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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران  مجله نت   
 

اخبار جدید و    13آیفون  
 ها بررسی شایعه 

 
به یک واقعیت  iPhone 13 زمان خیلی زیادی نمونده که

ولی هنوز شایعه بشه.  این  تبدیل  مورد مشخصات  در  ها 
ایکنه. اگه همهگوشی تغییر می کنار هم  ی  ن شایعات رو 

ازبذاریم می تصویری  باشیم.   iPhone 13 تونیم  داشته 
کلی، شنیدهبه آیفون  طور  گوشی  که  اینه  از    13ها حاکی 

 هرتزی برای دو مدل   120با نرخ فریم   LTPO نمایشگر 
Pro  5 ارائه میده. به لطف عملکرد بهترG   عمر باتری بهتر

ها  ای دوربینشده.همچنین ارتقاهای کوچیک و بزرگی بر
هم  پیش  با  رو  شایعات  تا  باشین  ما  همراه  میشه.  بینی 

 .بررسی کنیم

https://netran.net/mag/iphone-13-rumours/
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ها در مورد ولی هنوز شایعهبه یک واقعیت تبدیل بشه.  iPhone 13 زمان خیلی زیادی نمونده که
 تونیم تصویری ازی این شایعات رو کنار هم بذاریم میکنه. اگه همهمشخصات این گوشی تغییر می

iPhone 13 نمایشگر 13ها حاکی از اینه که گوشی آیفون طور کلی، شنیده داشته باشیم. به LTPO  با
عمر باتری بهتر   5Gف عملکرد بهتر ارائه میده. به لط Pro هرتزی برای دو مدل 120نرخ فریم 

بینی میشه. همراه ما باشین تا ها پیششده.همچنین ارتقاهای کوچیک و بزرگی برای دوربین
 .شایعات رو با هم بررسی کنیم

 iPhone 13  تاریخ انتشار و عرضه

ی طبق روالی که برای آیفون ها پیش گرفته بود جلو بره، به احتمال زیاد شاهد عرضه Apple اگه
 .ام سپتامبر باشه24تر میتونه هستیم. تاریخ دقیق 2021در سپتامبر  13آیفون 

 

بندی اپل بینی میشه که زمانرو به تاخیر انداخت اما پیش 12گیری کرونا انتشار آیفون با اینکه همه
گرده. البته در نظر داشته  به روال نرمال خودش برمی 2021ی گوشی های جدید در برای عرضه

های تکنولوژی به تاخیر  ی شرکتی همهباشین که کمبود چیپست در جهان هم این روند رو برا
 .انداخته
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گیره که قراره با قدرت می  A15 Bionic یبه احتمال زیاد از تراشه 13خبر خوب دیگه اینه که آیفون 
 .این گوشی در سپتامبر معرفی بشه

 13قیمت آیفون  

اشه و مثل تغییری نداشته ب  13، قیمت آیفون 12طبق شایعات احتمال میره نسبت به قیمت آیفون 
باشه. کال اپل نمیخواد قیمت رو برای  (Pro Max) دالر 1100دالر )مدل مینی( و  700سری قبل بین 

 .های جدید نسبت به سری قدیمی بیشتر بکنهمدل

 

ترابایتی هم از خبری  1ی از حافظه 13از خبرهای بد اینه که با وجود زیاد نشدن قیمت آیفون یکی 
 6.1اینچ برای مینی،  5.4کنه و مثل قبل تغییری نمی 12ی اون هم نسبت به آیفون نیست. اندازه 

نظر  اینچ برای مدل پرو مکس در 6.7ی پرو و اینچ برای نسخه 6.1معمولی،  13اینچ برای آیفون 
هفت مدل داشته باشه  13گرفته شده. البته یک منبع خبری دیگه هم شایعه کرده که ممکنه آیفون 

 .تا بازارهای مختلف رو پوشش بده 

مینی فروش خوبی نداشت، ممکنه اپل بیخیال این مدل بشه. ولی باز   12از اونجایی که آیفون 
 .مطمئن نیستیم
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 iPhone 13  اسم

رو انخاب کرده مثل  13های اولیه حاکی از اینه که اپل برای مدل جدید خودش اسم آیفون شایعه
کنن که ممکنه اسم این معرفی و عرضه شد. اما بعضی منابع بیان می 11که بعد از آیفون  12آیفون 

 .ی اپل هستشهای اولیهباشه که مشابه مدل iPhone 12s مدل جدید آیفون

 

گرده که بین مدل قدیمی و مدل جدید به سیستم نامگذاری قبلی خودش برمی Apple با این اسم
 عرضه شد 2015بود که در  iPhone 6s ی این روندکرد. آخرین گوش عرضه می S مدلی رو با پسوند

 مدل XS دار باشه ولی باS  هایمنتشر شد هم میتونه یکی از مدل  2018که در  XS البته آیفون)
XR  هم از اون سری وجود داره). 

