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 ران   مجله نت 
 

تاریخچه آیفون : اپل در بازار  
 گوشی پیشرو است یا پیرو؟ 

با معرفی نخستین آیفون، اصطالح   2007اپل در سال 
و  کرد گوشی هوشمند رو وارد فرهنگ لغت تکنولوژی

البته  . شد موبایل صنعت تولیدباعث تحول در 
iPhone ای روزهای بدی هم مثل هر محصول دیگه

گاهی طعم تلخ انتقادها رو رو از سر گذرونده و 
کنیم تاریخچه آیفون میدر این مقاله تالش چشیده. 

طور مختصر مرور کنیم و از سیر تحول محصول رو به 
نهایت این شما هستید   اما دربگیم.  Appleپرطرفدار  

گوشی های هوشمند  کنید اپل در بازار قضاوت میکه 
 !پیشرو محسوب میشه یا پیرو

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/iphone-models-history/
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با معرفی نخستین آیفون، اصطالح گوشی هوشمند رو وارد فرهنگ لغت تکنولوژی   2007اپل در سال 
ای روزهای هم مثل هر محصول دیگه iPhoneکرد و باعث تحول در صنعت تولید موبایل شد. البته 

چه کنیم تاریخبدی رو از سر گذرونده و گاهی طعم تلخ انتقادها رو چشیده. در این مقاله تالش می
بگیم. اما درنهایت این  Appleطور مختصر مرور کنیم و از سیر تحول محصول پرطرفدار  آیفون رو به 

 کنید اپل در بازار گوشی های هوشمند پیشرو محسوب میشه یا پیرو! شما هستید که قضاوت می

 تاریخچه اپل نگاهی به  

 
گذاری شد و مدتی بعد پایه  و رونالد وین استیو وزنیاک ، توسط استیو جابز 1976شرکت اپل در سال 
دالر فروخت و این جمع رو ترک  800البته وین خیلی زود سهمش رو به قیمت  .به ثبت رسمی رسید

ک طراحی و با دست ساخته وزنیا توسط بود که Apple Iکامپیوتر   ،اولین محصول این کمپانی کرد.
، رشد 1980ی روی غلطک افتاد و پیش از ورود به دهه هزار دالری250 ایاپل با جذب سرمایهشد! 
(  IBMی هشتاد رو میشه اوج رقابت اپل با آی بی ام ) دههدرصدی رو تجربه کرد.  533ی ساالنه

توسط  ( Macintosh به معرفی مکینتاش ) 1984در سال  در دنیای کامپیوتر توصیف کرد؛ رقابتی که
Apple  .منجر شد 
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های ناموفق زیادی رو از سر گذروند تا مسیر اصلی خودش رو پیدا کنه.  ، اپل تجربه1990ی در دهه
دوربین دیجیتال، سی دی پلیر، اسپیکر،  تولید وارد بازارهای مختلفی مثلاین شرکت در این دوران 

اما رونمایی از  های دیگه واگذار کرد.شد و عرصه رو به رقیب کنسول بازی و لوازم جانبی تلویزیون 
 ی جدید رسوند.سالمت به هزاره رو به Apple( و موفقیت در بازار کامپیوتر، کشتی  iMacآی مک ) 

های تازه به سبد محصوالت اپل، این شرکت رو به و دستگاه  هادر قرن جدید اضافه شدن سرویس
( و مک بوک )  iPod، آی پاد ) ( iTunesآی تیونز )  تکنولوژی تبدیل کرد. بزرگ یکی از غول های

MacBook این اماهای چشمگیر اپل در این دو دهه رو رقم زدن. ( محصوالتی بودن که موفقیت 
اپل در بین چند برند برتر جهان رو   ثابت بود که حضور iOSی پلتفرم معرفی آیفون و آیپد و توسعه

 تضمین کرد. 

