ﺳﺨﺖ اﻓﺰار آﯾﻔﻮن از ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻌﮑﻮس
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﭘﻞ آن را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻌﮑﻮس وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪﻓﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺳﺨﺖاﻓﺰار آﯾﻔﻮن ۱۱

دﯾﺪه ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﭘﻞ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی اﭘﻞ از ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺑﯽ

ﺳﯿﻢ ﻣﻌﮑﻮس در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
آﯾﻔﻮن  ۱۱و آﯾﻔﻮن  ۱ﭘﺮو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﻌﮑﻮس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﭘﻞ ﺑﻪ

دﻻﯾﻠﯽ آن را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻫﻢ از ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ  FCCﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻌﻠﯽ آﯾﻔﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪ ﺷﺎرژ

ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞواچ و اﯾﺮﭘﺎد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﭘﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎورﺑﺎﻧﮏ ﻣﮓﺳﯿﻒ

ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  12را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﻌﮑﻮس اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ
ﺷﺎرژ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻘﻂ از  ۴.۵وات ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎﺗﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻻت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﺗﺮی
آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﭘﻞ در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد از ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و درﻋﻮض روی
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  iOSﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻤﺎم ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺪلﻫﺎی آﯾﻨﺪه آﯾﻔﻮن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻌﮑﻮس
را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در آن زﻣﺎن اﭘﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.
در آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﭘﻞ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

