
  ӁӂӃӄ تاریخچھ ھدفونھای اپل ، خلق شگفتی

ھای دیجیتال را  اندازی کرد و نحوه مصرف رسانھ را راه iTunes ، اپل2001تاریخچھ ھدفونھای اپل و شروع داستان ھدفون و ایرپادھای اپل.در ژانویھ  

انگیزی با  طور خاطرهپاد بھ آھنگ در جیب را معرفی میکرد.آی  1000تغییر داد. این بھ زودی توسط آی پاد دنبال شد کھ مفھوم انقالبی آن زمان حمل کننده 

ھای سیمی سفید آن را نشان میداد. طراحی گرد در آن زمان بسیار استاندارد  داد، بلکھ ھدفون تبلیغاتی بھ بازار عرضھ شد کھ دستگاه را در خط مقدم قرار نمی 

از ایرپادھای امروزی استفاده کنید. درپایان این مقالھ شما بود، اما روند را تعیین کرد. این یک نظریھ سبک بود کھ آن ھدفون ھای سفید را درست مانند استفاده 

 .بصورت کامل آشنا خواھید شد یرپاد اپل انواع ا با سرگذشت و تاریخچھ تولید

بھ    ٧  سیم اولین بار ھمزمان با رونمایی از آیفونیکی از محصوالتی است کھ با ورودش بھ بازار صنعت تکنولوژی را تغییر داد. این ایرفون بی  ایرپاد اپل

 .را باھم مرو میکنیم ایرپاد اپل ترین محصوالت اپل بوده است. در ادامھ تاریخچھجھانیان معرفی شد و تا امروز یکی پرفروش 

سیم میلیون دستگاه از این ایرفون بی  ٣۵بیش از  ٢٠١٨ترین لوازم جانبی اپل تبدیل شد و در سال بوبایرپاد اپل پس از گذشت دو سال از ورود بھ بازار بھ مح

 کرد بھ فروش رفت. این دستگاه عالوه بر پخش موسیقی، از میکروفون با قابلیت حذف نویز استفاده می

 .وضعیت برای کاربران اولیھ تبدیل شده و بخش مھمی از کمپین بازاریابی اپل استاند، بھ نمادی از  پاد سفید کھ توسط سر جاناتان آیو طراحی شده ھای آیھدفون 

 اپل چگونھ یک برند نمادین را تولید کرد در تاریخچھ ھدفونھای اپل

با   2007اپل با اضافھ کردن دکمھ تنظیم صدا، یک بار تکرار کوچکی را تجربھ کرد، اما تغییر قابل توجھ بعدی در سال   Earbuds،  2001پس از سال  

جذاب را دریافت میکردید کھ دارای یک میکروفون داخلی و یک کنترل   ھدفون ھای اپل عرضھ آیفون رخ داد. وقتی یک آیفون خرید میکردید، مجموعھ ای از

 .از راه دور برای کنترل موسیقی شما بود. کیفیت صدا و تناسب آن بسیار خوب وبھبود یافتھ بود، اما سیم پیچیدگی بسیارزیادی داشت

ً عجیب بھ نظر می رسید و طوری طراحی شده بودند کھ از طریق شاخھ ھای الستیکی    یک سال بعد، کاربران با ھدفون ھای داخل گوشی رده باالی اپل کھ نسبتا

 .. آنھا قرار بود صدای محیط را کاھش دھند و صدای بھتری ارائھ کنند، اما این کار درست نشددر مجرای گوش قرار می گرفتند، شگفت زده ومتعجب شدند

را منتشر کند کھ شکل و سخت افزار جدیدی برای جا دادن بھتر   EarPods راکال کنار گذاشت تا Earbuds 2012سالھ، اپل در سال    5پس از یک دوره  

ظاھر   EarPods مخوانی کاملی داشتند. این آیفون با طراحی مجدد چشمگیر در چندین رنگ مختلف موجود بود، اماھ 5ھا با آیفون گوش ھا داشتند. این آیفون 

 اصلی سفید روشن را حفظ کرد 

اکتبر    3یختوانست با یا بدون سیم کار کند؛ این پتنت تا تار داد کھ می  (Earpod) مارس اپل درخواست ثبت (اختراع) برای ھدفونی مشابھ ایرپاد29در تاریخ  

