
 

 مقایسھ ایرپاد پرو و گلکسی بادز پرو ، قلمرو پادشاھان

رو رقابت شــرکت اپل و ســامســونگ در بازار  مقایســھ ایرپاد پرو و گلکســی بادز پرو ســامســونگ : ھمواره رقابت ابرقدرتھا برای ھمگان بســیار جذاب بوده اســت. از این

را ھای میان این دو کمپانی بزرگ بھ ھای ھوشـمند، ھم یکی از مشـھور ترین و جنجالی ترین و جذاب ترین کشـمکش ھای دنیای تکنولوژی بھ حسـاب می آید. اما ماجگوشـی

گیرد. بازار ھدفون ھای بیسیم (ھمان ایرپاد ھا) یکی از میدان ھایی کھ بھ تازگی بھ محل بحث موبایل و گوشی ھوشمند ختم نمی شود و عرصھ ھای دیگری را نیز در بر می

( بادز ـسامـسونگ) بعنوان گزینھ ھای  ایرپاد ـسامـسونگ و ایرپاد اپل ـسالھای اخیر ـشاھدرقابت غول ھای ـشرق و غرب( یعنی ھمان اپل و ـسامـسونگ )تبدیل ـشده اـست. و در  

بزرگ از   بوده ایم. در این مطلب سعی بر این داریم کھ ضمن مقایسھ ایرپاد پرو اپل و گلکسی بادز پرو سامسونگ، مروری بر ویژگی ھای این دو ھدفون خرید ایرپاد جذاب

 .دو کمپانی قدرتمند را داشتھ باشیم

 

 یمقایسھ ایرپاد پرو و گلکسی بادز پرو از نظر طراح – ١

ین مورد ھم بھ احـساـسات خود توجھ داـشتھ باـشیم. از آنجایی کھ عالقھ داـشتن یا نداـشتن بھ ـسبک طراحی محـصوالت مختلف ،امری کامال ـسلیقھ ای اـست و ـشاید بھتر باـشد در ا

 .رقابت با آن را دارندایرپاد پرو اپل بھ عنوان پرچمدار ھدفون ھای بیســــیم اپل، از کیفیت ســــاخت بســــیار باالیی برخوردار اســــت بھ ھمین دلیل محصــــوالت اندکی توان 

ھسـتند ایرپاد پرو اپل یک سـاقھ کوچک در ادامھ دارد کھ باعث می شـود شـما بھ راحتی بتوانید آن را درون گوش  از نظر طراحی این نوع ایرپاد بھ طور کامل با ھم متفاوت

ھـستید بخش لمـسی بادز ھا را خود قرار دھید. اما از جھتی دیگر طراحی گلکـسی بادز پرو ـسامـسونگ جمع و جور تر اـست و بھ دلیل نبود ھیچ دنبالھ یا ـساقھ ای ـشما مجبور 

ً اگر در حال ورزش کردن و دویدن باـشید و بخواھید ایرپاد را درون گوش خود محکملمس ک توانید ایرپاد  بکنید می نید و این باعث پخش یا توقف موـسیقی می ـشود. یعنی مثال

ً باید خود ھدفون و بخش لمـسی را پرو را بھ کمک ـساقھ کوچکی کھ توـضیح داده ـشد، بھ ـشما این اجازه را می دھد تا این کار را انجام دھید اما در مورد   ایرپاد بادز پرو حتما

ند کھ بھ خوبی درون بھ داخل گوش فشـار دھید و این باعث عمل کردن دسـتورات لمسـی میشـود. البتھ شـایان ذکر اسـت کھ بگویم ھر دو محصـول بھ گونھ ای طراحی شـده ا
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ــتفاده طوالنی مدت و تکان خوردن ھای مخ ــیلیکونی اھمیت دوچندانی  گوش قرار می گیرند و با اس تلف از گوش خارج نمی شــوند البتھ کھ این در مورد اندازه ســری ھای س

ً گلکسی بادز پرو سامسونگ ً باید سری متناسب با اندازه گوش خود انتخاب کرد و استفاده نمایید.پس ھمانطور کھ فھمیدید اصال ھیچ شباھتی بھ اپل ایرپاد پرو در   دارد و حتما

ــامســونگ دارای طراحی دایره شــکلی اســت کھ داخل گوش قرار می گیرد ، و ھدفون ھای آن پایھ در قســمت  زمینھ طراحی و شــکل ظاھری ندارد چراکھ این محصــول س

 .بیرونی گوش ندارند

 