تکنولوژی اشاره داره که شامل   بزرگبه پنج برند  GAFAM( یا  Big Techک ) اصطالح بیگ ت  
 میشه. Microsoftو  Google  ،Apple  ،Facebook  ،Amazonکمپانی های 

 تاریخچه آیفون 
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هایی ابتدایی رو نداشته باشه، اما هنوز هم کاربرهایی  شاید این روزها آیفون دیگه اون جذابیت سال
های مختلف  iPhoneدر ادامه از تاریخ معرفی ی این محصول رو دارن. که آرزوی تهیه پیدا میشن
تاریخچه ی تونید مقالهمندید، میاگه به دنیای اندروید عالقه کنیم.ها رو بررسی می میگیم و اون

 رو مطالعه کنید.  اندروید

 آیفون   آغاز تاریخچه ،  2007ژوئن    29

 
این دستگاه در سه مگابایت رم داشت.  128شاید االن باورش سخت باشه، ولی اولین آیفون فقط 

  اپ استور خبری از  در اون گیگابایتی وارد بازاری شد که هنوز  16و  8، 4نسخه با حافظه های داخلی 
 (App Store  ) .با اینکه دوربین   نبودiPhone ، 2  مگاپیکسلی بود و کیفیت باالیی نداشت، اما

گردی کرد، اینچی اون وب  3.5که میشد با این گوشی عکس گرفت و با استفاده از صفحه ی همین
 یعنی نسبت به دوران خودش گجت پیشرویی بود!

 

https://netran.net/mag/history-of-android/
https://netran.net/mag/history-of-android/
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 3G، معرفی آیفون  2008جوالی    11

 
ر »آیفونی که منتظرش بودید« رو با شعا iPhone 3Gیک سال بعد از شروع تاریخچه آیفون ، اپل 

رم، دوربین و صفحه نمایشگر این گوشی نسبت به نسل قبل هیچ پیشرفتی نداشت و  معرفی کرد. 
زمان با رونمایی از اما اپل همگیگابایت محدود میشد.  16همچنان حافظه ی داخلی دستگاه به 

. حاال دیگه 3Gی خودش رو هم رو کرد: اپ استور و پشتیبانی از اینترنت ، دو برگ برنده  3Gایفون 
 ها با گوشی هوشمند خودشون سرگرم باشن. تونستن ساعتکاربرها می
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 3GS، این بار آیفون  2009ژوئن    19

 
نیاز د و چیز رو تغییر داآغاز به کار اپ استور و امکان نصب اپلیکیشن ها و بازی های مختلف، همه

رو در سه    iPhone 3GSبنابراین اپل به فضای ذخیره سازی مناسب، بیش از پیش احساس شد. 
دوربین مگابایت افزایش داد.  256و مقدار رم اون رو به  گیگابایتی تولید کرد 32و  16، 8ی  نسخه

برای ضمن اینکه  .مگاپیکسلی شد 3های قبلی پیشرفت داشت و این گوشی هم نسبت به نمونه
امکان کنترل صوتی  برداری هم کنن.فیلم ایفونداد با استفاده از به کاربرها اجازه میاولین بار 

 کرد. ارائهاون رو  3GSای بود که اپل با آیفون دستگاه هم قابلیت مهم دیگه
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 4، پیوند تاریخچه آیفون و رتینا با معرفی آیفون  2010ژوئن    24

 
تاریخچه شرکت اپل دارای اهمیت زیادیه.  ، نه فقط در بحث آیفون ها بلکه در  4رونمایی از آیفون 

iPhone 4  اولین گوشی ساخت عنوان بهApple  512به دوربین سلفی مجهز شد و مقدار رم اون به  
برای (  Retinaاستاندارد رتینا )  صحبت اززمان با معرفی این گوشی، هم  مگابایت ارتقا پیدا کرد.

داد تراکم پیکسلی باال و مناسبی رو به کاربرها ارائه میاستانداردی که  .مایش به میون اومدصفحه ن
مگاپیکسلی اون  5دوربین   4ی ایفون پیشرفت دیگه ی معمول، متوجه پیکسل ها نشن.تا از فاصله

 محدود میشد. یگیگابایت 32 هنوز به ظرفیتاما در بحث حافظه ی داخلی ، این گجت  بود؛
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 4S، رونمایی از آیفون  2011اکتبر    14

 
یعنی یه خبرهایی « رو بیاره، S، حرف »قبلی عنوان گوشی انتهایگیره در وقتی اپل تصمیم می

گیگابایت حافظه، دل خیلی از  64مگاپیکسلی و  8با امکاناتی مثل دوربین  iPhone 4Sهست! 
 4Sفت. ایفون میلیون از این دستگاه به فروش ر 4ی اول، که در همون هفته طوریکاربرها رو برد؛ به
(   Siriرو به همراه داشت و به دستیار صوتی سیری ) ( 1080pبرداری فول اچ دی )قابلیت مهم فیلم
 اینچی داشت.  3.5تر اپل، صفحه نمایشگر کوچیک های قدیمیاما مثل گوشیمجهز شده بود؛ 

 

 

 

 



 پیرو؟ تاریخچه آیفون : اپل در بازار گوشی پیشرو است یا  
 

 

9 

 

 گوشی جمع و جور امروزی  ؛   5، معرفی آیفون  2012سپتامبر    21

 

ی اول، رکورد گوشی قبلی اپل رو شکست و این فروش باال، دالیل میلیونی هفته 5با فروش  5آیفون 
نداشت؛ اما تفاوتی  iPhone 4Sاز نظر مقدار حافظه داخلی و دوربین با  iPhone 5زیادی داشت. 

