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همزمان با رونمایی از آیفون 11 برخی از آیفون های قدیمی ازجمله آیفون XR تخفیف خوردند و برخی 12
دیگر از سایت اپل حذف شدند. اپل اعالم می کند ارزان قیمت ترین آیفون  سال پیش یعنی آیفون XR که 
750 دالر قیمت داشت هم اکنون  به قیمت 600 دالر و آیفون 8 که دو سال پیش به بازار عرضه شد، به 

قیمت 450 دالر قابل خریداری هستند. هر کدام از این گوشی ها 150دالر تخفیف خورده اند.  

افت قیمت 
آیفون های 
قدیمی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

درهراتاقی،محلهایامنرا
مشخصکنید)مثالًزیریک
میزمحکمیاکنارستونهایا

دیوارهایمجاورآنها(.

آیفون 11، آیفون 11 پرو و آیفون 11 پرومکس از 29 
شهریور در دنیا به فروش می رسند؛ اما پیش از خرید 
هر کدام از آنها بهتر است درباره ویژگی های آنها بدانید 
و آنها را با رقبای خود مقایســه کنید. از سه دوربین و 
قاب فلزی مات آیفون 11 پرو تا آن چه که در نیمه شب 
از زندگی واقعی به ما نشان می دهد. قیمت آیفون 11، 
11 پرو و 11 پرومکس به ترتیب از 699، 999 و 1.099 
دالر شروع می شود. البته که در ایران هم مبالغی برای 
پیش پرداخت آیفون های 11 می گیرند و قرار اســت 
در هفتــه اول مهرماه گوشــی ها را تحویل دهند. اگر 
بخواهیم سرانگشــتی حســاب کنیم آیفون 11 پرو 
مکس حدود 14 میلیون تومان قیمت دارد اما برخی 
فروشگاه ها در ایران پیش پرداختی به مبلغ 14 میلیون 
تومان دریافت می کننــد و مبلغ نهایی پرو مکس 64 
گیگاباتی را 24 میلیون تومــان در نظر گرفته اند. این 
آیفون های جدید یک پالت تازه از رنگ ها، ماندگاری 
بیشتر باتری و پردازنده Bionic A13 را در داخل 
خود دارند که نوید بخش عملکرد سریع تری است. اما 
بیش از هــر ویژگی دیگر، این ســخت افزار و نرم افزار 
دوربین است که نقش برجسته ای را ایفا می کند. اپل 
ادعا می کند که آیفون 11 پرومکس نسبت به مدل های 
گذشته عمر باتری 5 ساعت بیشتر را دارد؛ اما هنوز این 
ادعا برای کاربران و منتقدان ثابت نشــده است. شما 
هم اگر این نکته برای تان مهم است، بهتر است قبل از 

خرید صبر کنید تا این موضوع ثابت شود.
 iPhone 11 Pro ســه دوربین در پشــت 
و Pro Max بزرگترین نکته اپل در این ســری از 
آیفون ها اســت که امســال آن را رونمایی کرد. برای 
بسیاری از افراد، آیفون استاندارد طالیی را برای طراحی 
تلفن هوشمند و ویژگی های برجسته مانند بازکردن 
قفل Face ID از خود نشــان داده اســت که اپل 

می گوید اکنون این امکان سریع تر از گذشته است. 
پیش از این شایعه شده بود که آیفون های جدید از 
Apple Pencil پشتیبانی می کنند یا دارای آن 
هستند؛ ولی تمام این شایعات دروغ بود و آیفون های 
جدید هیچ کدام از این ویژگی ها را ندارند. البته که اپل 
بدون داشتن مجموعه کاملی از ویژگی های جدید با 
ورود جدیدش به بازار برای خریدارانش جنجال به پا 
می کند. در حالی  که فروش تلفن همراه بشدت کاهش 
یافته است، اپل در مرحله قبل از تعطیالت  سال جدید 
2020، محصوالتی را وارد بازار می کند تا بتواند به بازار 
جهانی جانی تازه ببخشد. همچنین در حالی  که رقبای 
اپل مانند سامسونگ و هوآوی و گوگل در حال بهبود 
بخشیدن به دوربین های موبایل خود هستند و همه 
آنها G 5 را روی موبایل های جدیدشان قرار داده اند، 
اپل دوربین هایی باکیفیت فوق العــاده ارایه می دهد 
 G اما کاربرانش را یک  ســال دیگر منتظــر فناوری
5 می گذارد، حال بایــد صبر کنیم و ببینیم تا قبل از 
سپتامبر  سال 2020 اپل همه ما را با یک رویداد ویژه 

