اﺳﻨﺎد ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن وﺟﻮد دورﺑﯿﻦ ۱۲
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  ۶اس و  ۶اس ﭘﻼس ﻓﺎﻗﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ
ﻗﺒﻼ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎژول ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ً
ﻣﺬﮐﻮر ارﺗﻘﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺮدد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﮐﻨﻮن و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ دارای ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻨﯽ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری  4Kو ﺿﺒﻂ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۴۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ آورد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺷﺪه اﮐﻨﻮن از روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﺬف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ی وب ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ داده ای ﺑﺮ روﯾﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﮐﺴﺎزی
ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  ۶اس ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  N66اﺷﺎره
ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺪل دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  ۶اس ﭘﻼس ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ  N71ﻧﺎم دارد و
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ دارای ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ و  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﺷﺎن ﻫﻢ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻣﺎده ی ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﺗﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺑﺪﻧﻪ ی آﯾﻔﻮن  ۶اس ﻟﻮ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻐﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﺎب ﻓﻠﺰی آن را رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن رﻧﮓ ﻫﺎی ﺻﻮرﺗﯽ
و رز ﮔﻠﺪ ) (Rose Goldﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ
ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺮد اﺻﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮی را

در ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺟﺎی دﻫﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

