اپل :خم ضدن یک آیفًن بسیار وادر است ي تىُا  ۹وفر در ضص ريز ايل فريش
ضکایت داضتٍاود!
اپل باالخرٌ بٍ مًضًع مطکل خم ضدن آیفًن  ۶پالس ياکىص وطان داد ي َماوطًر کٍ اوتظار میرفت سعی
در عادی وطان دادن ایه مطکل کردٌ است.

هطىل خن ضدى آیفَى  ۶اس آًجا تاال گزفت وِ تزخی وارتزاى اس خن ضدى ایي گَضی تا گذاضتي آى در جیة خَد
ضىایت وزدُ ٍ تصاٍیزی را در ایٌتزًت هٌتطز وزدًد ٍ پس اس آى ًیش ٍیدئَی دیگزی در ایٌتزًت اس ایي هطىل هٌتطز
ضدُ وِ تاوٌَى  ۳۲هیلیَى تار در یَتیَب دیدُ ضدُ است!
ّواًطَر وِ اًتظار هی رفت اپل ًیش در ٍاوٌص تِ ایي هاجزا تیاًیِای رسوی صادر وزدُ ٍ واهال هطىل خن ضدى آیفَى ۶
پالس را رد وزدُ است .در ایي تیاًیِ آهدُ است:
در یه استفادُ عادی خن ضدى یه آیفَى تسیار ًادر است ٍ در ضص رٍس اٍل فزٍش ایي گَضی هجوَعا  ۹هطتزی در
خصَظ آیفَى  ۶پالس خن ضدُ تا اپل تواس گزفتِ اًدّ .واًٌد ّز ودام اس هحصَالت اپل اگز ضوا سَاالتی در ایي سهیٌِ
دارید تا اپل تواس تگیزید.
تیاًیِ اپل ّوچٌیي تِ تزخی جشئیات ساخت آیفَى  ٍ ۶آیفَى  ۶پالس ٍ ووه تِ هماٍهت گَضیّا در جیة ضوا ٍ یا ّز
جای دیگزی اضارُ وزدُ است .در ایي تیاًیِ آهدُ است:
آیفَىّای ها ّن سیثا ٍ ّن هحىن ،طزاحی ،هٌْدسی ٍ ساختِ هیضًَد .آیفَى  ٍ ۶آیفَى  ۶پالس ،اس اسىلت تدًِ
هٌْدسی ضدُ دلیك وِ اس آلَهیٌیَم آلیاص  ۶۶۶۶آًَدایش ضدُ ساختِ ضدُاًد تْزُ هیتزد وِ تحول آى را تزای فطارّای
تاال افشایص هی دّد .آًْا ّوچٌیي اس فَالد ضدسًگ ٍ تیتاًیَم تْزُ هیتزًد وِ هماٍهت آًْا را در هحیطّای پزتٌص
افشایص هیدّد ٍ اس لَیتزیي ضیطِ هَجَد در صٌعت گَضیّای َّضوٌد در آى استفادُ ضدُ است .ها ایي هَاد تا
ویفیت تاال ٍ ساخت تا دلت تاال را تزای هماٍهت ٍ دٍام آًْا تزگشیدُاین .ها ّوچٌیي آسهَىّای دلیك در سزاسز چزخِ
تَسعِ اس جولِ خن ضدى ً ۲مطِ ایً ،مطِ فطار در دٍچزخِ سَاریً ،طستي ،چزخص ٍ هطالعات وارتز را اًجام دادُاین.
آیفَى  ٍ ۶آیفَى  ۶پالس اس استاًداردّا ٍ یا فزاتز اس ّوِ استاًداردّای تا ویفیت تاالی ها تزای تحول فطارّای رٍسهزُ ٍ
استفادُ در سًدگی ٍالعی تزخَردار ّستٌد.
السم تِ تَضیح است وِ تِ هجوَعِ فزایٌدی وِ تا ضىل گیزی یه الیِ ًاسن اوسیدی تز رٍی لطعات آلَهیٌیَم تاعث
افشایص تَاى ٍ هما ٍهت در تزاتز خَردگی ایجاد ًواید ٍ ًوای تشئیٌی ٍ تغییز تعضی اس خصَصیات فیشیىی آًْا هیضَد
آًَدایشیٌگ اطالق هیضَد.

در ّز صَرت هطىل خن ضدى آیفَى  ۶پالس وِ پای آى حتی تِ اًجام آسهَى خویدگی تز رٍی آیفَى  ۶وَچىتز،
گلىسی ًَت  ،۲اچ تی سی ٍاى  ٍ M8لَهیا ّ ۰۶۳۶ن وطیدُ ضد ٍ طعٌِّای سٌگیٌی را اس رلثایی هاًٌد ساهسًَگ
ًثار ایي ضزوت وزد در وٌار هطىالتی وِ در آپدیت iOS 8.0.1تزای ایي ضزوت تِ ٍجَد آٍرد ضاید یىی اس تشرگتزیي
هطىالت ضزوت اپل پس اس هطىل اًتيدّی آیفَى  ۴تاضد!