ی مهم دیگه در مورد نکته گیگابایتی مجهز شده بود. 1برای اولین بار در تاریخ ایفون ها، به رم 
متمایز  Appleاینچی قبلی  3.5اینچی بود که اون رو از گوشی های  4صفحه نمایش   5آیفون 

ای بودن های دیگههم قابلیت ( Lighteningو سوکت الیتنینگ )  LTEکرد. پشتیبانی از اینترنت می
هنوز هم بشه از این گوشی شاید  رو به مدلی مهم در تاریخچه آیفون تبدیل کردن. 5که ایفون 

 استفاده کرد.  پایینرده عنوان یک موبایل به
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 iPhone 5cو  iPhone 5sعرضه ی همزمان  ،  2013سپتامبر    20

 

تا کاربرهای بیشتری رو   کرد معرفیزمان طور هماپل در این سال برای اولین بار دو گوشی رو به 
ی پالستیکی و قیمت با بدنه 5cآیفون . ( جذب کنه iOS پلتفرم اختصاصی خودش ) سویبه

، فلش دوگانه  Touch IDبا رونمایی از  5sو آیفون   رده ظاهر شدتر در نقش یک گوشی میانپایین
مشخصات اصلی این گوشی البته پرچمدار اپل در این سال لقب گرفت.  ،و فیلمبرداری اسلوموشن 

حافظه ی   هیچ تفاوتی با هم ندارن.ی نمایشگر، رزولوشن دوربین و مقدار رم ی صفحهمثل اندازه 
 گیگابایت محدود میشد.  64به  5sگیگابایت و ظرفیت آیفون   32به  5cآیفون  داخلی
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 iPhone 6 Plusو  iPhone 6، ورود اپل به دنیای فبلت ها با  2014سپتامبر    19

 

اپل که تا پیش از این مدعی بود کاربرها گوشی  . در تاریخچه آیفون اهمیت زیادی داره  2014سال 
های با صفحه نمایشگر کوچیک رو ترجیح میدن، باالخره تسلیم بازار شد و پا رو از دنیای نمایشگرها 

صوالت از نظر امکانات ایفون های این نسل تفاوت چندانی با محاینچی فراتر گذاشت.  4و  3.5
ی این ی اول عرضهنسل قبل نداشتن؛ اما همین بزرگ شدن صفحه نمایش باعث شد اپل در هفته

پالس رو از  6و آیفون  6تنها تفاوتی که آیفون  !بفروشهها رو از اونعدد میلیون  10دو مدل گوشی، 
اینکه کاربر گوشی رو  گیگابایتی اون بود که احتمال  128کرد، ورژن گوشی های قدیمی اپل متمایز می

خم شدن اون در جیب کاربرها بود  iPhone 6 Plusاما مشکل بزرگ  برد.چند سال نگه داره، باال می
 )آی َخم( رو بگیره!  iBendکه باعث شد این گوشی لقب 

 

خصوص سامسونگ با تولید گوشی های بزرگ )فبلت(، بازار شرکت های بزرگ دنیای اندروید به
 ها باقی نموند.اون از ای جز پیرویغییر دادن که برای اپل چاره موبایل رو جوری ت

 

 



 پیرو؟ تاریخچه آیفون : اپل در بازار گوشی پیشرو است یا  
 

 

12 

 

 iPhone 6s Plusو    iPhone 6s، اعاده حیثیت اپل با  2015سپتامبر    19

 

های  ی مدلی خم شدن گوشی های سال قبل، اپل تغییراتی رو در طراحی و جنس بدنهبعد از فاجعه
ی این شرکت رو اس پالس موفق شدن آبروی رفته 6اس و آیفون  6جدید ایجاد کرد و آیفون 

اینچی بودن؛ اما  5.5و  4.7ترتیب پالس به 6و آیفون  6این دو گوشی مثل آیفون برگردونن. 
 Appleگیگابایت ارتقا پیدا کرده بود.  2دو مدل به  مگاپیکسل و مقدار رم هر 12ها به اون دوربین

