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ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﻣﺪل ﭼﻬﺎر اﯾﻨﭽﯽ ﺗﺎزه ای از آﯾﻔﻮن  5sرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺘﻤﺎﻻ آﯾﻔﻮن اس ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ  ،9to5Macاﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ رﻗﻢ » «5را از ﻧﺎم آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﺻﺮﻓﺎ از ﺣﺮوف در آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﯾﻔﻮن  5SEﻧﺎم دارد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ »ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ای« از
ﻣﺪل  5اس اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺰارش  9to5Macآﻣﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮان را ﺳﺮدرﮔﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  6و  6اس در ﺑﺎزار ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺬب
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﺎﻣﺶ »] «5ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ رﻗﻢ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از  [6اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺬف اﯾﻦ رﻗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن اس ای اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن آﯾﻔﻮن  5اس اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ 9to5Mac .ﮔﺰارش داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﯿﭙﺴﺖ  A9را در ﺧﻮد ﺟﺎی
]درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻔﻮن  6اس[ و ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ و  NFCﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ اﭘﻞ ﭘﯽ را در ﺧﻮد
داده اﺳﺖ.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮات اﻧﺪﮐﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی اﻧﺪک ﺧﻤﯿﺪه در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه و اﻓﺰوده ﺷﺪن دﮐﻤﻪ ﭘﺎور در ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺑﺪﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﯿﺶ روی اﭘﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ  15ﻣﺎرس روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﻮد و در ﮐﻨﺎر آن ،ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﭘﻞ واچ و آﯾﭙﺪ ﭘﺮوی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
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