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 Timothy Arcuriاز ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺷﺮﮐﺖ  Cowen and Companyاﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه در
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﭘﻞ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﺳﻪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ از آﯾﻔﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺗﺎزه از راه

ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪ »آﯾﻔﻮن اﮐﺲ« ﺑﺮﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۵.۸اﯾﻨﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻇﺎﻫﺮا از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری ،روی ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺧﻤﯿﺪه اﺳﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎور دارد

ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ دو ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﯾﻔﻮن  ۷اس و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
 ۴.۷و  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ آﭘﮕﺮﯾﺪی ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  ۷و ﻣﺪل ﭘﻼس آن ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDرا در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ آﯾﻔﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ،Cowen and Companyاﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDرا در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ آﯾﻔﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی  LCDاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ .اﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت اوﻟﯿﻪ آﯾﻔﻮن  ۷اس اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  LCDرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 OLEDﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.
در واﻗﻊ آﯾﻔﻮن  ۸ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد را دارد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه ای ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮت  ۷دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.

ﺷﺎﯾﻌﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ،دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﺲ ﺗﺎﯾﻢ و ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺗﺎچ آی دی درون ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ

ادﻋﺎی  Arcuriاﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ را در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ اﭘﺘﯿﮑﺎل ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨﭙﺘﮏ در

ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺎچ آی دی آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی »ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ« ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺒﻮه در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در ﻣﻮرد ﻣﻮدم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎرات
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و اﯾﻨﺘﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻨﺘﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم راﻏﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ  Arcuriاﭘﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه را در ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﭼﻬﺮه و ژﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن اﮐﺲ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر
ﻟﯿﺰری ،ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺠﺎورت دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد.
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