٢ – airpods pro vs galaxy buds pro یافزارھای نرماز نظر قابلیت 

ند و شــما با لمس این بخش ھا می توانید محتوای مورد نظر را پخش یا متوقف کنید یا بھ تماس دریافتی  ھر دو ھدفون از پد ھای لمســی برای اجرای دســتورات اســتفاده می ک

پرو حسـاسـیت بخش   پاسـخ دھید و یا حتی دسـتیار صـوتی گوشـی خود را فراخوانی کنید. قسـمت لمسـی ھر دو ھدفون عملکرد بسـیار خوبی دارد ولی در مورد گلکسـی بادز

دھد کھ ولوم محتوای در حال پخش را د اـست و گاھی این موـضوع در طول اـستفاده دردـسرـساز می ـشود. ایرپاد پرو تنھا در حالتی بھ ـشما اجازه میلمـسی بیش از اندازه زیا

ً این قابلیت بھ سیستم عامل دھد تا بھ کمک خود گوش  محدود شده است از طرف دیگر گلکسی بادز پرو بھ شما امکان می IOSتغییر دھید کھ از سیری کمک بگیرید و طبیعتا

اســـــ ــامــھ انــدرویــد  برن ــی ســـــازی کنیم. کــھ( منظور فقط ھمــان  ــخصــ ــامــھ مرتبط شــ از طریق برن را  ــابلیــت  ق ــد این  توانی ــاد کنیــد و می  زی را کم و   )تھــا ولوم 

 ambient sound ـصی ـسازی کنید ،حالترا تغییر دھید ،تنظیمات پد لمـسی ھر گوش را ـشخ ANCـشما می توانید تنظیمات قابلیت Galaxy Wearable app در برنامھ

mode راه خاموش یا روـشن کنید و تنظیمات EQ را تغییر دھید. الزم بھ ذکر اـست کھ قابلیت audio 360  .تنھا برای دـستگاه ھای ـسامـسونگی قابل دـسترس و اـستفاده اـست

ً تنھا بھ کمک یک آیفون میتوانید ایرپاد پرو خود را بھ روز رسـانی کنید. ھایی برای گوشـی ھای غیر اپلی ایالبتھ ناگفتھ نماند کھ ایرپاد پرو نیز محدودیت جاد کرده اسـت. مثال

نام دارد .از طریق این بخش ـشما میتوانید مطمئن ـشوید کھ آیا ایرپادھا بھ طور کامل و ـصحیح درون گوش  ear tip fit ویژگی دیگری کھ بھ آیفون ھا محدود ـشده اـست تـست

 .ھای اپلی اختصاص داردنیز بھ آیفون ھا محدود شده است و فقط بھ دستگاه spatial audio یا خیر. از طرف دیگر ھم قابلیت شما قرار گرفتھ اند

 ANC یا ھمان نویز کنسلینگ قابلیت – ٣

اید و خواندید و ممکن اسـت این سـوال برای بعضـی از شـما کھ اطالعی از این ویژگی ندارند پیش بیاید کھ این قابلیت چھ در بین حرف ھای من این کلمھ را بھ بھ کرات دیده

ً ب ی ـسیم کھ (ھمان ایرپاد ھا) باـشند و بھ خـصوص برای ھدفون کاری انجام میدھد. باید بگویم یکی از جذاب ترین و البتھ مھمترین قابلیت ھای موجود برای ھدفون ھای کامال

امـسونگ) ھمین قابلیت ً این دو مدل یعنی (یرپاد پرو اپل و بادز پرو ـس اـست. قابلیت حذف نویز فعال بھ این ـشکل  Active Noise Cancelling یا ANC ھای پرچمدار مثال

مترو و اتوبوس و موارد مـشابھ نویز ھای موجود در محیط را حذف میکند تا ـشما بدون ھیچ مزاحمتی بتوانید بھ  ھای ـشلوغ مثلکند کھ ھنگام قرار گرفتن در محیطفعالیت می

ما اجازه می دھد کھ بین دو حا ونگ بھ ـش امـس تفاده میکنند. ـس یقی مورد نظر خود گوش فرا دھید. ھر دوی این ایرپاد ھا از این قابلیت اـس وید.  High و Low لتموـس جابجا ـش

 ANC مختص زمانی است کھ ما در محیطی بسیار شلوغ و پر سر و صدا قرار داریم. قابلیت High مربوط بھ زمانی است کھ محیط خیلی شلوغ نیست و حالت Low حالت

