اﭘﻞ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از آﯾﭙﺎد ﺗﺎچ
ﺑﺮای ﺳﺎل  - ۲۰۱۹دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۷
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از ﻋﺮﺿﻪی آﺧﺮﯾﻦ آﯾﭙﺎد ﺗﺎچ ﻣﯽﮔﺬرد و ﻃﯽ  ۶ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ دﺳﺖ
ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ آﯾﭙﺎد ﺗﺎچ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ
ﺗﺎ آن را در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ  Mac Otakaraﯾﮑﯽ از اﻓﺸﺎﮔﺮان ﻣﻌﺮوف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﭘﻞ ،آن را ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2019ﺗﺎﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی از

اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه و ﻫﻨﻮز در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ آﯾﭙﺎد ﺗﺎچ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ از ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۴اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺗﻐﺮات
ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﭘﯿﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت داﺧﻠﯽ آن ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی  ،Touch IDﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آﯾﭙﺎد ﺗﺎچ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﭙﺎد ﺗﺎچ ﺗﺎزه ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی درﺑﺎرهی آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻮرت  USB-Cﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﯾﻦ درﮔﺎهﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﻻﯾﺘﻨﯿﮓ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻃﺮاﺣﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ

اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﮔﺎه  USB-Cدر ﭘﺎﯾﺎن راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﭘﻞ
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۹از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Face IDارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آراﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪای در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮن  XSﻣﮑﺲ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آﯾﻔﻮن  XRﺑﻌﺪی ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ دو ﮔﺎﻧﻪی اﺻﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

رﻧﺪری از  Digit.inﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از آﯾﻔﻮن  XIﻣﮑﺲ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﯽ روﯾﺪاد ﺳﺎﻻﻧﻪی اﭘﻞ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی از آﯾﭙﺪ ﺗﺎچ ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺖ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻃﯽ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﺪاد
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :آزﻣﺎﯾﺶ آﯾﻔﻮن  XSو  XRدر ﻋﻤﻖ  ۸ﻣﺘﺮی آب

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

