آﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﺪون آداﭘﺘﻮر ﺷﺎرژ واﻗﻌﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آﯾﻔﻮن اﭘﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺪون آداﭘﺘﻮر ﺷﺎرژ ﯾﺎ اﯾﺮﭘﺎدز در ﺟﻌﺒﻪ از راه ﺑﺮﺳﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺎﺟﺮای
اﭘﻞ واچ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه .ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﻌﺒﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ

ﺧﻮدﺷﺎن آداﭘﺘﻮر ﺑﺮق را ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺨﺮﻧﺪ.

دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮراﺳﺖ اﺳﺖ» .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۷۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺪﻓﻮن ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺠﺎرب واﯾﺮﻟﺲ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪاﻧﺪ«.
اﯾﻦ را ﻟﯿﺰا ﺟﮑﺴﻮن ،ﻧﺎﯾﺲ رﺲ واﺣﺪ اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﭘﻞ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده آﯾﻔﻮن  ۱۲ﮔﻔﺖ» .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد آداﭘﺘﻮر ﺑﺮق اﭘﻞ در ﺟﻬﺎن

دارﯾﻢ و ﺗﺎزه ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ آداﭘﺘﻮر ﺷﺨﺺﺛﺎﻟﺚ را ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎب ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ آﯾﺘﻢﻫﺎ را از ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮن
ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺮﺑﻦ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ«
وﻗﺘﯽ آﯾﺘﻢﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی آﯾﻔﻮن ﻫﻢ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﮑﺴﻮن ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﭘﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ۷۰ ،درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺎی دﻫﺪ» .در ﻣﺠﻤﻮع،

ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﯾﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺮﺑﻦ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل  ۴۵۰ﻫﺰار اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را از ﺟﺎدهﻫﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .و اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﺷﻔﺎﻓﺶ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﻔﯽﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻼشﻫﺎی
اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

اﻧﻔﺠﺎر ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش »ﭘﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  ،«۲۰۲۰ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۳.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ رودﯾﮕﺮ ﮐﻮﺋﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
»ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار –  «SCYCLEﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و او ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ۷۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنﭼﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ،ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ و ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،در
ﭘﺎﯾﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ آنﻫﺎ را دور ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰ ،ﻣﺲ و ﻃﻼ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﺰارش ﮐﻮﺋﺮ ،ارزش اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﻧﺎﯾﺎب ﻣﻮﺟﻮد در ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﺮآورد ﺷﺪه .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻧﻈﯿﺮ ﻏﻨﺎ و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺳﺮ
در ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎزه ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺟﺰای ارزﺷﻤﻨﺪ درون ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺿﻤﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارش آﻣﺪه» :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۵۰ﺗﻦ ﺟﯿﻮه و  ۷۱ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه
ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﯽآورﻧﺪ و
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورتﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ«.
اﭘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻤﯽ در ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ  ۲۰۲۰اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﭘﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﻟﯽوﯾﻨﯿﻞ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ) (PVCﺑﻮده ،ﻣﺎدهای ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎده ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﭘﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺧﻄﺮات
ﺳﻤﯽ و زﯾﺴﺖﺑﻮﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮی« ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد .اﭘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﮔﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺪون آرﺳﻨﯿﮏ« ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت »ﻋﺎری از ﺑﺮﯾﻠﯿﻮم« ،ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در
ﮔﺰارشﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺋﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺬف ﺷﺎرژر و اﯾﺮﭘﺎدز از

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آﯾﻔﻮنﻫﺎ و اﭘﻞ واچﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺎرژرﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ،اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻬﻤﯽ  ۰.۱درﺻﺪی از اﻓﺰاﯾﺶ

ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﻢ اﭘﻞ
را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺼﻒ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ  ۲۵ﻫﺰار
ﺗﻦ در اﯾﺠﺎد ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺳﻬﻢ  ۰.۰۵درﺻﺪی از ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ«.
ﮐﻮﺋﺮ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﻧﺒﻮد آداﭘﺘﻮر ﺷﺎرژ در ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آنﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ آداﭘﺘﻮرﻫﺎی اﭘﻞ
را ﺑﺨﺮﻧﺪ .اﯾﻦ آداﭘﺘﻮرﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﺎرا ﺑﻬﺪاد ،ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه ﭘﺎﯾﺪاری در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ» .ﺗﺤﻠﯿﻞ اﭘﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺎرژر و اﯾﺮﭘﺎدز ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن از ﭘﯿﺶ آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای

ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺨﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷﺎرژر و آﯾﻔﻮن ﻫﻢ ﺿﻤﻨﺎ »ﯾﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ« ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺪاد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎرژرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﺮﯾﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ .اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺻﺮﻓﺎ
ﻣﺎﺟﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺪاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از
اﭘﻞ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﺑﺨﺮﻧﺪ.

