اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎزه در ﻣﻮرد ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
اﮐﺎﻧﺖ  Weiboﻓﺎش ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم  @KJumaاﺧﯿﺮا اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ
آﯾﻔﻮن  6اس و آﯾﻔﻮن  6اس ﭘﻼس اﭘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ،آﯾﻔﻮن  6اس ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  4.7اﯾﻨﭽﯽ
ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1125در  2000ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  488ppiاﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺪل آﯾﻔﻮن  6اس ﭘﻼس ﻧﯿﺰ رزﻟﻮﺷﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1242در  2208ﭘﯿﮑﺴﻞ
و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  460ppiدارد .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺮای آﻧﮑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی از اﯾﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ
آﯾﻔﻮن  6ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  750در  1334ﭘﯿﮑﺴﻞ )ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  (326ppiاﺳﺖ و
ﻣﺪل آﯾﻔﻮن  6ﭘﻼس ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1080در  1920ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ 401ppi
دارد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﮐﻪ رزﻟﻮﺷﻦ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﭘﻞ ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در اﮐﺎﻧﺖ  Weiboاﯾﻦ ﻓﺎش ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﭽﻤﺎرک  Geekbenchﻧﯿﺰ ﺑﺮای
آﯾﻔﻮن  6اس دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه.
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  A9اﺳﺖ و ﭘﺮدازﻧﺪه آن
ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼﮐﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1.8ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ آﯾﻔﻮن از  2ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻣﺘﯿﺎز ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﯿﭙﺴﺖ  A9در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 2248و در وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای  4036اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺣﺪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ دﯾﺪه ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و اﭘﻞ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ
ﺧﻮد در ﺳﺎل ﺑﯿﻞ ﮔﺮاﻫﺎم ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ اﺳﺖ.
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