه با گوشیهای قبلی سبکتر و

مروری بر سیر تکامل آیفونها و جذاب ترین ویژگیهای شان

در موبایل جدید بدنه آلومینیومی آیفون  ۷را کنار
گذاشتهوشیشهجدیدیطراحیکردهکهمستحکم
تریننمونهدردنیایموبایلبهحسابمیآمدوازبدنه
نسل قبلی  ۵۰درصد مقاومتر بود .در همین سال
نسخه دیگری با عنوان آیفون  8Plusهم عرضه شد
کهباپردازنده 6هستهایقویترش،عملکردبهتری
راباعثمیشد.
 iPhone Xرودرروی آینده
چه سالی؟2017
ویژگیهایمهم؟سیستمتشخیصپیشرفتهچهره،
صفحه نمایش حساس به محیط اط ــراف ،ضبط
تصاویراسلوموشنباوضوحفولاچدی
این که یک تلفن هوشمند به شکل کامل از صفحه
نمایش تشکیل شده باشد واقع ًا جذاب است .اپل
میگوید ،همیشه رویای ساخت چنین موبایلی را
داشتهودرآیفون 10باالخرهاینامرمحققشد.البته
ساخت چنین محصولی کمهزینه نبوده و آیفون۱۰
گران قیمتترین موبایل ساخته شده به دست اپل
محسوب میشد .اما حتی این موضوع هم میزان
توجهبهآیفونجدیدراکاهشنداد.
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ویژگیهای مهم :دارای سه دوربین حرفهای،
ارزانتــر از مدلهای قبلی ،داشتن قابلیت شارژ
معکوس
آیفون 11قراراستباهدفشکستنقیمتوبابهای
پایه ۶۹۹دالر وارد بازار شود .قیمت پایه این گوشی
در مقایسه با مدلهای قبلی گوشیهای لوکس
مانندآیفونایکساسکهحدودهزاردالربودوحتی
در مقایسه با مدل ارزانتــر قبلی یعنی ایکسآر نیز
کمتراست.اپلدرگوشیآیفون ۱۱بیشازهرزمان
دیگری توجه خود را بر کیفیت دوربین آن گذاشته
که دارای سه دوربین حرفهای است .در ضمن باید
خاطرنشان کنیم که هر سه دوربین اصلی از توانایی
ضبط ویدئوهای با سرعت  ۶۰فریم بر ثانیه بهره
میبرند .اپل همچنین مدعی است که طول عمر
باتری گوشی جدید خود را افزایش داده و مقاومت
آن در برابر آب و ضربه را نیز باالتر برده است .یکی
از ویژگیهای قابل توجه این گوشی این است که از
قابلیت شارژ معکوس نیز پشتیبانی میکند و این
یعنی توانایی شارژ دستگاههای دیگر اپل را دارد.
قیمتآیفون۱۱حرفهایازآیفون۱۱معمولیبیشتر
است.مدلکوچکآنبهقیمتپایه ۹۹۹دالرومدل
بزرگ به قیمت  ۱۰۹۹دالر فروخته خواهد شد .در
ضمنودرقسمتباالیینمایشگرآیفون،۱۱شیشه
ضدخش قرار گرفته تا آن را از خطرهای احتمالی
محافظت کند .اپل مدعی است شیشه قرارگرفته
روی پنل آیفون  ،۱۱سختترین شیشه بهکار برده
شدهدرگوشیهایهمراهت اامروزاست.