روبه رو می کند یا نه؟
ســایت CNET )یکی از سایت های مطرح حوزه 
تکنولوژی( آیفون های 11 را امتحان کرده اســت، از 
 iPhone XS  نظر ظاهری طرحی کامال شــبیه
 iPhone و iPhone XS Max ،سال گذشته
XR و البته درجه یک دارند. به نظر می رسد رنگ ها 
کمی تصفیه شدند و ملیح تر به نظر می رسند. حسگر 
اثر انگشــت به نسبت بهتر شده اســت مخصوصا در 
مقایســه آیفون XR که معادل آیفون 11 امســال 
است. دو گوشــی آیفون 11 پرو از یک پوشش مات و 
فوالدی جدید دارند که خیره کننــده و متراکم تر به 
 نظر می رسند که به نظر کمی سنگین تر از مدل های  

سال گذشته است.
آیفون های 11 پرو و 11 پرومکس در مورد دوربین هیچ چیز کم ندارند و باید گفت که یک دوربین کامل و حرفه ای 
هستند. برندهای رقابتی با سیستم سه دوربین )یا حتی چهار!( غریبه نیستند، اما این نخستین بار است که اپل با 

لنزهای زاویه دید عریض با سنسورهای تله فوتو و زاویه ultraide عرضه می شود. 
آن چه شما واقعا باید بدانید این است که اپل می خواهد از لنزهای اصلی دوربین 12 مگاپیکسلی به لنزهای 13 
مگاپیکسلی فوق زاویه ای در خارج از خانه شما را راحت کند؛ به عنوان مثال با استفاده از این نوع سیستم در تلفن های 
 ،ultrawide می توانید هنگام لنز با اســتفاده از لنزهای Galaxy Note 10 و Huawei P30 Pro دیگر مانند
عکس ها را جذاب تر کنید، مخصوصا عکس های منظره ها را. اپل می گوید در مقایسه با دوربین اصلی، چهار برابر مقدار 

مناظر متناسب تر خواهد بود.
شما می توانید با یک شات تصویری بگیرید که بسیار از آن دور هستید اما آن چه که شما از آن عکس می گیرید، 
بسیار باکیفیت است؛ اگرچه بسیار از شما دور اســت. به این فکر کنید که به دلیل گران بودن صندلی های جلویی 
کنسرت، شما بلیت صندلی های عقبی را می خرید و هیچ وقت نمی توانید از خواننده مورد عالقه تان یک عکس خوب 
و باکیفیت بگیرید اما حاال با لنز تله فوتوی آیفون جدید می توانید به راحتی و بدون این که عکس تان بی کیفیت شود از 

خواننده محبوب تان در صندلی های عقبی کنسرت عکس بگیرید. 
حالت اختصاصی شب چیز دیگری است که به یک ویژگی اساسی در تلفن های پریمیوم تبدیل شده است؛ این 

ویژگی در نظر گرفته شده است تا در شرایط کم نور جزییات را روشن تر کند و نویز را کاهش دهد. 
 Deep )اما جالب ترین ویژگی  که در زمان عرضه آیفون 11 شاهد آن نخواهیم بود )این به هر سه گوشی می رسد
Fusion است که ترکیبی از 9 تصویر مختلف که آیفون به  طور خودکار از آن استفاده می کند، بهترین ویژگی را دارد. 
این دستگاه از یادگیری ماشین برای ترکیب این عکس های متفاوت در یک ثانیه استفاده می کند و تلفیقی با جزییات 

واضح تر ارایه می دهد. 
آخرین ویژگی ای که نمی توانیم منتظر بمانیم، فیلمبرداری آهسته برای دوربین جلویی است، اما شاید این فقط به 

همین دلیل باشد که می توانیم بگوییم که »slofie«  گرفتیم.

