اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞدار اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو را
ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺗﻌﺪادی از ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻮﺗﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻻ اﭘﻞ
اﻋﻼم ﮐﺮده آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻠﻮغ روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ
ﻓﻨﺎوری ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل دﺳﺘﮕﺎه آنﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ
را در ﭘﯽ دارد .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﭘﻞ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ اﭘﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﮐﻨﻨﺪ .اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎدﻫﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺧﺒﺮی از اراﺋﻪ ﻗﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪلﻫﺎی اﯾﺮﭘﺎد اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.

اﭘﻞ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﮑﺮده ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را ﻣﻘﺼﺮ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺎه ﻣﻪ
اﭘﻞ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ آن اﺧﺘﺼﺎص داد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻼت ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ اپﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﻫﺪﻓﻮن ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻮب را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎب آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۵۰دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان دارد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ
ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ اﭘﻞ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را از ﻓﺮوش آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب آن ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

