اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺪرﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ
 ۱۰.۵اﯾﻨﭽﯽ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،دی ۱۳۹۵
آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻃﺮاح ﻣﻌﺮوف »آرﻣﻨﺪ ﻟﺴﯽ« ﭼﻨﺪ رﻧﺪر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را از آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  10.5اﯾﻨﭽﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
»ﻟﺴﯽ« رﻧﺪر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺳﻮم اﭘﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در رﻧﺪرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره

ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﯾﭙﺪ ﺟﺪﯾﺪ دارای رزﻟﻮﺷﻦ  4Kﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﻨﻞ  Ultra-HDﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺷﮏ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا اﭘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را در ﻧﺴﺨﻪ
اوﻟﯿﻪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  2732در
 2048ﭘﯿﮑﺴﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آﯾﭙﺪ ،ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ  4Kوﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ آﻧﻘﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  4Kرا ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ اﭘﻞ در ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دادن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ آﯾﭙﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  12.9اﯾﻨﭽﯽ و ﻣﺪل  10.5اﯾﻨﭽﯽ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  A10Xاﭘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ  TSMCو ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  10ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.

»ﻟﺴﯽ« در رﻧﺪرﻫﺎی ﺧﻮد رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺮاق ،ﻣﺸﮑﯽ ﻣﺎت ،ﺳﻔﯿﺪ ،ﺷﺮاﺑﯽ ،ﻃﻼﯾﯽ و رز ﮔﻠﺪ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﻧﮓ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی  9.7اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺒﺘﺪی

و  10.5اﯾﻨﭽﯽ و  12.9اﯾﻨﭽﯽ ﭘﺮو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