ما حس می بی دارد اما این عملکرد عالی نیـست در واقع گاھی ـش ی بادز پرو عملکرد قابل قبول و مناـس اید کار نمی کند. اما از کنید کھ این قابلیت آنطودر گلکـس ر کھ باید و ـش

تواند بھ ـصورت بی نظیری ـصداھای اـضافی محیط را حذف کند، و زمانی کھ با این ھدفون در ایرپاد ھای پرو اپل بـسیار خوب اـست این ھدفون می ANC ـسوی دیگر قابلیت

ً ایرپاد پرو اپل عملکرد بـسیار بھتری نـسبت بھ گلکـسی بادز پرو  را فعال می کنید حس قرارگیری در محیطی مانند خال بھ ـشما دـست می دھ ANCقابلیت د و از این نظر قطعا

 .دارد

 

 سیرپاد پرو و گلکسی بادز پرو از نظر کیمقایسھ ا – ۴
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ایرپاد پرو اپل حالت مستطیلی  حال بھ سراغ مقایسھ کیس دو ایرپاد برویم. اگر از باال بھ دو کیس می کنیم می بینیم کھ کیس گلکسی بادز پرو سامسونگ حالت مربعی و کیس

ً طراحی ایرپاد پرو را بھتر می دانیم و راحت تر می توانید با یک دســت درب کیس را و کشــیده دارد. درب کیس ھردو ایرپاد بھ ســمت باال باز میشــود ولی از ا ین نظر قطعا

ـسیار جمع و جور اـست و باز کنید در واقع زمانی کھ درب کیس بادز پرو ـسامـسونگ باز می ـشود فـضای زیادی را اـشغال می کند در ـصورتی کھ درب کیس ایرپاد پرو اپل ب

  عمودی درون کیس قرار می گیرد. و در نھایت از نظر طراحی کیس و ھمچنین قرار دادن و خارج کردن بادز ھا درون گوش ایرپاد پرو اپل شرایطایرپاد ھا نیز بھ صورت  

گونومی خوب و ھای ســامســونگ بھتر عمل کرده اند ولی بھ طور کلی ھر دو نوع اربھتری دارد ،و از نظر گواھی مقاومت در برابر آب ھمانطور کھ گفتھ شــد کھکشــانی

ــ رنــــــــــ ــر  ــظــــــــــ نــــــــــ از  ــا  امــــــــــ ــد.  دارنــــــــــ ــوش  گــــــــــ درون  ــی  ــاســــــــــــــــبــــــــــ ــنــــــــــ  گ مــــــــــ

کنیم کھ گلکسـی بادز پرو دارای کیسـی با رنگ ھای پیش فرض تیره اسـت اما در کیس ایرپاد پرو رنگ سـفید بھ عنوان رنگ  بھ سـراغ کیس ھدفون ھا کھ برویم مشـاھده می

ونگ از ای امـس ده اـست. در کل ابعاد ھدفون ھای ـس ئلھ بر روی کیس ھم خودنمایی می کند. اگر خیلی دقیق تر بخواھیم  پیش فرض انتخاب ـش رپاد پرو کوچکتر اـست و این مـس

ـشاد  USB Type C و وارد جزئیات ـشویم ، باید بگویم ،گلکـسی بادز پرو ـسامـسونگ دارای یک کیس ـشارژر پالـستیکی براق و نرم اـست کھ از طریق  بھ کیس ھا نگاه کنیم

اج باز می شـود تا ھ ازدومی شـود .این قاب کامال از پالسـتیک مات سـاختھ شـده اسـت بھ طوری کھ وقتی آن را لمس می کنید حس خوشـایندی دارد ،این کیس مانند جعبھ حلق

ده اند گ اختھ ـش تیک مات ـس اس بھ لمس ،از پالـس ی ھا بھ جز ناحیھ بیرونی حـس ان دھد. خود گوـش یک خود را بھ خوبی بھ طرفدارانش نـش ً کوچک طراحی کالـس ی ھا کامال وـش

ً مـشکلی با قرار دادن آنھا در گوش خود نخواھید د تیکی احتماال تفاده از ـسری پالـس تند اما بھ دلیل اـس تیکی براق  ھـس ارژ پالـس اـشت. در مقابل ایرپاد پرو اپل دارای یک کیف ـش

ی بادز ود. برخالف گلکـس مت باالیی باز می ـش د از قـس پرو، ایپاد پرو اپل از   اـست عرض آن بزرگتر اـست اما کمی نازک تر از قاب بادز پرو اـست و و ھمانطور کھ گفتھ ـش