تر  دار به این معنیه که گوشی جدید شباهت زیادی با مدل قبلی داره ولی عملکردش قویS مدل
ی بر اساس اسمی که داره میتونه مشخصات متفاوتی هم داشته باشه که اپل  شده. پس این گوش

 .با معرفی اون به ما توضیح میده 

 13طراحی آیفون  
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تری روی صفحه نمایش خودش  شیارهای کوچیک 13بعضی از اطالعات درز شده میگن که آیفون 
 .داره 

 

این شیار رو کوچیک کرده بود، اما با حذف دو   12ی مختلف در آیفون اپل با ترکیب سنسورها 
های تر بشه. طبق گزارش یکی از شرکتتر و نازکانتظار میره این شیار کوچیک 13سنسور در آیفون 
تر شده و همین امر باعث درصد کوچیک 50تا  40تا   Face ID ی چیپست اسکنرتکنولوژی، اندازه 

 .میشه تر شدن این شیارنازک

ی پنل جلویی رفته. تصاویر به بیرون جا شده و به گوشهاسپیکر مخصوص تلفن در این شیار جابه
 .نشون میده این موضوع به واقعیت نزدیکه 13های آیفون درز کرده ار گلس
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تری هم داره. در ادامه های بزرگتره، همچنین دوربینگوشی احتماال نسبت به سری قبلی ضخیماین 
 .بینی شده رو ببینینشکل پیش

 

محسوب  iPhone 13 های محدوداین عکس همچنین رنگ قرمز رو نشون میده که جزو مدل
 .میشه

معروفه. چند نکته رو میشه  iPhone 12s ندر گرفته شده که بهر 13ای هم از آیفون های دیگهطرح
 :از این طرح فهمید

 .صورت اریب روی اون قرار گرفتنهای گوشی بهدوربین .1
2. Touch ID   حذف شده بود، به گوشی برگشته 12که در آیفون. 
 .جا شده تر شده و اسپیکر تلفن جابهکوچیک Notch شیار .3

 ت نزدیکه چون هنوز با کرونا درگیر هستیم و از اونجایی کهبرگشتن تاچ آیدی خیلی به واقعی
Face ID   .یکم با ماسک مشکل داره داشتن یک راه امنیتی برای باز کردن گوشی خیلی خوبه

 .این موضوع مشاهده شده  iOS 15 و 13همچنین در تصویر درز پیدا کرده از تنظیمات آیفون 
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رو   در آیفون  Face IDسازیفعال کنم مقالهیشنهات می براتون سخته پ  Face IDاگه کار با تنظیمات
 .مطالعه کنین

 

 ببینیم بدون پورت بودن اون و حذف iPhone 13 ترین تغییری که ممکنه دردر آخر بزرگ
Lightning Port های موبایل میخواد این کار رو ی دسترسیسیم کردن همهاز اونه. اپل با هدف بی

و… هم هستیم. البته   Wireless سیم، انتقال اطالعات از راه انجام بده و احتماال شاهد شارژ بی
 .حذف نمیشه 13ن پورت آیفون یکسری از شایعات با این موضوع مخالفن و میگ

 

https://netran.net/mag/face-id-activation/
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 iPhone 13   های رنگ 

 

ی این گوشی اقرار کرده که ممکنه سه رنگ جدید از این گوشی ها درباره ترین منبع شایعهبزرگ
کدوم از این اخبار قطعی صورتیه. ولی هیچ iPhone 13 گ معمولیببینیم. ما هم شنیدیم که رن

پرو مشاهده کنیم. این    13ای برای آیفون های جدید دیگهنیست. با این حال حتی ممکنه رنگ
 .ها میتونن مشکی مات، برنزی و نارنجی باشنرنگ
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 13نمایشگر آیفون  

تغییر نداده، ممکنه شاهد   12رو نسبت به آیفون  13ی نمایشگر آیفون از اون جایی که اپل اندازه 
  6.1ایش پرو صفحه نم 13ای در صفحه نمایش باشیم. طبق اخبار و شایعات، آیفون  ارتقاهای دیگه

 .اینچ هستش 6.7داره. صفحه نمایش آیفون پرو مکس هم   120FPSاینچی با 
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اطالعاتی هم در مورد تکنولوژی جدید استفاده شده در صفحه نمایش آیفون درز پیدا کرده. این  

