ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ  iMacاﭘﻞ ﺧﻮش آﻣﺪ ﺑﮕﻮﺪ؛
ً
رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
iMac Pro
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
اﭘﻞ اﻣﺮوز ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی  all-in-oneﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم iMac Pro
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ روی ﺻﺤﻨﻪ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﻦ ﺧﻮزه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و از
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ آی ﻣﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز« ﯾﺎد ﮔﺸﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی  Mac Proﮔﺮدد ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ای  ۴.۹۹۹دﻻری را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
اﭘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آی ﻣﮏ-ﭘﺮو ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی زﺋﻮن  ۸ﻫﺴﺘﻪ ای اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ وﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ
آن ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  ۱۸ﻫﺴﺘﻪ ای زﺋﻮن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  5Kاز ﭘﺮدازﻧﺪه
ی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Radeon Vegaﻣﺤﺼﻮل  AMDﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی آن  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ی  VRAMدر ﮐﻨﺎر  ۴ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDدر اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺎ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ۴ ،درﮔﺎه
ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ۳و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۲۷اﯾﻨﭽﯽ رﺗﯿﻨﺎ )ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  5Kو ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﻧﮓ( اﺷﺎره
داﺷﺖ.

دﯾﻮاﯾﺲ ﯾﺎد ﺷﺪه در رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻓﻀﺎﯾﯽ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

ﺑﺪون ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﺗﻐﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ اﺻﻠﯽ آی ﻣﮏ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه آن را ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؛ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ »دو ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ آی ﻣﮏ ﭘﺮو ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه
ی  ۱۸ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۲۲ﺗﺮاﻓﻼپ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﻮﯾﺪ.
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ،اﭘﻞ ﺑﻨﺎ دارد ﺗﺎ آی-ﻣﮏ ﭘﺮو را ﺑﺪل ﺑﻪ دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی اﻣﻮر ،از رﻧﺪرﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻟﺤﻈﻪ ای ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرا ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در آﯾﻨﺪه
ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺎﻻ
ً
ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮ آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﮏ-ﭘﺮو ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺧﻮاﻫﺪ راﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

