رﻧﺪرﻫﺎی رﻧﮕﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
آن را ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
رﻧﺪرﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه از آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دورﺑﯿﻦ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻮﺘﺮ » «9TechElevenﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮن  ۱۳و ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو آن را ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
ﮐﺮده اﺳﺖ .رﻧﺪرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۲دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﺪرﻫﺎی رﻧﮕﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻔﻮن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد روﻧﻤﺎﯾﯽ از آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎچ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و دو ﻟﻨﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻮرب در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻧﺪرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯿﻨﯽ
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ،ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮرب ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ روی ﻣﺤﻔﻈﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ روﻧﻤﺎﯾﯽ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﯽﺷﮏ ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن آﯾﻔﻮن ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد
از ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و اﭘﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۲۲و ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  ۱۴از ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۳ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن ۱۳
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۳در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﭘﻞ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺮود اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر )ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ(
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

