آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺑﺎ ﻣﻮدم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  X60و ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد  ۵Gاز راه ﻣﯽرﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﭘﻞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  ۲۰۲۱از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۳روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،از
ﻣﻮدم  5Gاﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  X60ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮدم  5Gﮐﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی و ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽرﺳﺪ .اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  X60در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮدم  5Gاﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  X55ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن  ۱۲اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎرژدﻫﯽ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮدم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  X60ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
دادهﻫﺎی  5Gرا از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی زﯾﺮ  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر
اراﺋﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی  5Gاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻﯾﯽ را
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﻬﺮی ﮐﺎراﯾﯽ دارد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی
زﯾﺮ  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ.

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻮج ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺠﺎری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮدمﻫﺎی  5Gﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺳﺖ .در

ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﭘﻞ در آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۱از ﻣﻮدم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  X60و در آﯾﻔﻮن  ۲۰۲۲از ﻣﻮدم
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  X65اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  X65اوﻟﯿﻦ ﻣﻮدم  5Gﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۲ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  X65آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮدم ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ از ﺳﺎل  ،۲۰۲۳ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮدم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