تفاده می دن اـس ارژ ـش تند کھ از گوش ـشما بیرون می آید با این وجود این کند. خودرگاه الیتنینگ برای ـش ده اند، و دارای پایھ ھایی ھـس اختھ ـش تیک براق ـس د ھدفون ھا از پالـس

ا خارج تان قرار دھید و آنھا رپایھ ھا باعث می شــوند ھدفون ھا در گوش بھتر بماند. افســون در آن پایھ ھا می توانند بھ شــما کمک کنند تا گوشــی ھا را بھ راحتی در گورســ

 .کنیم عادت رو نیز از سریع پالستیکی استفاده می کند

 

 اری ایرپاد ھمقایسھ از نظرشارژدھی بات – ۵

سـاعت  ۵شـما می توانید   ANCبھترین شـارژ دھی ایرپاد پرو زمانی اتفاق می افتد کھ شـما آن را بھ یک آیفون متصـل کنید. با یک بار شـارژ کامل ایرپاد پرو و روشـن بودن

. برای شارژ کردن این محصول یک کابل الیتنینگ  ساعت بھ این عدد اضافھ کنید ٢۴کامل بھ موسیقی مورد نظر خود گوش دھید. بھ کمک کیس ایرپاد ھا نیز شما می توانید  

 را بھ دنبال خود داشـتھ باشـید. گلکسـی بادز پرو با یک بار شـارژ کامل و روشـن بودن Type C در نظر گرفتھ شـده اسـت کھ چندان جالب نیسـت و باید آداپتور Type C بھ

ANC   کند .کیس بادز پرو از طریق درگاهســاعت اضــافھ می ١٣حدود   دقیقھ موســیقی پخش کند و کیس بھ این مقدار ۴٨ســاعت و  ۴می تواند Type C  شــارژ می شــود کھ

کند .پس بھ طور کلی در زمینھ ـشارژدھی ایرپاد پرو را برتر از گلکـسی بادز پرو ـسامـسونگ روش بـسیار مرـسوم تری اـست ھر دو ایرپاد از ـشارژ بی ـسیم نیز پـشتیبانی می

یقی گوش دھید و این عدد بھ طور کلی برای رقیب ایرپاد پرو بین  ٢٨تا  ٢۴ن ـشما می توانید بین  دانیم . چرا کھ بھ کمک کیس آمی ـساعت اـست.از  ٢٠تا  ١۶ـساعت بھ موـس

ترین معیار می یکی از مھآنجایی کھ ھدفون ھای بی ســیم( ایرپاد) بر خالف نمونھ ھای ســیمی انرژی مورد نیاز شــان را در خود ذخیره می کنند برای ھمین شــارژدھی باتر

ژ سـریع ایرپاد پرو اپل ھم بھ ھایی اسـت کھ برای مقایسـھ ایرپاد پرو اپل و گلکسـی بادز پرو سـامسـونگ باید بھ آن توجھ شـود. بھ این نکتھ توجھ داشـتھ باشـید کھ قدرت شـار

ره میکند. از طرف دیگر میزان شارژدھی باتری گلکسی بادز پرو  دقیقھ اتصال بھ شارژر ،انرژی الزم برای یک ساعت پخش موسیقی را در خود ذخی  ۵ای است کھ با گونھ

تگی دارد. این موضـوع را ھم گفتیم کھ اگر ظرفیت ب لینگ )بـس ونگ بھ فعال بودن یا غیر فعال بودن قابلیت حذف نویز یا (ھمان نویز کنـس امـس اتری خود ھدفون را بخواھیم  ـس

ــی بادز پرو عملکرد بھتری از رقی ــعیف تر در نظر بگیریم گلکس ــیار باالی پخش، نمی توان از ض ــتن کیفیت بس بان خود دارد . البتھ این را ھم باید بگوییم کھ با در نظر داش

 .بودن باتری ایرپاد پرو اپل خورده گرفت

 



ھای بازار نگھ. می دارد چرا کھ این دـستگاه قادر  ناگفتھ نماند کھ در مورد عملکرد ـسیـستم کاھش نویز ھم انتقاداتی بھ گلکـسی بادز پرو وارد اـست، کھ آن را پـشت ـسر بھترین

ً  Voice Detect sound و Ambientیعنیدرصـدی مورد نظر کاربران نیـست ،اما دو قابلیت کاربردی گلکـسی بادز پرو  ١٠٠بھ تامین ـسکوت   برای کاربرانی کھ معموال