آیفون5G11ندارد؛زیرا5Gبرایآیفونآمادهنیســت.همانطورکــهازقبلهمتاحدودی
میدانستیمومنتظرآنبودیم،ترکیبآیفونهای2019اپلفناوری نداردوآیفونهایامسالاپل
اگرنسلبعدیدادههایتلفنهمراهواردبازارشوند،نمیتوانندازآنپشتیبانیکنند؛درصورتی
کهتلفنهایاخیرسامسونگ،الجیو...ازاینفناوریپشتیبانیمیکنند،گرچههنوزبهبازارارایه
نشدهاندامااپلیکســالدیگرمیخواهدبرایاینکهاینفناوریرارویموبایلهایشبگذارد،

صبرکند.
بسیاریازمنتقداناینراهوشــمندیاپلمیدانندوبرخیازکاربرانهمازاینکاراپلناراضی
هستند.بهاینفکرکنیدکهاگرتاسالآیندهیاحتیدوسالآیندهاینترنت5Gفراگیرشودوشما
یکآیفون11خریدهباشید،نمیتوانیدازاینترنت5Gاستفادهکنید.بسیاریازمااگریکموبایل
راخریداریکردهباشیمحداقلتاچندسالوتازمانیکهمیتوانیمواذیتنمیشویمازآنموبایل
استفادهمیکنیموحاالاگرتاسالدیگر5Gوارددنیاشودوماهمآیفون11داشتهباشیم،سرعت
اینترنتیکهدیگرانباموبایلهایامسالسامسونگوالجیودیگربرندهاتجربهمیکنندراماتجربه

نخواهیمکردواگرآیفوندوستهستیمبایدموبایلجدیداپلراخریداریکنیم.
گرچهدرچندینایالتآمریکااینترنت5Gوجوددارد،بااینحالاپلتصمیمگرفت5Gنداشته
باشد.البتهکهاینترنت5Gکهدرایالتهایآمریکاوجوددارندهم5Gواقعینیستوهنوزهمدر
حالآزمایشاستونتوانستهانددراینآزمایشهاحداکثرسرعتیکهبرای5Gمتصورشدهاندرا

ارایهدهند.
اپلهرگزبرایاینچیزهااولیننبودهاست.درزمانیکهبسیاریازتلفنهایدیگرG 3داشتند،
اپلاز2G/EdgeاستفادهکردوهیچعجلهایهمبرایپرشبهG 4وLTEنداشتوتنهابهساخت
آیفونجدیدشدرآنزمانیعنیآیفون5فکرمیکرد.براساسهمینسابقهاپل،حاالهمکمترکسی
انتظارداشتتااپلپشتیبانیازاینترنت5Gرارویآیفونهایجدیدشارایهدهد.اپلهیچوقتدر

اینزمینههادنبالرقابتنبودهاست.
البتهیکیدیگرازدالیلمیتواندآمادهنبودنفناوری5Gبرایموبایلهاباشد.بسیاریازکاربلدها
معتقدندکهباتمامآزمایشهاییکهانجامشــدهواینترنت5Gرادراختیارکاربرانقراردادهاند،
هنوزهیچکساینترنت5Gراتجربهنکردهوموبایلهاییهمکهازاینفناوریپشتیبانیمیکنند،

نتوانستند5Gواقعیرابهکاربرانشانبدهند.
زمانیهمکهاینترنت4GوLTEدردنیاارایهشدوبسیاریازبرندهاقبلازارایههمگانی،آنراروی
موبایلهایجدیدشانقراردادند،درواقعیکشکستبود؛زیراباتریهایموبایلهانمیتوانستند
آنراتحملکنندودربســیارمواردداغمیکردندوازکارمیافتادند.شایداپلهممیخواهدتمام
ریزهکاریهارادقیقانجامدهدتابعدمجبورنباشدبهخاطرخوبکارنکردنگوشیاشازکاربرانش

عذرخواهیکندیاآنهاراپسبگیرد!

آخرین آیفون های اپل پیشرفت های 
زیــادی را ارایه می دهنــد. از ماندگاری 
باالتری برخوردار هستند، سرعت بیشتری 
دارنــد و دوربین هــای آنهــا بســیار تواناتر  و 
قدرتمندتر هســتند. با این وجود یک چیز تغییر 
نکرده اســت: تمام آیفون های جدید با 64 گیگابایت 
فضای ذخیره سازی شروع می شــوند. دو سال پیش، 
اپل میزان ذخیره ســازی در آیفون 8، 8 پالس و X را 
به حداقــل 64 گیگابایــت افزایش داد، یک نســخه 
جدید از گزینه پایه قبلــی 32 گیگابایتی. در عصری 
که موســیقی و فیلم پخش می شوند و عکس ها در ابر 
)Cloud( ذخیره می شوند، حتی می توانید استدالل 
کنید که ذخیره ســازی محلی یک سیستم قدیمی 
است. البته که اگر دایما مطمئن شوید که عکس های 
شــما در Google Photos یــا iCloud بارگذاری 
می شود، این یک استدالل معتبر است و برای پخش 
 Apple Music یا Spotify ،Netflix ،YouTube

