اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس،
ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟﻮد  Smart Connectorدر اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ واﻗﻌﯽ از آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس ،در وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم » «Bastille Postﺑﻪ
اﻧﺘﺸﺎر رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ آﯾﻔﻮن اﺳﺖ.
از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس ﺑﻪ دو ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ در
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ دارد.

در ﮐﻨﺎر ﻟﻨﺰﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻼش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺧﻄﻮط
آﻧﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺬف ﺷﺪن ،در ﺑﺎﻻی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺎط آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را در آﯾﭙﺪ ﭘﺮو دﯾﺪه اﯾﻢ .اﭘﻞ
ﻧﺎم  Smart Connectorﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﯿﺒﻮرد دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ آن
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ  Smart Connectorراه ﺧﻮد را ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس ﻫﻢ ﮔﺸﻮده اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ  Feld & Volkﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ،ﭼﻨﺪ رﻧﺪر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﺿﺢ ﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  ۷و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼس آن،
ﻫﺮ دو از دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ وﻟﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  ،۷از ﻟﻨﺰی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آﯾﻔﻮن  6sﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 Feld & Volkﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﯾﻔﻮن  ۷ﺑﻪ  ۶.۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﯾﻔﻮن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ  ۷.۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز از آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻌﺪی اﭘﻞ،
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  ۶و  ۶اس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺻﺮﻓﺎ زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﺮات
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ ،ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﻢ ﭘﻮرت  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی
ﻫﺪﻓﻮن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت رخ دادن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،اﭘﻞ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮﯾﻮ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻓﻀﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﺎﺳﯽ آﯾﻔﻮن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