ﺑﺎزی ﺑﺎ ارﻗﺎم

ادﻋﺎی اﭘﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﺟﻌﺒﻪ آﯾﻔﻮن  ،۱۲ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی را درون
ﭘﺎﻟﺖﻫﺎی ارﺳﺎل ﻗﺮار داد ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده.
ﺑﻬﺪاد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آنﻫﺎ ﻃﻮری راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺎﻟﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ
آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .روش ﺗﻮزﯾﻊ آﯾﻔﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد آﯾﻔﻮنﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
در ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺖ ﺟﺎی داد ،ﺑﻠﮑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻐﺮی ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ آنﻫﺎ
ﭘﯿﺸﺘﺮ  ۱۰۰واﺣﺪ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺎص ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن  ۲۰۰آﯾﻔﻮن ﺑﺮای آن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﻮد .آنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮل در ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺖ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
ﮐﻮﺋﺮ ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ از ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن از ﭘﻮرت ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺷﺎرژ،
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر  USB-Cرﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺑﻞ USB-C
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﻫﺪﺳﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی آﮐﯿﻠﺲ ﮐﻮﺋﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﺎ ﮐﺮومﺑﻮک ﻧﯿﺰ

ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،آﯾﭙﺪ ﭘﺮو و آﯾﻔﻮن دو ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ..
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،آﯾﻔﻮن  ۱۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر ﺑﺮق ﺑﺎ ﭘﻮرت  USB-Aﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﺑﻮد .آﯾﻔﻮن
 ۱۲ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ  USB-Cﺑﻪ ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ از راه ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎ آداﭘﺘﻮر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر  USB-Cاز ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ
آداﭘﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
اﭘﻞ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻼش اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺑﺘﮑﺎر را در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﺣﺠﻤﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه از
ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ« را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﭘﻞ ،ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه دور ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﭘﻞ اﺧﯿﺮا از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮓﺳﯿﻒ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و اﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ )ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺎرژرﻫﺎی واﯾﺮﻟﺲ ،ﮐﯿﺲﻫﺎ و ﮐﯿﻒ
ﭘﻮلﻫﺎ( ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎرژرﻫﺎی واﯾﺮﻟﺲ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺎرژ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ را دور
ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ Aira .ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ واﯾﺮﻟﺲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی دﯾﻮاﯾﺲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را

در ﻧﻘﻄﻪای ﺧﺎص ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ» :اﭘﻞ اﮐﻨﻮن دو ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺷﺎرژ واﯾﺮﻟﺲ در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ :ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ روی ﺗﻌﺒﯿﻪ آزاداﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه روی ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺳﻄﺢ ﺷﺎرژر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ  Qiﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺖ «.ﯾﮏ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎرژرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی و ﻫﻢ آﯾﻔﻮن ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﮓﺳﯿﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻮﺋﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را در ﺗﻌﻤﯿﺮ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻻﺑﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎﯾﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﻮاد  ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ در
ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻮزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮ را روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﮐﻮﺋﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮوع ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای

ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎﯾﺶ راه ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ» .ﺑﻌﺪ
آنﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ را ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮان از ﻗﻄﻌﺎت

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد داﺷﺖ«.

اﭘﻞ از اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎرات ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﺪﻓﺶ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ .ﺧﺎﻧﻮاده آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻮاد ۱۰۰
درﺻﺪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم آﻫﻦرﺑﺎﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﻣﻮﺗﻮر Taptic
)ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻟﻤﺴﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( در آﯾﻔﻮن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد .اﭘﻞ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ،ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم  ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از

رﺑﺎتﻫﺎی دیاﺳﻤﺒﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ از درون دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﺧﯿﺮا ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۳۰ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ اﭘﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آﯾﻔﻮﻧﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺋﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آداﭘﺘﻮر
ﺷﺎرژ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ» .ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻼم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﺎرژرﻫﺎ از ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ
ﺑﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻧﺰﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ«.

ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﻐﺮ

اﯾﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻦ آداﭘﺘﻮر ﺷﺎٰ رژ از درون ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،اﯾﺪهای آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺷﺎرژر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ را ﺟﺮج ﭘﺎﭘﺎرﯾﺰوس ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺟﻮاب ﻧﺪاد ﭼﻮن در آن زﻣﺎن ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﺎرژ و ﭘﻮرتﻫﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر دوﻃﺮﻓﻪ  USB-Cرﻓﺘﻪ ،ﭘﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روی ﻣﮏﺑﻮکﻫﺎ،
ﻟﭙﺘﺎپﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ آﯾﭙﺪﻫﺎ ،ﻫﺪﻓﻮن و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﻮاﯾﺲ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ

ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد  Power Deliveryدر ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ،آداﭘﺘﻮرﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻘﻒ ۱۰۰
وات ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺬﯾﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ورودی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ  Quick Charge 5ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  PDﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ۱۰۰
وات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﮐﻨﺪ .آداﭘﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻣﺮوزی از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺎرژ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ و ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺖﺗﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺎرژرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﺗﺮ از راه ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ

ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺎﭘﺎرﯾﺰوس ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر واﺣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از آن ﺑﺮای ﺷﺎرژ
اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ،ﺗﺒﻠﺖ ،ﻟﭙﺘﺎپ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺠﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮏ راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و دارد در ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﮔﺎﻟﯿﻮم ﻧﯿﺘﺮاﯾﺪ ) (GaNﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدی
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻟﯿﻮم ﻧﯿﺘﺮاﯾﺪ راﻫﺶ را ﺑﻪ ﺷﺎرژرﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ LEDﻫﺎی آﺑﯽرﻧﮓ در
اﺑﺘﺪای دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﻣﯿﻼدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ LEDﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و
ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﭼﻪ در ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آﺳﺎنﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ زدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،۲۰۰۰ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه اﻧﺮژی در ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎﻟﯿﻮم ﻧﯿﺘﺮاﯾﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﮔﺎﻟﯿﻮم و ﻧﯿﺘﺮوژن در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺻﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎرژ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ ،زودﺗﺮ از ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺧﻨﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺼﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از  GaNﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آداﭘﺘﻮرﻫﺎی ﺷﺎرژی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آداﭘﺘﻮر ﺑﺮق ﮔﺎﻟﯿﻮم ﻧﯿﺘﺮاﯾﺪ  ۱۰۰واﺗﯽ
ﺷﺮﮐﺖ  Aukeyرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۴۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد .اﯾﻦ آداﭘﺘﻮر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ار ﺷﺎرژر  ۹۶واﺗﯽ اﭘﻞ
ﺑﺮای ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو  ۱۶اﯾﻨﭽﯽ )ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۷۹دﻻر( ارزانﻗﯿﻤﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺑﻌﺎدی ﺣﺪودا  ۳۶درﺻﺪ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻧﯿﺰ دارد.
در ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺷﺎرژ ،آداﭘﺘﻮر  Aukeyﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو را ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ زودﺗﺮ از آداﭘﺘﻮر اﭘﻞ
ﺷﺎرژ ﮐﻨﺪ – در ﻣﺪتزﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪودا ﻣﻌﺎدل  ۱ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ .ﺷﺎرژر ﮔﺎﻟﯿﻮم ﻧﯿﺘﺮاﯾﺪ  ۶۱واﺗﯽ Aukey
ﻫﻢ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ را ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از آداﭘﺘﻮر درون ﺟﻌﺒﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎرژ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزﻫﺎی
ﺣﻤﻞ ﯾﮏ ﭘﺎره آﺟﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺎرژر و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ  GaNﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ

ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻮﭼﮏ روی ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
»اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ ،ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ ،ﺳﯿﻢ ﻓﻠﺰی ﮐﻤﺘﺮ ،ﭘﺮدازش ﮐﻤﺘﺮ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ازای

ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﮑﺴﺎن.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

