آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  ۹.۷اﯾﻨﭽﯽ و آﯾﻔﻮن  SEﻫﺮ ﯾﮏ دارای
دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
اﭘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺎش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم را در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪ
ﺷﮑﺎﻓﯽ دﯾﻮاﯾﺲ ﯾﺎ ﺑﻨﭻ ﻣﺎرک ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﭘﺎﻧﺰرﯾﻨﻮ« ،از وﺑﺴﺎﯾﺖ »ﺗﮏ ﮐﺮاﻧﭻ« ،ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ،
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ »ﻣﺘﯿﻮ ُ
ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻔﻮن  SEو آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  ۹.۷اﯾﻨﭽﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه
ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم در آﯾﻔﻮن  SEﺧﺒﺮی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن را ﻫﻢ رده ی ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه اش ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻔﻮن  ۶اس و  ۶اس ﭘﻼس
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ )ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم دارﻧﺪ(.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  ۹.۷اﯾﻨﭽﯽ اوﺿﺎع ﻓﺮق دارد ،زﯾﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺑﺰرﮔﺘﺮ آن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪل  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ
دارای  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ در
ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪش ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری ﭼﯿﭙﺴﺖ  A9Xرا ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ داده؛ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ
را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی و ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه دﯾﻮاﯾﺲ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﺗﺒﻠﺖ دارای ﭘﺴﻮﻧﺪ ﭘﺮو-ی ﺧﻮد ﺗﻔﺎوت ﭘﺪﯾﺪ آورد و
ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﺗﮏ ﮐﺮاﻧﭻ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار ﮔﯿﮏ ﺑﻨﭻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در آﯾﻔﻮن SE
ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک ﭼﯿﭙﺴﺖ  A9ﻓﺮق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮑﺮده و ﻫﻨﻮز روی ﻫﻤﺎن  ۱.۸۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻗﺮار دارد .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ
آزﻣﻮن ﺑﻨﭻ ﻣﺎرک ﮔﯿﺮی ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺗﺴﺖ ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ ای اﻣﺘﯿﺎز  ۲۵۳۸و در ﺗﺴﺖ ﭼﻨﺪ
ِ
ﻫﺴﺘﻪ ای اﻣﺘﯿﺎز  ۴۴۲۱را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه؛ اﻋﺪادی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﯾﻔﻮن  ۶اس
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮی دارﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮕﻮﻢ ،آﯾﻔﻮن  SEدر

ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪارش ﯾﺎ ﻫﻤﺎن آﯾﻔﻮن  ۶اس ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارد و
ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮم-ﻓﺎﮐﺘﻮری ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان ﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  ۹.۷اﯾﻨﭽﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ از ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﭘﺎﻦ
ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش از ﺟﻤﻠﻪ دورﺑﯿﻦ ۱۲

ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دارای ﻓﻠﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  True Toneرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

