اﭘﻞ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  XSاز ﮐﺎﺑﻞ  USB-Cاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ ﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﻔﺘﻪی آﯾﻨﺪه ،اﭘﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺟﻌﺒﻪی آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد
ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ  USB-Cﻫﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪن ﺷﺎرژر اﭘﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن آﯾﻔﻮن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ

ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اﭘﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎرژر ﻫﺎﯾﺶ از  USB-Aاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده .آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ  USB-Cاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎرژر در دﻧﯿﺎی
اﭘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ
آﯾﻔﻮن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎن ﺑﺎ آداﭘﺘﻮر ﻫﺎی  USB-Aﺧﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺷﺎرژر ﻫﺎی ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﺑﻪ  USB-Cرا ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ

ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ۲۰۱۶وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻮرت - USB-Cﻣﺜﻞ ﭘﺎورﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪی آﯾﻔﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﯿﺸﻪ دارای ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ USB-

 Aﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺒﻊ ژاﭘﻨﯽ  Macotakaraﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ در ﻫﻔﺘﻪی آﯾﻨﺪه ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ژاﭘﻨﯽ
اﭘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی
ﺗﺎﺪ ﺷﺪهی ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﺑﻪ  USB-Cﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد اﭘﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺗﺎﺪ ﺷﺪه و
رﺳﻤﯽ ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﺑﻪ  USB-Cﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﮐﺎﺑﻞ  USB-Cﺑﻪ ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ در ﮐﻨﺎر آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ادﻋﺎی
ﻣﺎﮐﻮﺗﺎﮐﺎرا ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهی اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ از اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪی اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ در ﺑﺎزار ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺪ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪهﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﻦ ﺷﺪهی اﭘﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ
ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل  ۱۸وات ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ آﯾﻔﻮن ﻫﺎﺳﺖ.

ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻗﺪرت ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ آﯾﻔﻮن  ،۸آﯾﻔﻮن  ۸ﭘﻼس و آﯾﻔﻮن

اﯾﮑﺲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎﺑﻞ  USB-Cرا از اﭘﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع واﺿﺢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ

اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ در ﻓﻀﺎ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﭘﻞ ﭘﻮرت ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ را در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎرژری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی

آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ را ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺎرژر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ  ۳۰ﺳﻮزن داﺷﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﺎرژ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای
آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺎد و آﯾﭙﺪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻔﺘﻪ:

اﭘﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ از  USB-Cاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای آن ﻃﺮف ﮐﺎﺑﻞ!

ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺘﺮ در ﺗﻮﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻮﺖ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﺎرژر ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از
 USB-Cﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ،

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮐﻮچ ﺑﻪ  USB-Cﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ درﮔﺎه  USB-Aرا از ﻣﮏ

ﺑﻮک ﭘﺮو و ﻣﮏ ﺑﻮک  ۱۲اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮد .در آﺧﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ ،اﯾﻦ دو ﻟﭙﺘﺎپ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﺎﯾﻞ و ﺷﺎرژ از  USB-Cاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪی ﻣﮏ ﺑﻮک  ۱۲اﯾﻨﭽﯽ و ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی  ۱۹دﻻری از
اﭘﻞ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﭘﻞ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﭘﻞ ﺑﻪ زودی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﯿﺮد ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎﯾﺶ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

