ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ :آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۳ﺑﻪ ﻟﻨﺰ
ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮی ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﭘﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮی ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺮﮐﺖ  TF Securitiesدر ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺑﻪ آﯾﻔﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎی
ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺧﻮد ﮐﻮ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارد اﭘﻞ در

ﺳﺎل  ۲۰۲۲اﯾﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ را ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﯿﺎورد .اﻣﺎ او ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۳دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻟﻨﺰ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻮآوی
 P30ﭘﺮو زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل  ۵ﺑﺮاﺑﺮی دارد و آﯾﻔﻮن  ۲۰۲۳ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ را اراﺋﻪ
ﮐﻨﺪ .زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮ و زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ  ۱۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در آن
ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از زوم ﻓﻀﺎﯾﯽ  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ آﯾﻔﻮنﻫﺎی
ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ درﺑﺎره ﻟﻨﺰ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۳ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره
آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۱از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮای ﻓﯿﺲ آﯾﺪی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺸﻪ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻌﻼ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻓﺎﯾﺪهای ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﭘﻞ را ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎورد.

ﮐﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪ در ﻟﻨﺰ  Txﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻮﺟﺎج
ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮﻣﺎی  VCSELﺑﻮد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ  Txﻓﯿﺲ آﯾﺪی ﺑﺮای آﯾﻔﻮن
ﻧﯿﻤﻪ دوم  ۲۰۲۱ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺸﻪ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻨﺰﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ  Txدو ﺷﺮﮐﺖ  Larganو  Geniusﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،و ﭼﻮن
 Larganﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮی در دﺳﺖ دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﻣﯽﺑﺮد«.
ﻣﺪلﻫﺎی رده ﺑﺎﻻی آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮی ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﭘﻞ
در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻨﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی  ۵ﻋﻨﺼﺮ  ۶ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﮐﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺪلﻫﺎی رده ﺑﺎﻻی آﯾﻔﻮن ۲۰۲۲
ﺑﺮ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻟﻨﺰﻫﺎی دارای  ۷ﻋﻨﺼﺮ ﻣﯽرود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻟﻨﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
اﻧﺪازه ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ ﺷﻮد.
ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۲ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎچ از دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺣﻔﺮهای اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ روی ﻣﺪلﻫﺎی رده ﺑﺎﻻی آﯾﻔﻮن  ۲۰۲۲ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺪلﻫﺎی آﯾﻔﻮن  ۲۰۲۲از اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

