ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت اﭘﻞ از آﯾﻔﻮن  ۸ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ؛ از ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت آﯾﻔﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رده ﺑﺎﻻی ﺑﻌﺪی اﭘﻞ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۸ﯾﺎ آﯾﻔﻮن ادﯾﺸﻦ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی

ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺠﯽ )ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ
ﺷﺨﺺ( ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد.
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ » «Largan Precisionﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻨﺰ ﺑﺮای ﻣﺎژول ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را در ﻧﯿﻤﻪ دوم  ۲۰۱۷اﻓﺰاﯾﺶ داده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺎره ای ﺑﻪ اﭘﻞ ﯾﺎ آﯾﻔﻮن ﻧﮑﺮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Finisarدر ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اش اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﺰر  VCSELﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﻣﺨﻔﻒ Vertical-cavity surface-
 emitting laserﯾﺎ ﻟﯿﺰر ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮدی ﻧﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﻄﺢ( .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی در ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۸ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ﭘﻮﯾﺎﺗﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار

دﻫﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم » «Lumentumﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻓﺮوش ﻟﯿﺰرﻫﺎی  VCSELرا در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ و اﺻﻠﯽ آﯾﻔﻮن  ۸ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در ﻣﺎژول ﺟﻠﻮﯾﯽ از ﯾﮏ ﻟﯿﺰر  VCSELﺿﻌﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﺰر  VCSELﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ آﯾﻔﻮن  ،۸دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﭘﻞ در آﯾﻔﻮن  ۸از دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﺰر  ،VCSELﺑﺘﻮاﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ ﺗﺮ از رﻗﺒﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
دﻫﺪ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دورﺑﯿﻦ و واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻫﻢ در آﯾﻔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ
ً
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﻪ آﯾﻔﻮن راه دﻫﺪ.
ﺣﺎل ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ و آﯾﻔﻮن  ۸ﺑﺎ ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﭘﻞ ،ﺳﺎل ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﻤﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،اﭘﻞ ﻗﯿﻤﺖ  ۹۵۰دﻻر را ﺑﺮای ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ
آﯾﻔﻮن  ۸و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﻪ روز آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