رسد کھ در آن زمان کھ قرار نبوده این  ھای سیمی را نداشت. بھ نظر می منتشر نشد. آن زمان بیشتر تمرکز روی دستگاھی بوده است کھ مشکالت ھدفون   2013

 سیم باشد. اما شروعی بر تارخچھ ایرپاد بھ حساب میاد ھدفون کامال بی 

مارس  25را داده بود.  AirPods بھ کار کرد و اپل قبل از آن درخواست ثبت عالمت تجاری بھ نام شروع Apple Musicاپل موزیک 2015ماه ژوئن سال 

 .بھ طور رسمی این عالمت تجاری ثبت شد و ماه سپتامبر این عالمت تجاری بھ اپل اعطا شد 2015آگوست  22ھمان سال اپل فرآیند ثبت را آغاز کرد و

 

https://www.myairpods.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%be%d9%84-3-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%ac/
https://www.myairpods.ir/product-category/airpods-apple/
https://www.myairpods.ir/product-category/airpods-apple/
https://www.apple.com/shop/iphone/accessories/headphones-speakers


 تولد ایرپاد و شروع تاریخچھ ایرپاد

و پتنتی کھ در گذشتھ بھ ثبت رسیده بود فقط معرفی محصول کم بود تا ھمھ این محصول را بشناسند.اپل با   (AirPods) با وجود ثبت عالمت تجاری ایرپادز

آور نبود؛ چون از دوماه قبل معرفی آن  برانگیز بود اما تعجبجک ھدفون را از آیفون حذف کرد. این کارخیلی بحث  2016سپتامبر    7در    7معرفی آیفون

 .یکسری شایعات وجود داشت

 

ھا فروشی ھای آنالین و خرده د فروش آن یکماه بعد آغاز شود؛ اما بنا بھ دالیلی تا اواخر دسامبر بھ فروشگاه ھمان روز نسل اول ایرپاد اپل معرفی شد و قرار بو

و مارس   ٢٠١٧افزاری در فوریھ روزرسانی نرم اما دو بھ  افزاری خاصی را نداشتھ روزرسانی سخت راه پیدا نکرد. اولین نسل ایرپاد از معرفی تا بھ امروز بھ 

 .ای آن عرضھ شدھمان سال بر

 .پس از معرفی نسل دوم تمام شد  ٢٠١٩مارس  ٢٠تولید نسل اول ایرپاد در تاریخ 

 

 تاریخچھ نسل دوم ایرپاد از تاریخچھ ھدفونھای اپل

سیم طراحی شیبھ نسل اول شد. این ھدفون بی  جدید شروع iMac مک، با معرفی آن در کنار آیپد و آی ٢٠١٩مارس  ٢٠در تاریخ  تاریخچھ نسل دوم ایرپاد اپل

 ھای آن آپدیت شده بود داشت اما ویژگی 

توان با ھمان قاب شارژ نسل اول خریداری کرد. ھمچنین با پرداخت مبلغ اضافی قاب شارژ ھم در دسترس است. قاب شارژ وایرلس را  را می  ٢ایرپاد نسل  

 .را ھم دارد ١یرپاد نسل توان جداگانھ خریداری کرد کھ قابلیت شارژ امی

 ھمراه پد شارژ ٢٠١٧بھ بیرون کیس انتقال داده شده بودند. قاب شارژ وایرلس سپتامبر   LED ھای شارژ تفاوت این قاب با نمونھ سیمی در این است کھ چراغ 

AirPower معرفی شد اما با لغو تولید این دستگاه عرضھ این قاب ھم بھ تاخیر افتاد. 

پاد نسل دوم بھ حدی در طراحی و کارایی موفق بود کھ شرکتھای دیگر رو مجاب بھ کپی برداری ازآن کرد و حتی بعضی شرکتھا اقدام بھ  یا ایر   ٢ایرپاد  

 .کپی نمودند و توانستند بازار خیلی خوبی را برای خود بدست بگیرند ٢و ایرپاد  ھای کپی  ٢ایرپاد  تولید

 

 ایرپاد پرو تاریخچھ

ھای استاندارد ایرپاد مانند میکروفون حذف کننده  اکتبر آغاز شد. ایرپاد پرو قابلیت   30و عرضھ آن در    2019اکتبر    28تاریخچھ ایرپاد پرو با معرفی در تاریخ  