 رونمایی کرد.هم  3D Touch تکنولوژی پرکاربرد همراه با معرفی این ایفون ها، از
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 SE، عرضه ی آیفون  2016مارچ   31

 
اس پالس ، اقدام به تولید  6اس و آیفون  6اپل با آگاهی نسبت به قیمت باالی گوشی های آیفون 

های قبلی رو داشت و  کرد. این گوشی همون مشخصات مدل iPhone SEتری به اسم موبایل ارزون 
حال معرفی آیفون اس ای برای طرفداران به تکنولوژی تاچ سه بعدی مجهز نشده بود. با این فقط

اینچی  4های جمع و جور و تونستن از گوشیای بود؛ چون دوباره میکننده قدیمی اپل خبر خوشحال
 این کمپانی لذت ببرن.
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 پالس   7و آیفون   7، معرفی آیفون  2016سپتامبر    16

 
بار اینچی تولید شدن؛ اما این 5.5و  4.7این نسل از آیفون ها مثل نسل قبل با صفحه نمایشگرهای 

گیگ ادامه پیدا  256و تا  گیگابایت شروع میشد 32گیگابایت نبود، بلکه از  16ه داخلی حافظ حداقل  
در بحث دوربین اتفاق افتاد؛ جایی که با  iPhone 7 Plusو   iPhone 7ترین پیشرفت مهمکرد. می

العاده باکیفیتی های فوقتونستن عکسافزاری کاربرها میقابلیت دوربین دوگانه و بهبودهای نرم
)نسخه  AirPodsیا  EarPodsمتری هدفون و اجبار به استفاده از میلی 3.5بگیرن. اما حذف جک 

 ها خوش نیومد.بی سیم هدفون ها( به مذاق خیلی
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 تر از همیشه   بی سیم:    پالس  8و آیفون   8، آیفون  2017سپتامبر   22

 
استفاده از هدفون های این شرکت کنار اومدن و به رفته با سیاستکاربرهای محصوالت اپل رفته

به تکنولوژی شارژ بی سیم مجهز  iPhone 8 Plusو  iPhone 8؛ بنابراین رو آوردن های بی سیم
پیشرفت چشمگیری داشت و با امکانات جدید  Appleدوربین این نسل از گوشی های  شدن. 

ارتقای کیفیت صفحه نمایش ویرایش عکس همراه شده بود تا با پرچمدارهای اندروید رقابت کنه. 
پالس   8ضمن اینکه اپل برای آیفون هم یکی دیگه از دالیل انتخاب این گوشی توسط کاربرها بود. 

 متمایز کنه.  8گیگابایت رم رو در نظر گرفته بود تا اون رو از آیفون  3
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 : مخصوص سلفی بازها   ، آیفون ایکس 2017نوامبر    3

 
دادن به بازار داغ عکس های سلفی انجام شد و این گوشی  منظور پاسخ صرفا به Xتولید آیفون 

مگاپیکسلی و باکیفیتی  7دوربین جلوی  iPhone Xنداشت.  8برتری خاصی نسبت به آیفون های  
تا با استفاده از اون   کردسوی خودش جلب میهای اجتماعی رو بهداشت که خیلی از فعاالن شبکه

 عکس های پرتره ی زیبایی از خودشون بگیرن. 
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 آیفون ایکس اس و آیفون ایکس اس مکس   رونمایی از   ،2018سپتامبر    21

 
و   iPhone XSباالی دو گوشی رده  2018که هرگز تولید نشد، اپل در سال  9با پرش از آیفون 

iPhone XS Max .اینچ وسعت داشت و آیفون  5.8آیفون ایکس اس  صفحه ی رو به بازار ارائه کرد
گیگابایت  4مقدار رم هر دو مدل اینچی عرضه شد.  6.5ایکس اس مکس با صفحه نمایش بزرگ 

مربوط میشد که قدرت پردازش بسیار  A12ها به استفاده از چیپ ترین پیشرفت اونبود، اما مهم
این چیپ تاثیر چندانی در پایین  Appleبرخالف ادعای  البتهداد. ر کاربر قرار میباالیی رو در اختیا

 اومدن مصرف باتری نداشت.
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 برای بودجه های کمتر   آیفون ایکس آر  معرفی  ،2018اکتبر    26

 
مدتی ، ندارنداد خیلی از کاربرها توانایی مالی خرید ایفون های ایکس اس رو اپل که احتمال می