 Voice ران صــحبت بکنیدزیاد از ھدفون اســتفاده می کند و در عین حال با دیگران در تعامل ھســتند بســیار جذاب اســت. وقتی حین گوش دادن بھ موســیقی بخواھید با دیگ

Detect بھ راحتی بتوانید با دیگران در ارتباط باـشید با تـشخیص ـصدای ـشما ـصدای موـسیقی را کم می کند تا. Ambient sound ھم مانند حالت Transparency   ایرپاد

ً ضعیف کمک می کند صدای اطراف تان را بشنوید تا ارتباط شما با محیط قطع نشود. البتھ از نظر بھره گیری از قابلیت ھا و امکانات صوتی گلکسی   بادز پرو عملکرد نسبتا

 .بل ھدفون ھای اپل دارد و قادر بھ جذب طرفداران موسیقی و فیلم بھ سوی خود نیستتری در مقا

 یمقایسھ ایرپاد پرو و گلکسی بادز پرو از لحاظ ضد آب – ۶

این اســت کھ ھنگام تعریق و   کند کھ اگر شــما مقالھ ھای پیشــین را مطالعھ کرده باشــید متوجھ خواھید شــد کھ این گواھی بھ منظورپشــتیبانی می IPX4 ایرپاد پرو از گواھی

امـسونگ دارای گواھی د. اما ایرپاد گلکـسی بادز پرو ـس یبی نمی رـس اـست و این بھ این منظور اـست کھ این ھدفون را می توانید بھ طور   IPX7پاـشش آب بھ این ھدفون ھا آـس

ــید. پس از نظر مقاومت در براب ــیب دیدن بادز ھا نباشـ ــی بادز پرو  کامل درون آب قرار دھید و نگران آسـ ــونگ ( ھمان گلکسـ ــامسـ ــانی ھای سـ ر نفوذ آب برتری با کھکشـ

نھاد را نمی کنیم کھ این بادز ھا را درون آب قرار دھید و آن را تـست کنید، بلکھ منظور ً این پیـش ده اـست. البتھ ما اصـال امـسونگ) یاد ـش این گواھی این اـست کھ اگر زمانی   ـس

کند کھ ھدفون تعیین می IPX4 .را می توان اینگونھ توـضیح داد IPX7 وIPX4 ا وارد نمی ـشود.در واقع تفاوت گواھی ھای اـستاندارداین بادز ھا درون آب افتاد آـسیبی بھ آنھ

ن تایید می کند توانایی ھدفون را در جلوگیری از نفوذ آب بھ این غوطھ ور شــد IPX7توانایی جلوگیری از ورود قطرات آب پاشــیده شــده بھ داخل بدنھ را دارد .اما در مقابل

ــتاندارد ــتگاھی کھ اسـ دقیقھ دوام بیاورد. و این بھ این معنی ھســـت کھ کاربرانی کھ عادت دارند در  ٣٠را دریافت کرده می تواند در عمق یک متری آب بھ مدت  IPX7 دسـ

ارتباط باـشند، ھم بھتر اـست گلکـسی بادز پرو را در اولویت انتخاب  طول روز تنی بھ آب بزنند یا ـشغل و محل زندگیـشان ایجاب می کند کھ با آب دریا ،رودخانھ یا اـستخر در

 .ھای خود قرار دھند

 طمقایسھ ایرپاد پرو و گلکسی بادز پرو از نظر اتصاالت و برنامھ ھای مرتب – ٧

توانید ایرپاد پرو را بھ گوشی اندرویدی متصل کنید و ھمچنین می توانید گلکسی قبل از ھر چیزی باید بگویم برای این دو نوع ایرپاد یک قاعده کلی وجود دارد اینکھ شما می

تند  آیفون ھا متـصل کنید، اما در عمل بھتر اـست کھ از برند ھدفون و گوـشی مـشابھی اـستفاده بنمایید. چرا کھ این یک قاعده روتین و معمولی ھـس  بادز پرو ـسامـسونگ را ھم بھ

ً ایرپاد ھای اپل بھ طور حتم با آیفون ھا بـسیار عملکرد بھتری دارند و گلکـسی بادز ھای پرو نیز با گوـشی ھای ـسامـسونگ بھتر عمل می کند و بازدھی بھتری دارند.   کھ مثال

ـشما  اپل اـستفاده می کند و بھ محض اینکھ ـشما درب ایرپاد پرو را باز میکنید یک ـصفحھ پاپ آپ بھ روی آیفون خود مـشاھده خواھید کرد زمانی کھ H1ایرپاد پرو از تراـشھ

