رﻧﺪرﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻔﻮن  SEﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ:
ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﺨﺖ و ﺣﻔﺮه درون ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
آﯾﻔﻮن  SEﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﭘﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺣﻔﺮه ﻣﺨﺼﻮص
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم » «aaple_labﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﯾﻔﻮن  SEﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺴﻞ اول آﯾﻔﻮن  SEﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﯾﻔﻮن 5s
داﺷﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ دوم اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۸ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۴.۷اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺴﻞ
ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﺎ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﺨﺖ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی
ﺑﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ،۲۰۱۷اﭘﻞ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻓﯿﺲ آﯾﺪی و ﺣﺬف ﺗﺎچ آﯾﺪی از دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﯾﻔﻮن  ۱۰را ﺑﺎ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز  Face IDدر ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻓﻨﺎوری ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
آﯾﻔﻮن  SEﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﭘﻞ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد :اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎچ آﯾﺪی و ﺣﻔﺮه
ﻣﺨﺼﻮص دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ.

اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﯾﭙﺪ اﯾﺮ  ،۲۰۲۰ﺗﺎچ آﯾﺪی را درون دﮐﻤﻪ ﭘﺎور دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﯾﻤﻦ را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ Face ID
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ،اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﭙﯿﮑﺮ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
آﯾﻔﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و از ﻃﺮاﺣﯽ روزﻧﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.

»راس ﯾﺎﻧﮓ« ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎزار ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﭘﻞ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ دو ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ
آﯾﻔﻮن  SEﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ ارﺗﻘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪل ﻓﻌﻠﯽ  SEﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ
 5Gو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی دارد و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۱اﯾﻨﭽﯽ آن
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ روزﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود آﯾﻔﻮن  SEﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  5Gﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۳در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﭘﻞ
ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﻃﺮح ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را در آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻐﺮ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن روزﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .وی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۴از راه ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

