آﯾﻔﻮن  ۱۳اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ
روﺷﻦ از راه ﻣﯽرﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﭘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  ۲۰۲۱از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻔﻮنﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎ درﺑﺎره آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،آﯾﻔﻮن  ۱۳اﺣﺘﻤﺎﻻ
از وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺑﻪ
دادهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﯽرود در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺮش رﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﻇﺎﻫﺮا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ در اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ۶وﺟﻮد دارد.
ﻃﺒﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﮑﺲ وﯾﻨﺒﺎخ« ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ،آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ از راه ﻣﯽرﺳﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان در ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪان آن را ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﮐﺮد.

در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮن ،ﺳﺎﻋﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﮑﻮن ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﻮار و آﯾﮑﻮنﻫﺎ در ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روﺷﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وﯾﻨﺒﺎخ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﻋﻼم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮوﻣﻮﺷﻦ ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎرش در آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺣﺎﻻ ﻇﺎﻫﺮا آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺑﺎ رﻓﺮش رﯾﺖ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ و
ﻓﻨﺎوری  LTPOاز راه ﻣﯽرﺳﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری  LTPOدر ﮐﻨﺎر اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻓﻨﺎوری
ﭘﺮوﻣﻮﺷﻦ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﻣﯽآورد.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺑﻪ آراﯾﻪ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻗﻮیﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﮓﺳﯿﻒ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

دورﺑﯿﻦ ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرهﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،دورﺑﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺳﻮﭻ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد دورﺑﯿﻦ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ» ،ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ« ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺗﺮه ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺗﻐﺮات ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻤﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وﯾﻨﺒﺎخ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺮﺗﮓ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﯾﺎ آورﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺪارد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﭘﻞ واچ ﺳﺮی  ۷ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻓﺰودن آن ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺧﺒﺮ داده
ﺑﻮدﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