ود، یعنی مثال اگر ایرپاد پرو را بھ آیفون خود متصـل کنید این ھدفون بھ طور خودکار بھ تمامی محصـوال تفاده بکنند نیز متصـل می ـش انی اـس ما کھ از اپل آیدی یکـس ت اپلی ـش

آیفون را نیز با ایرپاد پاسـخ دھید.    در حال فیلم دادن با مک بوک با اسـتفاده از ایرپاد پرو باشـید و گوشـی زنگ بخورد بدون نیاز بھ انجام ھیچ کاری می توانید تماس دریافتی

 AACوSBC یپرو بھ گوشـی اندروید بھ این خوبی اتفاق نمی افتد و باید از طریق تنظیمات و بخش بلوتوث اتصـال را برقرار کنید. ایرپاد پرو از کدک ھااما اتصـال ایرپاد  

 .د بھ خوبی و آیفون ســازگاری نیســتبا اندروی AAC شــود کھ اتصــالی بســیار خوب و پایدار بین ایرپاد پرو و آیفون بھ وجود بیاید اما کدککند و این باعث میپشــتیبانی می

را بھ روی گوشـی خود نصـب  Galaxy Wearable و smart things متصـل کردن گلکسـی بادز پرو بھ گوشـی سـامسـونگ نیز بسـیار سـاده اسـت و در ابتدا باید برنامھ

ی ب ن دریافت خواھید کرد مبنی بر اینکھ گلکـس ما یک نوتیفیکیـش ود و باید بھ روی این نوتیفیکیـشن  کنید. پس از نصـب این برنامھ ھا ـش ی متصـل ـش ادز پرو قصـد دارد بھ گوـش

ی اـسم این ھدفون کلیک کنید تا کلیک کرده و ـسپس مراحل بعدی را ـسپری بنمایید. برای اتـصال گلکـسی بادز پرو بھ آیفون نیز باید بھ تنظیمات و بخش بلوتوث بروید و بھ رو

توانید گلکسـی بادز پرو را بین چند دسـتگاه سـامسـونگ داشـتھ باشـید با اتصـال ھمھ آنھا بھ یک اکانت سـامسـونگ مشـترک میاتصـال برقرار شـود. در این مرحلھ اگر شـما 

 .پشتیبانی می کند Samsung Scalable و AAC وSBC ھای مختلف بھ آسانی جابجا کنید ناگفتھ نماند کھ گلکسی بادز پرو نیز از کدک ھایدستگاه



 ھو گلکسی بادز سامسونگ از نظر کیفیت مکالم مقایسھ ایرپاد پرو – ٨

ــھ کردیم کھ می ــد. اما فکر کنم ھمھ ما با ھم تاکنون ویژگی ھای زیادی از این دو ایرپاد را باھم مقایسـ ــمیم گیری ما برای خرید ھر کدام از آنھا تاثیرگذار باشـ تواند روی تصـ

ً بیـسیم کیفیت ـصدای تولید ـشده توـسط آن اـست .ھمانطور کھ انتظار داریم در زمینھ کیفیت ـصدا ھر روی این موـضوع توافق داـشتھ باـشیم کھ مھمترین بخش یک ھدفون   کامال

ــترده ای را تولید می کند و  دو ھدفون بھ خوبی عمل می کنند، اما ســوال مھم تر این اســت کھ خروجی صــدای کدام ایرپاد بھتر اســت؟ گلکســی بادز پرو صــدای غنی و گس

ً واـض Mid ـصدای ً غنی وکامال  ح اـست و باس قوی نیز بھ گوش میرـسد. از طرف دیگر ـصدای تولید ـشده توـسط ایرپاد پرو اپل مقداری کمتر اـست ولی ھمچنان ـصدای کامال

وع ھای گفتھ شـده ایرپاد پرو اپل نسـبت بھ رقیب مقدار کیفیت بھتری دارد و دلنشـین تر اسـت. اگر بھ طور کلی بخواھم جمع بندی از موضـ High وایدی اسـت. ولی صـدای

ً داشتھ باشند باید بگویم کھ صدای تولید شده توسط ایرپاد پرو اپل دقت بیشتری نسبت بھ گلکسی بادز پرو سامسونگ دارد، ھرچند کھ شما می  توانید صدای بادز پرو را کامال

یکی را برتر از دیگری بدانیم کار سخت خواھد شد، چرا کھ ما اعتقاد داریم کھ ھر . اما اگر بخواھیم در بین این دو ھدفون از نظر کیفیت صدا بر اساس نیاز خود تنظیم بکنید