بندی متنوعی داشت و با قیمت  رنگ  iPhone XRرو معرفی کرد.  XRآیفون  ها،از رونمایی از اون  بعد
برای پایین آوردن قیمت این گوشی، از دوربین دوگانه سلفی  Appleرسید. تری به فروش میپایین

گیگابایت  3اون صرف نظر کرد، رزولوشن صفحه نمایش رو پایین آورد و مقدار رم دستگاه رو به 
چی صفحه نمایشگر آیفون ایکس آر رو دلیل این 6.1حال خیلی از کاربرها اندازه ی با اینکاهش داد. 
 دونستن.اون می انتخابخوبی برای 
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 به بازار  11آیفون    انواع  هجوم ،  2019سپتامبر    20

 
 iPhone 11و  iPhone 11  ،iPhone 11 Proاپل در این روز مهم در تاریخچه آیفون ، سه گوشی 

Pro Max ترین موبایل که ارزون 11آیفون  ی بازار کرد.رو روانهApple  ،صفحه  در این سال بود
هایی برای گفتن داشت. دوربین اصلی این اینچی داشت و در بحث دوربین حرف 6.1نمایشی 

 iPhoneاستفاده از لنزهای واید و اولترا واید در  مگاپیکسلی بودن. 12گوشی دوگانه بود و هردو لنز 
  کرد.برای عکاسی منظره تبدیل می ای مناسببه گزینه اون رو  11

تر از ورژن معمولی داشت.  مراتب باکیفیتاینچی ولی به  5.8صفحه نمایشی  11نسخه پروی ایفون 
iPhone 11 Pro  فتو مگاپیکسلی واید، اولتراواید و تله 12به دوربینی سه گانه متشکل از سه لنز

،   11آیفون البته این نسخه از داد. مجهز شده بود که اون رو برای عکاسی پرتره هم ایدئال نشون می
 قیمت رو نداشت.تنوع رنگی مدل ارزون 

ی صفحه  پرو مکس رو هم معرفی کرد که اندازه  11پرو ، اپل گوشی آیفون  11و آیفون  11در کنار آیفون 
  iPhone 11 Proجز این مورد، تقریبا هیچ تفاوتی بین این مدل و اینچ بود. به 6.5نمایشگر اون 
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  4ها با رم ی اوناینه که همه 11در مورد ایفون های سری ی جالب دیگه نکته وجود نداشت.
 گیگابایتی عرضه شدن و از این نظر هیچ تفاوتی با هم نداشتن. 

 SE، عرضه ی نسل دوم آیفون  2020آوریل    24

 
یک بار دیگه برای راضی نگه داشتن کاربرهایی که به صفحه نمایش کوچیک   2020اپل در سال  

اینچی رتینا، دکمه ی فیزیکی  4.7کرد. صفحه نمایش  iPhone SEید عالقه دارن، اقدام به تول
Home  وTouch ID کرد و بنابراین برای  حس نوستالژیک گوشی های قدیمی اپل رو زنده می
ها برای آیفون اس ای کم نذاشت و از نظر امکانات و قابلیت Appleالبته ها جذابیت داشت. خیلی

به  SEهای این مدل تقدیم کرد. آیفون رباالی خودش رو به خریداهای رده های گوشیخیلی از ویژگی
، دوربین قدرتمند و شارژ وایرلس مجهز شد تا کاربرهایی که به گوشی پرچمدار  A13 Bionicچیپ 

 ی ایدئال خودشون رو پیدا کنن.گزینه مند بودن،جمع و جور عالقه
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 12، فصل آیفون های  2020نوامبر    13اکتبر و   23

 
 پرو مکس ، آخرین فصل   12پرو و آیفون  12مینی ، آیفون  12، آیفون  12جای کار، آیفون تا این

 تاریخچه آیفون رو شکل دادن.

 

 کنه.کمکتون می ها: بررسی شایعه13آیفون ی بدونید، مقاله 13خواین در مورد آیفون اگه می

 

کرد، اینچی خودش پسوند پالس رو انتخاب می 5.5اپل که تا چند سال پیش برای گوشی های 
 iPhone 12 اینچ رو به بازار معرفی کرد! 5.4ی صفحه ی یک گوشی مینی با اندازه  سال گذشته

mini  به پردازنده ی پرقدرت اپل یعنیA14  مجهزه و از آخرین تکنولوژی صفحه نمایش این کمپانی
هم  دوربین دوگانه ی موجود روی این گوشی بهره برده. Super Retina XDR OLEDیعنی 

