آﯾﻔﻮن  ۱۱ﭘﺮو ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻮی ﮐﺞ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ۲۷۰۰
دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﯾﮏ آﯾﻔﻮن  ۱۱ﭘﺮو ﮐﻪ ﻟﻮﮔﻮی اﭘﻞ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ  ۲۷۰۰دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ در ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه،
دارای ﻟﻮﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ و ﮐﻤﯽ زاوﯾﻪدار اﺳﺖ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮ  Internal Archiveﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﯾﮏ
آﯾﻔﻮن  ۱۱ﭘﺮو را از دو زاوﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮی

آن را از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎب ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ از زاوﯾﻪ دوم ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻟﻮﮔﻮی ﭼﺎپﺷﺪه در ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ آﯾﻔﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺤﻞ درﺳﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻟﻮﮔﻮی اﭘﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎب ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻟﻮﮔﻮی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
و ﮐﻤﯽ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺎب ﻋﻘﺐ در دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻟﻮﮔﻮی اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه روی آن ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﺪارک دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد،
وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺒﻮر آﯾﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﭘﻞ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﺮ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر
رخ دﻫﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻔﻮن ﭼﻪ زﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۷۰۰دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮی را از ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺰو
ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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