باید همیشه به اینترنت متصل باشید. 
اما اکثــر مردم این کار را نمی کننــد و تعداد زیادی 
گزینه برای داشتن موسیقی و عکس را در هر زمان که 
به آنها نیاز دارند، ترجیح می دهند. همچنین بازی هایی 
که با دنیا درحال پیشرفت هستند، نیاز دارند تا فضای 
بازی وجود داشته باشــد و بتوانند خودشان را ذخیره 

کنند. 
عکس هــا، به ویژه حاال یک ســرگرمی محســوب 
می شــوند و نیاز به فضایی برای ذخیره سازی دارند. با 

تمرکز آیفون جدید در مورد بهبــود دوربین می توان 
انتظار داشــت که مردم حتی عکس هــا و فیلم های 
بیشتری بگیرند. به خصوص با حالت شب جدید آیفون 
11 و فناوری Deep Fusion در آینده. حتی با وجود 
نرم افزار فشرده سازی اپل، هنوز هم می توان دید که این 
 ،4K حالت های جدید و بهبود فیلمبرداری با کیفیت
 iPhone چقدر فضا را به خود اختصــاص می دهد. در
XS Max، یک دقیقه فیلم 4K بــا 60 فریم در ثانیه 
از 400 مگابایت فضا اســتفاده می کند و اگر این کافی 
نباشد، یک بحث رقابتی نیز به وجود می آورد. درحال 
حاضر نه تنها 128 گیگابایت در بین رقبای آیفون 11 
 Note و Samsung Galaxy S10 و 11 پرو ماننــد
10 یا OnePlus ‘7 Pro استاندارد است، بلکه ظرفیت 
باالتر به پایه اصلی دستگاه های ارزان قیمت میان رده 
تبدیل شده اســت. One Zoom جدید موتوروال که 
هزینه 450دالر دارد، با 128 گیگابایت شروع می شود.

پرش به حداکثر 128 گیگابایت در آیفون 11 آن قدر 
هزینه کمی دارد که اپل فقــط 50دالر برای انجام آن 
درنظر گرفته است. ظاهرا آن را برای کسانی که بدون 
فکر تصمیم می گیرند، درنظر گرفته اســت که صدها 
دالر برای تلفنی که می خواهند ســال ها در دســت 
داشته باشند، هزینه می کنند اما کمی فکر نمی کنند 
که با کمی پرداخت بیشتر خودشان را تقریبا بی دغدغه 
کنند. اما به  هرحال زمان آن فرا رســیده است که اپل 
نــوار 64 گیگابایت را حذف کنــد و 128 گیگابایت را 

استاندارد جدید قرار دهید. 

آنچهبایددربارهآیفونهای2019اپلبدانید
ازلنزدوربینجدیدگرفتهتاFace IDسریعتر

 آیفون جدید ارزش
 این همه سروصدا را داشت؟
مهرنوشگرکانی|ایونتسال2019اپلهمبرگزارشدوازآیفونهایجدیدشرونماییکردو
حاالتمامسایتهایخبریتکنولوژیپرشدهازخبرهاوگزارشهاوتحلیلهاییازایونتاپل
ومحصوالتیکهرونماییکردهاست.ازحدود6سالپیشوهمزمانبارونماییمدل6آیفون،
اپلدیگرتنهایکموبایلرابهبازارمعرفینمیکردوهمزمانممکنبود3مدلموبایلراارایه
دهد.اینکاردیگرتبدیلبهآیینایونتهایاپلشدهوهرسالبیشازیکموبایلرامعرفی
میکندوحاالامســالهم3موبایلرابرایرونماییدرنظرگرفتهبود؛آیفون11،آیفون11پرو
وآیفون11پرومکس.البتهکهدرایونتهایاپلتنهاآیفونهامعرفینمیشــوندوگجتهای
دیگریازاینکمپانیرونماییمیشوندوهمچنینکارهاینرمافزاریدیگرشانراهممعرفی

میکنند.

آیفون 64 گیگابایتی کافی نیست
 Face ID ویژگی ها: قاب، رنگ، ظاهر و

G 5برایآیفونآمادهنیست

Wide,ultrawide,telephoto:دوربینهایعقب


