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ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﭘﺎﻦ آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،آذر ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﻣﯿﺖ  ۴۰روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ  iFixitﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺖ ۴۰
ﭘﺮو را ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﻮاوی از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارﻧﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آنﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻣﺴﺎوی ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﯿﺸﻪای وارد ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت
ﺳﻘﻮط ﺗﺮک ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮد دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  iFixitﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕﺮ ،ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﯿﺸﻪای ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۴۰ﭘﺮو
را ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ دﺷﻮار ﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﻮاوی ﺑﺎ
ﻧﺤﻮه ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ آن را دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ
ﻣﯿﺖ  ۴۰ﭘﺮو ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﭘﻨﻬﺎن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﭘﺎور ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻮاوی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﺎت درون ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن آنﻫﺎ
ﻧﮑﺮده .اﯾﻨﮑﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت را دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﯿﺖ  ۴۰ﭘﺮو ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪ ﻧﺒﻮده و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ  iFixitﻫﻮاوی ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻄﻌﺎت را
ﻣﺎژوﻻر ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ و دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎدهﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﻮاوی از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﻣﺘﯿﺎز  ۴از  ۱۰را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ۶اﺳﺖ و ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