ها هم سامسونگه. همچنین در گوشی ی پنلشناخته میشه و سازنده  LTPO تکنولوژی با اسم

های اپل رو میسازه که پنل استفاده شده. همچنین سامسونگ بعضی تراشههم از این  S22 گلکسی

ترینشون برای اتصال صفحه نمایش به برد استفاده میشه. این موضوع هم مهری تاییدی بر  مهم

 .هستش LTPO وجود پنل

از کاربردهای این پنل میشه گفت دیگه به بردهای اضافی برای کنترل نرخ نوسازی در صفحه نمایش 

تر بشه. همچنین میتونه نرخ  ازی نداره. این تکنولوژی و کاربرد اون باعث میشه نمایشگر یکم نازکنی

درصد مصرف  20تا  15فریم رو کنترل کنه و در مواقع نیاز این نرخ رو باال و پایین ببره. این پنل  

 .باتری رو کاهش میده 

کنه،  های آیفون اضافه میوشی رو به گ Always on Display قابلیت LTPO عالوه بر این، پنل

 .های اندرودی وجود داشتتر در گوشیقابلیتی که قبل

 13افزار و گرافیک آیفون  سخت 

ترین نسبت به مدل قبلی یک امر قطعیه. یکی از مهم 13افزار آیفون خب مطمئنا ارتقای سخت

که موفقیت  A14 Bionic هست. این چیپست از چیپست A15 Bionic ارتقاها استفاده از چیپست

در این گوشی باعث  SoC طور کلی، سیستم جدیدتره. بهکسب کرده بود قوی 12خوبی در آیفون 

ببینیم که قراره اپل در اون   14بهبود عملکرد و قدرت میشه؛ ولی ارتقای بزرگ بعدی رو باید در آیفون 

 .یهنانومتر  5های از تراشه A14 Bionic .نانومتری استفاده کنه 4از چیپست 
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گیگابایت ظرفیت حافظه داره. البته براساس   512تا  64بین   13ی حافظه داخلی، آیفون در زمینه

 !حاال آیفون به خودش ندیدهای که تا ترابایت هم میرسه. حافظه 1بعضی شایعات، این حافظه به 

هایی که در مورد سیم و اتصاالت وایرلس خیلی بهتری داره. بررسیهمچنین سیستم بی 13آیفون 

 Qualcomm’s X60 5g صورت گرفته نشون میده اپل قصد داره از  Qualcomm همکاری اپل با

modem  های  این مودم 2023در گوشی های جدیدش استفاده کنه. ولی به احتمال زیاد تا سال

 .بینیمداخلی رو در آیفون نمی 

X60   نانومتری میتونه مستقیما روی چیپست گوشی نصب بشه. کاربردهای اون  5با ترانزیستورهای

 Wi-Fi ممکنه با 13با این پردازنده بهتر میشه. آیفون  5Gکم شدن مصرف باتریه. همچنین اتصال 

6E عات داره بیاد که سرعت خیلی باالیی در انتقال اطال. 

 13تو راهه که با آیفون  S22 گوشی گلکسی . رقیب سرسخت اپل همونطور که میدونین سامسونگه

 .رقابت کنه

https://netran.net/mag/samsung-galaxy-s22-rumors/
https://netran.net/mag/samsung-galaxy-s22-rumors/
https://netran.net/mag/samsung-galaxy-s22-rumors/
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 ها یا کامپیوترها از بنچمارک استفاده میشه. دو مقاله زیر با ساز و کاربرای مقایسه موبایل
Benchmark کنهآشناتون می. 

 آموزش بنچمارک گرفتن از گوشی و کامپیوتر
 و معرفی بنچمارک های معروف  (Benchmark)آشنایی با مفهوم بنچمارک

  iPhone 13 هایدوربین 

 

های اون بیشتر  ها راجع به دوربیننزدیک میشیم، صحبت 13هر روزی که به تاریخ عرضه آیفون 
 عنصر عکاسی رو برای 6تره، دوربین اولتراواید با ها که به واقعیت نزدیکین صحبتمیشه. یکی از ا

iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max  کنه. این لنز با فوکوس خودکار ساخته  بینی میپیش
عنصر عکاسی داره و هر چی عناصر عکاسی یک لنز بیشتر باشه،  5پرو  12میشه. لنز اولتراواید آیفون 