عملکرد باتری  12مینی نسبت به آیفون  12افزاری زیادی رو تجربه کرده. اما آیفون های نرمپیشرفت
 تری داره.ضعیف

https://netran.net/mag/iphone-13-rumours/
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 رم مقدار نسخه ی مینی نداره. با ، تفاوتیتردواماینچی و باتری با  6.1به جز صفحه نمایش  12آیفون 
حتی در   ی عرضه، عدد متوسطی محسوب میشه.ه که نسبت به دوره گیگابایت 4 هاهردوی این مدل
باالی که گوشی های رده  حالی ؛ درمینی دارای دو لنزه  12مثل آیفون  iPhone 12بحث دوربین هم 

 کردن.دوربین استفاده میبرای های اخیر از سه لنز متفاوت ایفون در سال

پرو یکی  12آیفون تر، دو مدل دیگه رو هم معرفی کرد. ایجلب نظر کاربرهای حرفهبرای  Appleاما 
دوربین این مدل سه لنز ای داره. مالحظهاینچی و امکانات قابل 6.1هاست که نمایشگر از این گوشی

 iPhone 12های تونه تصاویر باکیفیتی رو در شب به ثبت برسونه. البته قابلیتمتفاوت داره و می
Pro ی در کنار استفاده از بهترین  افزار بهبود حالت زوم و عملکرد نرم جا ختم نمیشه.به همین

 کنه.ای مناسب برای عکاسی تبدیل میافزار، این گوشی رو به گزینهسخت

  iPhone 12 Pro Maxاما پیشنهاد اپل برای کاربرهایی که به صفحه نمایش بزرگ عالقه دارن، 
این  مقدار رم اینچی، بزرگترین مدل در تاریخچه آیفون به حساب میاد.  6.7با صفحه  هست که 

شرکت  میشه اون رو متوسط به باال ارزیابی کرد.که گیگابایت هست  6پرو  12گوشی مثل آیفون 
Apple  نسبت  در شرایط نوری ناکافی، مانور زیادی داده و مدعیه عملکرد اون 12روی دوربین آیفون

نتونست نتظارات اپل برخالف اپرو مکس  12گویا آیفون اما  بهتر شده.درصد  87به آیفون نسل قبل 
 ای تبدیل بشه.ای مناسب برای عکاسی حرفهبه گزینه

 

 :ی بیشتر برای مطالعه

 آموزش بک آپ گرفتن از آیفون

 ( Apple IDآموزش تغییر رمز اپل آیدی ) 

 

 حرف آخر 

نقش اپل مقاله تالش کردیم تاریخچه آیفون رو تا حد امکان کوتاه و ساده توضیح بدیم و از در این 
های انحصارطلبانه همیشه خاطر اتخاذ سیاستبه Appleی گوشی های هوشمند بگیم. در توسعه

ی مورد انتقاد بسیاری از طرفداران تکنولوژی قرار گرفته، اما بعضی از کاربرها به همین دلیل شیفته
ده های  در اختیار سازن iOSیعنی  iPhoneسیستم عامل اختصاصی  شاید اگه این برند هستن.

https://netran.net/mag/how-to-get-back-up-on-iphone/
https://netran.net/mag/how-to-change-apple-id-password/
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تری بودیم. نظر شما  گوشی های باکیفیت تولید گرفت، امروز شاهدی اسمارت فون ها قرار میدیگه
در این مورد چیه؟ آیا اپل هنوز شرکتی خالق و ماجراجو محسوب میشه، یا صرفا به تقاضای بازار 

 پاسخ میده؟ 

 

 سواالت متداول 

 سامسونگ؟ ترن یا گلکسی های  گوشی های آیفون قدیمی 

سال بعد اولین گوشی گلکسی خودش   2معرفی شد و سامسونگ دقیقا  2007اولین آیفون در سال 
 رو به بازار عرضه کرد. 

 تولید شده؟   iPhoneتا حاال چند مدل 

 29سری از گوشی های هوشمند خودش رو طراحی و تولید کرده که در مجموع شامل   12اپل تا حاال 
 مدل مختلف میشه.

 نشد؟   9رو تولید کرد و خبری از آیفون    10، آیفون  8اپل بعد از آیفون  چرا  

دلیل قطعی این ماجرا مشخص نیست؛ اما گویا اپل در سالگرد ده سالگی تولید آیفون، تصمیم گرفته 
 . 9و نه آیفون  10اسم محصول اون سالش رو بذاره آیفون 