شــــــــد ــد  ــنــ ــواھــ خــ ــا  شــــــــمــ ــت  رضــــــــایــ ــب  ــلــ جــ ــب  ــوجــ مــ ــم  ــتــ حــ ــور  طــ ــھ  بــ و  ــد  دارنــ ــی  ــالــ عــ ــرد  ــکــ ــلــ ــمــ عــ ــاد  ــرپــ ایــ  .دو 

و واضح و بدون صداھای اضافی بھ طرف    از نظر میکروفون و کیفیت مکالمھ نیز ھر دو ھدفون پرچمدار ،عالی عمل می کنند و می توانند صدای شما را بھ صورتی شفاف

بخواھید باز ھم بررسـی اینکھ   مقابل انتقال دھند. صـدای محیط در ھنگام مکالمھ تا حد بسـیار مطلوبی حذف شـده و بھ طرف مقابل تان منتقل نخواھد شـد. اما اگر نظر من را

زیرا ھر دو در زمینھ مکالمھ و میکروفون بسـیار خوب اسـت اگرچھ کھ بھ شـخصـھ اعتقاد   کدامشـان از نظر کیفیت و مکالمھ برتر از دیگری ھسـتند ھم کار دشـواری اسـت،

 .ھان نسبت بھ گلکسی بادز پرودارم مقداری کیفیت صدای ایرپاد پرو اپل ھنگام مکالمھ بھتر و واضح تر است و احتماال بعلت طراحی آن و و جود میکروفونھا نزدیکتر بھ د

 

 تمقایسھ ایرپاد پرو و گلکسی بادز پرو از نظر قیم – ٩

 ً اپل بھ     بھ نصف قیمت ایرپاد پروقبل از ھرچیزی باید تفاوت قیمت این دو ھدفون را در بازار کشورمان در نظر داشتھ باشید. خوب است بدانید کھ در ایران بادز پرو تقریبا

بدون ھیچ شک و  و ھمین امر باعث می شود کھ ارزش خرید گلکسی بادز پرو را بسیار بیشتر از ایرپاد پرو اپل بدانیم. البتھ اگر شما گوشی سامسونگ دارید  فروش می رسد 

ً پیشنھاد ما بھ شما این   .است کھ بھ سراغ گلکسی بادز پرو برویدتردیدی بین این دو محصول بادز پرو را خریداری کنید و ھمچنین اگر گوشی شما اندروید است بازھم قطعا

ً برخالف شرکت اپل محصوالت خود را خیلی از اوقات با تخفیفات ویژه ای بھ فروش می رساند و در این زمینھ ب رتری بھ صورت کامل  در ضمن شرکت سامسونگ معموال

 .در اختیار سامسونگ قرار دارد

 :سایر مشخصات گلکسی بادز پرو سامسونگ

 نھاسپیکر دوگا 

 2.درایورھای ساختAKG 

 میلیمتری برای افزایش کیفیت صدای بم ١١دارای ووفرھای . ٣ 

  میلی متری برای ایجاد صدایی واضح با حداقل اوعجاج ۶.۵دارای توییتر 

 سنسور شتاب سنج، مجاورت، اثر ھال ،ژیروسکوپ 

 : سایر مشخصات ایرپاد پرو



 شتاب سنج تشخیص حرکت 

 حسگر دوگانھ اپتیکال 

 شتاب سنج تشخیص گفتار 

 حسگر orce sensor برای تشخیص ژست ھای حرکتی و کنترل ھدفون 

 شده اپلسازیاستفاده از درایور و آمپلی فایر شخصی 

 کار می کنند ۵نکتھ مھم : ھمچنین ھر دو ایرپاد با بلوتوث نسخھ 

رقابت کند. یک ویژگی قابل  H1تواند با تراشــھحاظ عملکردی کار بســیار ســختی را دارد چرا کھ کمتر ایرپادی میدر اصــل گلکســی بادز پرو در مقابل ایرپاد پرو اپل از ل

افزون از ھماھنگی بدون نقص توجھ ایرپاد پرو اپل بھ لطف ھمین تراـشھ اـست، کھ این ایرپاد می تواند با بھ روزرـسانی ھای نرم افزاری بھ ویژگی ھای جدیدی مجھز ـشود.  

