رﻧﺪر ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از آﯾﻔﻮن  ۷و ﻧﻤﺎﯾﺶ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای آن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی اﭘﻞ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻮج ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﯿﺰ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﺗﺎزه ای در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
درز ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ در ُﮐﺮه ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
رﻧﺪری ﮐﻪ از آﯾﻔﻮن  7ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزه ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،از ﻣﻮاد ﺗﺎزه ای در ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ

ﺑﺎ دﯾﺪه ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل
ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  2015دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.
از ﻣﯿﺎن ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ رﻧﺪرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه روی آﯾﻔﻮن  7اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ  Super AMOLEDﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ
ﺳﺎل  2018ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  AMOLEDرا ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﯿﻨﮓ ﭼﯽ ﮐﻮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ  KGI Securitiesﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2019اﭘﻞ
از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﻖ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺷﻬﺮت دارد.
ﺗﻐﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺑﺎر از ﺟﻨﺲ ﺳﺮاﻣﯿﮏ
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺬف ﺧﻄﻮط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﻦ از روی ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه .ﺧﻄﻮط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﻦ ﮐﻪ روی
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آﯾﻔﻮن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آن
را ﻣﺸﺨﺼﻪ ای زﻧﺎﻧﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه
ﺑﻮد ،ﺧﻄﻮط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﻦ از روی ﺑﺪﻧﻪ آﯾﻔﻮن  7ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در رﻧﺪر ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی از ﻓﯿﺶ  3.5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻫﺪﻓﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﻇﺎﻫﺮا اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ
ﺳﺮﻋﺖ  Touch IDرا ﻫﻢ در آن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻓﻠﺰ ﺗﺎزه
ای ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﯾﻢ ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻐﺮاﺗﯽ را ﻫﻢ در ﺗﺎچ آی دی اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﺮی آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ زودﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،آﯾﻔﻮن رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﺿﺪ آب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﺪر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه را در ﺧﻮد
دارد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﭘﻞ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ اﻣﺎ ،ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