 .کنهتری رو ثبت می با کیفیت هایعکس

درصد به فوکوس بهتر  40رو افزایش داده که تا  VCM هایطبق یکسری مشاهدات، اپل سفارش
 .کنهلنزها کمک می

https://netran.net/mag/how-to-benchmark-a-pc-and-mobile/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%86%da%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-benchmark/
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رو نشون   12تری نسبت به آیفون ها و لنزهای بزرگدوربین  13ماکت درز پیدا کرده از آیفون 
برداری در نور ن لنزهای دریافت بشه و عکسکنه نور بیشتری توسط ایمیده. این ارتقا کمک می

 .کم کیفیت بهتری داشته باشه

کنن. سنسورهای اون هم بزرگتر میشه. افزاری بزرگی پیدا میارتقای سخت 13های آیفون دوربین
کنه. اما هنوز های بزرگ رو هم در پیش داره که به دریافت نور بیشتر کمک میسنسور بزرگ، پیکسل

 iPhone 12 Pro Max قطعیه یا نه، چون 13معلوم نیست این بزرگ شدن سنسورها برای آیفون 
 .سنسورهای نسبتا بزرگی داره 

تری در لنز پرو مکس دیافراگم بزرگ 13پرو و آیفون  13بینی شده که آیفون عالوه بر این، پیش
 f/2.4 12دارن که در آیفون  f/1.8 اولتراواید دارن. گفته میشه که هر دو گوشی دوربینی با دیافراگم

 .کنه و کیفیت عکاسی رو باال میبرهرو جذب می  عنصره نور بیشتری 6بود. این دیافراگم همراه با لنز 

 

پشتیبانی کنن که  sensor-shift Stabilization تاز قابلی 13های آیفون ی مدلانتظار میره که همه
پرو مکس دیده میشه. این قابلیت یک ارتقا برای لرزشگیر اپتیکال تصویر  12فقط در آیفون 

 .کنهتر می برداری و عکاسی رو آسونمحسوب میشه که فیلم

 (Folded Lens) با لنز تا شونده  های دوربینی جالب دیگه اینه که اپل به دنبال سازنده شایعه
صورت عمودی بسازه، افقی فوتو رو به جای اینکه بهمیگرده. این طراحی پریسکوپ مانند، لنز تله
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ی گوشی افزایش میسازه. این طراحی باعث میشه بزرگنمایی تصویر بیشتر بشه بدون اینکه اندازه 
 .بینیم اون رو نمی  14پیدا کنه. امکان عملی شدن این پروژه هست ولی به احتمال زیاد تا آیفون 

به قدری قوی باشه که بتونه   13حاال که صحبت از بزرگنمایی و زوم شد، احتماال دوربین آیفون 
ی اون برداری پرتره هم داشته باشه. دوربین اولتراواید ارتقا یافتهآسمون شب رو ثبت کنه و فیلم

 Night Mode ن کردنممکنه یک مود عکاسی نجومی داشته باشه. این دوربین همچنین با روش 
 .در نور کم تصویربرداری خوبی خواهد داشت

کنه گراند تصویر رو تشخیص میده و اون رو تار می ی ویدیو هم وقتی که روشن باشه بکمود پرتره 
های آیفون ی مدلهمچنین به شما اجازه میده عمق تصویر رو تعیین کنید. مشخص نیست که همه

 .کننهاشون مثل پرو مکس از این قابلیت پشتیبانی میبعضی  این قابلیت رو دارن یا فقط 13

 

داشته باشن. این سنسور   LiDAR جدید سنسورهای سری  ی مدلهمچنین احتمال داره که همه
 .بره های پرتره رو باال میپرو مکس وجود داشت، کیفیت عکس 12که قبال در آیفون 

 13باتری آیفون  

پرو مکس با باتری بزرگی که  12عملکرد خیلی خوبی نداشت. فقط آیفون  12های آیفون باتری مدل
با تکنولوژی نرم  13ها، باتری آیفون داشت مدت زمان قابل توجهی روشن میموند. اما طبق گزارش

 .ی اون بزرگ بشهکنه بدون اینکه اندازه ساخته شده که عمر و ظرفیت اون رو زیاد می 
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 iPhone کنیم ولی بهترین ارتقا برایافزایش ظرفیت رو مشاهده می 13های سری ی مدلبرای همه
13 Pro Max  4352آمپرساعت به میلی  3687درصدی، از  18هستش که با افزایش  

 .کننری رو حل می های دیگه ارتقای کوچیکی دارن اما مشکل عمر باتآمپرساعت میرسه. مدلمیلی

 13شارژ آیفون  
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چیزی   13ی زیاد شدن شارژ اون برای آیفون واتی داشت و ما هنوز درباره  20شارژ  12ن آیفو
شارژ   13نشنیدیم. ولی یکسری شایعات بد در این مورد شنیده میشه. طبق این شایعات آیفون 

