آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۷ﺑﺪاﻧﯿﺪ!

اﭘﻞ ﺑﻪ دو روز ﭘﯿﺶ از دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻔﻮن  (iPhone 7) 7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ) (iPhone 7 Plusروﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد .اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﯾﻔﻮنﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪاﻧﯿﺪ؛ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﭘﻞ دو روز ﭘﯿﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ روز ﻫﻔﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) (Septemberﺧﻮد از ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ اﭘﻞ واچ  ،(Apple Watch 2) 2آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
روﻧﻤﺎﯾﯽ اﭘﻞ از ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻄﻠﺐ "ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ واچ  2ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ +
ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ" ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺒﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ از آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ در "آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس
اﭘﻞ رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ" ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮرد آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را
در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس
اﭘﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮوش آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش از روز ﻧﻬﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد
و ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪ  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﯾﻔﻮن  ۷ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶۴۹دﻻر و ﻧﺴﺨﻪ  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس ﺣﺪ ﺣﺪود  760دﻻر در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪ  256ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  849و  969دﻻر ﻋﻨﻮان
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﭘﻞ در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آﯾﻔﻮن  6اس و آﯾﻔﻮن 6
اس ﭘﻼس در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در
ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮن  ۷و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزار اﯾﺮان" ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

ﻃﺮاﺣﯽ و ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس
از ﻧﻈﺮ ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ،آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﭼﻨﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دو آﯾﻔﻮن را ﺑﺘﻮان در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﺘﻦ آنﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﮐﻨﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻌﺪی آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ از اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻮ دوﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
آنﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ و دﯾﮕﺮی در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﻣﺎ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺪ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر  IP67ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ ﻗﺎدراﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن  30دﻗﯿﻘﻪ در ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی آب دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺮار اﺳﺖ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺪه و دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع رﻧﮓﻫﺎی
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دو رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ در واﻗﻊ ﻣﺸﮑﯽ زﻏﺎﻟﯽ و ﻣﺸﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻪ
رﻧﮓ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻃﻼﯾﯽ ،ﻧﻘﺮهای و رزﮔﻠﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﮐﻤﻪ ﻫﻮم ) (Homeآنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن دﮐﻤﻪ ﻫﻮم آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ از ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﭙﺘﯿﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮک ﭘﺪ
ﻣﮏﺑﻮکﻫﺎی اﭘﻞ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﮐﻮک ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟﺮزش دﮐﻤﻪ ﻫﻮم دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻟﺬتﺑﺨﺶ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ اﭘﻞ ﺳﻮﮐﺖ  3.5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻫﻨﺪزﻓﺮی
را از دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪش ﺣﺬف ﮐﺮده و اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﭘﻮرت اﺗﺼﺎل ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﭘﻞ
ﯾﮏ ﻣﺒﺪل راﯾﮕﺎن ﭘﻮرت ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﻮرت  3.5ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﯾﻔﻮنﻫﺎﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﻞ ﺑﺮای
آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮﭘﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ" را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس
اﭘﻞ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ﺑﻪ وﯾﮋه آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس
اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .زﻣﺎن زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﺮف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس
اﭘﻞ ﺷﺪ .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ آﯾﻔﻮن  7از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﻟﻨﺰ ﺷﺶ اﻟﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ روزﻧﻪ  F1/8را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﻞ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ
دورﺑﯿﻦ  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ﺗﺎ  60درﺻﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن  6اس ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺎ  30درﺻﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻫﺮ دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ از ﭼﺮاغ
ﻓﻠﺶ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪای ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣﺠﺰا ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد دورﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﺑﺮﺧﻼف آﯾﻔﻮن 7
ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺎﺑﯿﻦ دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮﮐﯿﺐ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ در آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺑﺎ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و زوم
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﯾﻔﻮن  6اس و  6اس ﭘﻼس ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﺳﻨﺴﻮری  7ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر دورﺑﯿﻦ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل
ﺧﻮدﮐﺎر) (Auto-Image Stabilizationﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﺗﻔﮑﯿﮏ رﻧﮓ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای دارد.

ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس
اﺑﻌﺎد ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .آﯾﻔﻮن  7اﭘﻞ از ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  4.7اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ وﺿﻮح
ﺗﺼﻮﯾﺮ  1334در  750ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس  5.5اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ  1920در 1080
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻮل اچدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی "ﺗﺎچ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی" ﯾﺎ " "3D Touchﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ  25درﺻﺪ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .وﺳﻌﺖ رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس
آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪ  A10ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی آن  4ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻮده و ﭘﺮدازﻧﺪه
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آن ﺷﺶ ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ رم  2ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﭘﻞ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﺮاﺷﻪ  A10در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و دو ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺑﺎزده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی
دو ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﭘﺮدازﻧﺪه وﻇﯿﻔﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،دو ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺑﺎزده دﺳﺘﮕﺎه وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﭘﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺮاﺷﻪ  A10اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﭼﯿﭗ ) (SoCاﭘﻞ
 A9ﺗﺎ  40درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و  120ﺑﺮاﺑﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪه آﯾﻔﻮن اورﺟﯿﻨﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی دو ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و دو ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺑﺎزده ﺗﺮاﺷﻪ  A10را ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ آن
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﺮاﺷﻪ  A10ﺗﺎ  80درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺑﺎزده آن ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﺮاﺷﻪ  A10ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ آن را  50درﺻﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪه
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﺮاﺷﻪ  A9داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دو ﺳﻮم اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ آن را دارد.

ﺑﺎﺗﺮی آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﭘﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺗﺮی آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪش  20اﻟﯽ  30درﺻﺪ دوام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی آﯾﻔﻮن  6اس و آﯾﻔﻮن  6اس ﭘﻼس
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ در دو
آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪش اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﭘﻞ و دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪش اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
====================================
ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﺧﻮشﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ:

ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ

ﻗﯿﻤﺖ و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن ۷

ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮﭘﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮن  ۷و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزار اﯾﺮان

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :اوﻟﯿﻦ وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس

 ۱۱ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﺑﺎره آیﻓﻮن ﺑﻌﺪی اﭘﻞ ﻓﺎش ﺷﺪه اﺳﺖ!

اﭘﻞ از آﯾﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻤﯿﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ!

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 19ﺷﻬﺮﻳﻮر 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/information-feature/4550 :