 توانند قرارگیری ھدفون روی گوش را تشخیص دھند را با خود بھ ھمراه دارد.شاید ھیچ ھدفون دیگری از محبوبیتورھای اپتیکالی کھ می سنج و سنسنویز، شتاب

AirPods  می خاتمھ  ھای سیتنیدگی و پیچیدگی ھدفون ھای اپل، دنیا را غوغای بپاکرد و در نھایت بھ درھم سیم واقعی ھدفون برخوردار نبوده باشد. این نسخھ بی

 .داد

 

تی ھستند کھ بسیار پرطرفدار ھستند و بھ درستی با توجھ بھ تناسب،  ، محصوال AirPods Pro و AirPods 2اولین ھدفون ھای بی سیم اپل و جانشینان آن ھا،  

 .، محصوالتی ھستند کھ بسیار پرطرفدار ھستندو مشتریان خاص خودرا دارندSiri راحتی، و ویژگی ھایی مانند حالت شفافیت و کنترل صدا با

https://www.myairpods.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af-%db%b3-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%8c/
https://www.myairpods.ir/product/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%af-2-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%be%db%8c/
https://www.myairpods.ir/product/airpodspro-apple/
https://www.myairpods.ir/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 

 خچھ ایرپاد مکستاری

دسامبر    ١۵شروع شد.اپل این ھدفون را ھمزمان با بھ روزرسانی وبسایت خود معرفی کرد.در تاریخ    ٢٠٢٠دسامبر  ٨تاریخچھ ایرپاد مکس با معرفی در تاریخ  

 .دالربود ۵۴٩ایر پادمکس عرضھ شدکھ قیمت آن در زمان 

بھی مانند مدل ھای قبلی خود ایجاد کرد. طراحی منحصر بھ فرد، قیمت باال، و کیف حمل ، سروصدای مشا AirPods Maxجدیدترین ھدفون روی گوشی اپل،  

در عرض چند روز پس از عرضھ اولیھ فروختھ شد، کھ چیزی  AirPods Max تا حدی عجیب و غریب، توجھ و تمسخر عده ای را بھ خود جلب کرد. اما

 .کمتر از آنچھ از ھر محصول اپل انتظار می رود نیست

 

 ٣ایرپاد نسل 

نشان می دھد.ایرپادھای نسل    2016م ایرپادھا رونمایی کرد کھ اولین تغییر طراحی ایرپادھا را از زمان معرفی آنھا در سال  از نسل سو  2021اپل در اکتبر  

شوند کھ سازگاری بیشتروبھتری با گوشھا  ای طراحی می تری ھستند کھ بھ گونھ تر و طراحی منحنیھای کوتاهبا ساقھ  AirPods-Pro سوم ظاھری بھ سبک

 .ندداشتھ باش

با ایرپاد پرو از لحاظ ظاھری حذف سریھای سیلیکونی در نسل سوم ھست روبھ رو ھستیم. ھر شخصی شاید خیلی راحت نتواند با    ٣تفاوت دیگر ایرپاد نسل  

نست آن بخش از بازار ھدف  گسترش داد، و توا ٣ایرپاد با سری سیلیکونی کنار بیاید و این مورد را اپل در نظر گرفت و آماد تاریخچھ ایرپاد را با ایرپاد نسل 

 .کھ نتوانستند ارتباط با ایرپاد پرو بگیرند بخاطر قیمت باالتر و وجود سریھای سیلیکونیش را دوباره جذب خود کند

 اپل  ٣مقایسھ ایرپاد پرو ھای کپی و ایرپاد 

 

 سخن پایان تاریخچھ ھدفونھای اپل

آپدیت میکنھ کھ جدیدا ھم  تاریخچھ ایرپاد اپل شاید زیاد قدمت نداشتھ باشھ چون تکنولوژی نوپاییھ اما ھر سالھ و شایدم دوسال یکبار این سری از تولیدات رو اپل 

از شایعھ تا واقعیت بھش کامل پرداختیم. خوشحال میشم   ٢اخبار ایرپاد پرو   ماھم منتظرش میمونیم. البتھ تو پستقراره معرفی شھ و    ٢خبرا اومده کھ ایرپاد پرو  

 .کھ نظرتو زیر ھمین پست کامنت بذاری

 مای ایرپادز  : منبع
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https://www.myairpods.ir/types-of-samsung-airpods/
https://myairpods.ir/
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