
Một số iPhone đời cũ sắp bị dừng cập 

nhật iOS 
Theo iPhoneSoft, iOS 15 sẽ không hỗ trợ các dòng máy dùng chip Apple A9. Điều 

đó đồng nghĩa với việc iPhone 6s, 6s Plus và SE 2016 sẽ bị ngừng cập nhật phần 

mềm. 

iPhone 6s và 6s Plus được giới thiệu vào năm 2015 và cài sẵn iOS 9. Đây là phiên bản 

nâng cấp của iPhone 6 và 6 Plus. Trước đó, iPhone 6 đã “dừng cuộc chơi” tại iOS 12, 

trong khi iPhone SE đời đầu, 6s và 6s Plus vẫn được cập nhật iOS 14. 

 

Bộ đôi iPhone 6s và 6s Plus đến nay đã hơn 5 năm tuổi nên việc không được lên iOS 15 cũng là 
điều hiển nhiên. Ảnh: MacRumors. 

iOS 15 dự kiến sẽ hỗ trợ các thiết bị dùng chip A10 Fusion trở lên, bao gồm iPhone 7, 7 

Plus và iPod Touch thế hệ thứ 7. Đối với iPad, phiên bản iPadOS 15 sẽ nói lời tạm biệt 

với iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014) và iPad thế hệ thứ 5 (2017). Đây là những mẫu 

máy được trang bị chip Apple A8, A8X và A9 tương ứng. 

Tháng 11/2020, The Verifier đưa tin iOS 14 có thể là bản cập nhật lớn cuối cùng cho 

iPhone 6s, 6s Plus và iPhone SE đời đầu. Nguồn tin này tuy không quá nổi tiếng nhưng 

từng đoán đúng về các thiết bị được cập nhật iOS mới. 



5 năm là khoảng thời gian hỗ trợ cập nhật khá dài đối với smartphone. Hầu hết thiết bị 

chạy Android ra mắt năm 2015 đã không còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật phần 

mềm mới. 

Ngay cả Google Pixel thế hệ đầu ra mắt năm 2016 cũng chỉ được cập nhật 3 năm. Trong 

khi vòng đời hỗ trợ phần mềm trên iPhone thường lên đến 4-5 năm. 

 

iPhone 7 là thiết bị cũ nhất được cập nhật lên iOS mới. Ảnh: PhoneArena. 

Tất nhiên hiệu năng của chip xử lý A9 trên iPhone 6s, iPhone SE so với A14 Bionic của 

iPhone 12 là rất khác nhau, nhưng về các tác vụ cơ bản như gọi điện, nhắn tin, chụp ảnh, 

iPhone 6s hay iPhone SE đời đầu vẫn hoạt động trơn tru. 

Nếu không có gì thay đổi, Apple sẽ giới thiệu iOS 15 và iPadOS 15 tại hội nghị dành cho 

các nhà phát triển (WWDC) diễn ra vào tháng 6 tới đây. Hệ điều hành này hứa hẹn sẽ 

phát huy những điểm mạnh trên iOS 14, cũng như tối ưu các tiện ích widget hay hỗ trợ 

AR và VR tốt hơn. 
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