ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ :ﺗﻮﻟﯿﺪ دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮرده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
»ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ« ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﺮﺷﻨﺎس اﭘﻞ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از ﺗﺎﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه
ﻣﺪلﻫﺎی  ۵.۴و  ۶.۱اﯾﻨﭽﯽ ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﻮردن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻓﺎرغ از ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ از دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎی 7P
ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ

ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮرده و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی  ۵.۴و  ۶.۱اﯾﻨﭽﯽ در دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ
رﯾﺴﮏ ﺧﺮد ﺷﺪن دارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ » «Genius Electronic Opticalروﯾﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺷﺎﻧﺲ
اﭘﻞ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻨﺰﻫﺎی  7Pﯾﻌﻨﯽ » «Larganﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻗﺒﻮل
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﮐﻮ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺳﻔﺎرﺷﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه  Larganﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  Larganاز ﭘﺲ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرﺷﺎت
ﺑﺮآﯾﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺪﺑﯿﺎریﻫﺎی  Geniusاﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﭘﻞ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﮐﺎﻫﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ از ﺳﻮی
اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی  Mrwhiteﺑﻮدﯾﻢ .اﭘﻞ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﭘﻨﻞ OLED
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه الﺟﯽ ﺑﻮده از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺮخ رﻓﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
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