 .معکوس نداره 

 .نداره  های دیگه مثل ایرپاد و اپل واچ رواین به این معنیه که آیفون قابلیت شارژ کردن دستگاه 

 

 13یفون های قدیمی استفاده میشد، در آخبر دیگه اینه که ممکنه مدل شارژی که برای مک بوک
کار بره. این مدل شارژ، جایگزین پورت الیتنینگ میشه و با آهنربا به یک شیار پورت مانند متصل به

ی خطا  کنه و به کاربر اجازه میده در صورت مشاهده سیم گوشی رو شارژ می میشه که به صورت بی
 .سیم رو مثل شارژ باسیم قطع کنهشارژ بی 

 iOS 15   و  13آیفون  

 iOS جدید عرضه میشه. اپل پیش از این تصویر خوبی از iOS با یک سیستم عامل هر آیفون جدید
رو آپدیت کرده و به این ترتیب شما میتونین  FaceTimeبه ما نشون داده. این سیستم عامل،  15

موقع تماس، ویدیو ببینین یا تماستون رو با افراد دیگه به اشتراک بذارین. یک مود جدید برای 
 ای هم جزو ارتقاهایهای داخل برنامههوا و ابزاروها، آبها و بهتر شدن نقشه، پیاممدیریت اعالن

iOS 15 هستش. 
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ز چیزهایی که هستیم. یکی ا iOS 15 یهای دیگهی قابلیتما منتظر انتشار اخبارهای جدید درباره 
بینی شارژ باتری هستش. این سیستم استفاده از گوشی رو بررسی دوست داریم ببینیم، اعالن پیش 

 .کنهکنه و به بهبود عملکرد باتری اون کمک میمی

 13انتظارات از آیفون  

 گیگابایتی به عنوان استاندارد  128ظرفیت حافظه  

Apple  طراحی کرد. انتظار میره این  12باالرده آیفون  هایگیگابایت رو برای مدل 128فقط ظرفیت
ی خرید مدل بهتر با استفاده بشه. چون هزینه 13های آیفون ی مدلظرفیت حافظه برای همه

ی گیگابایت حافظه 64ندارن،  microSD ی بیشتر خیلی سنگینه و از اونجایی که آیفون هاحافظه
 .خیلی کمیه

 بهتر شدن زوم دوربین 

های دور رو  افزار و چه هر دو، اپل باید کیفیت عکاسی در فاصلهافزار چه سختچه از طریق نرم
فوتو  افزایش بده. خیلی از طرفدارهای اپل، معتقدن ارتقای لنز اولتراواید خوبه ولی قوی بودن تله

 .خیلی مهمه اون هم وقتی که سوژه از دوربین دوره 
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انتطار  13برداری کنه اما در آیفون فوتو عکستونست با تلهبرابر می 2.5پرو مکس تا  12آیفون 
 .برابر برسه 3میره که این عدد به 

 هرتزی  120صفحه نمایش  

 

هرتزی استفاده نکردین باید بگم سرعت پاسخگویی موقع  120ا نمایشگر اگه تا حاال از یک گوشی ب
هرتزیه. درسته  60گیمینگ، اسکرول کردن و مشاهده ویدیو در این گوشی ها خیلی بیشتر از گوشی 

 هرتزی خیلی زیاده ولی یک نرخ فریم باالتر میتونه استفاده از 120و  90های که مصرف باتری پنل
iOS داده بود اما به  12وشایندتر بکنه. متاسفانه اپل قول این نمایشگر رو برای سری تر و خرو آسون

 .قول خودش عمل نکرد

 مقاالت پیشنهادی 
 آموزش بک آپ گرفتن از آیفون

 آموزش انتقال فایل از اندروید به آیفون

 حرف آخر 

https://netran.net/mag/how-to-get-back-up-on-iphone/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86/
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ارتقای خیلی خوب برای اپل محسوب میشه که به احتمال زیاد سپتامبر   یک 13گوشی آیفون 
امسال معرفی و عرضه میشه. شایعات در مورد این گوشی زیاده ولی به احتمال زیاد تغییرات 

کنه و ارتقاهای زیادی پیدا می 12بینیم. البته باز هم نسبت به آیفون چندانی رو در این گوشی نمی
برای طرفدارهای اپل میتونه خیلی خوشایند باشه و اون   13کنه. آیفون می مشکالت اون رو جبران

 .ها رو خوشحال کنه

دارین در قسمت کامنت از ما   13مرسی که تا اینجا همراه ما بودین اگه سوالی راجع به آیفون 
 .بپرسین

 