ھ تگاه iosباH1 تراـش یقی بین دو ھدفون اپل ،ـسوئیچ خودکار بین دـس تراک گذاری موـس ھ مانند امکان بھ اـش ھای مختلف، افزایش مدت زمان مکالمھ دیگر قابلیت ھای این تراـش

تند کھ می اره کردیم ،ھر کدام بھ خودی خود جز قابلیت ھایی ھـس ل قبل و حالت صـدای فراگیر کھ قبل تر بھ آن اـش بت بھ نـس مت ایرپاد پرو    نـس توانند کاربران مختلف را بھ ـس

 .باشـیم ایرپاد اپل یشـتری ھم ازاپل سـوق دھند .در کنار این نکتھ ھا باید بھ این موضـوع ھم توجھ داشـتھ باشـیم کھ با بھ روزرسـانی ھای جدید می توانیم شـاھد ویژگی ھای ب

بھره برده اـست. این تراـشھ بھ جز تاخیر کوتاھی کھ ھنگام فعال ـشدن حالت تـشخیص ـصدای  BCM43015 اما در مقابل ـسامـسونگ برای گلکـسی بادز پرو از تراـشھ برادکام

ھای مختلف جفت می دھد و بھ سـرعت ایرپاد را با دسـتگاهان قرار میکاربر دارد ،نقطھ ضـعف زیادی ندارد و بھ خصـوص کیفیت اتصـال بسـیار خوبی را در اختیار کاربر

ا، دسـترسـی بھ کند. از ویژگی ھای قابل مالحظھ گلکسـی بادز پرو سـامسـونگ میتوانیم بھ سـوئیچ خودکار بین دسـتگاه ھای گلکسـی سـامسـونگ ،شـخصـی سـازی کنترل ھ

 .ه کنیم. بھ خصوص ویژگی سوئیچ خودکار کھ عملکرد روان و بدون نقصی مانند ایرپاد پرو دارداشار smart things اسپاتیفای با یک لمس و ردیابی ایرپاد با

 وجمع بندی مقایسھ ایرپاد پرو و گلکسی بادز پر

تفاده میکنید یا توانایی خرید کدام پا   ی اـس ما از کدام گوـش ما بھ این موضـوع برمیگردد ـش تان می آید، یا در نھایت انتخاب نھایی ـش تر خوـش کل ظاھری کدام بیـش داری و یا از ـش

می تواند عمل کند. اما نظر  ویژگیھای کدام پادشــاه بیش تر شــما را مجذوب خود کرده اســت، و یا کدام ایرپاد در زمینھ شــغلی کاری تفریحی و حتی اوقات فراغت شــما بھتر  

تفاد ً ایرپاد مناـسب ـشما پرو اپل اـست و ویژگیصـددرصـدی ما بر این اـست کھ اگر ـشما از گوـشی آیفون اـس لینگ را در اختیار ھای بیه می کنید قطعا نظیری ھمانند نویز کنـس

نظیری در گلکـسی بادز پرو ـسامـسونگ برای ـشما قرار داده ـشده تا ھای بیـشما قرار می دھد. از طرف دیگر اگر ـشما از گوـشی با برند ـسامـسونگ اـستفاده می کنید، ویژگی

ھمواره رقابت  مقایســھ ایرپاد پرو و گلکســی بادز پرو ســامســونگ .ره مند شــوید. اما در کل ھر دو فوق العاده ھســتند و بعید اســت کھ از خرید آنھا پشــیمان شــوداز آن بھ

ھور ترین و جنجالی ترین و جذاب ھای ھوشـمند، ھم یکی از مشـرو رقابت شـرکت اپل و سـامسـونگ در بازار گوشـیابرقدرتھا برای ھمگان بسـیار جذاب بوده اسـت. از این

ود و ی ھوشـمند ختم نمی ـش عرصـھ ھای دیگری را  ترین کـشمکش ھای دنیای تکنولوژی بھ حسـاب می آید. اما ماجرا ھای میان این دو کمپانی بزرگ بھ بحث موبایل و گوـش

تازگی بھ محل رقابت غول ھای شـرق و غرب( یعنی ھمان اپل و سـامسـونگ )تبدیل  گیرد. بازار ھدفون ھای بیسـیم (ھمان ایرپاد ھا) یکی از میدان ھایی کھ بھ  نیز در بر می

بزرگ از دو کمپانی   شــده اســت. در این مطلب ســعی بر این داریم کھ ضــمن مقایســھ ایرپاد پرو اپل و گلکســی بادز پرو ســامســونگ، مروری بر ویژگی ھای این دو ایرپاد

 .قدرتمند را داشتھ باشیم

 مای ایرپادز : منبع
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