اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو اﭘﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺟﻤﻌﻪ ۲۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه اﭘﻞ روی ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺬف
ﻧﻮﯾﺰ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۹از راه ﻣﯽ

رﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۰۲۰
ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﮔﺰارﺷﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪ  China Economic Dailyﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﺮﭘﺎد
ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو دارای ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻠﺰی ﺗﺎزه اﯾﺴﺖ و از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۶۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن

ﻣﯽ داد ﮐﻪ اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺑﺪﻧﻪ ای ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ
آب دارد.
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﭘﯿﺸﺘﺮ
در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی  iOS 13.2ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .وﺑﺴﺎﯾﺖ  9to5Macﻧﯿﺰ ﻗﺒﻼ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ زودی
اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎی ﺗﻮﮔﻮﺷﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ در
ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺗﺎزه در  iOS 13.2اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎد ﻣﯽ داد ﭼﻄﻮر

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ را در اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮﭘﺎد
اﺷﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺘﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد روﯾﺪاد رﺳﺎﻧﻪ ای اﭘﻞ در ﻣﺎه
اﮐﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺰ رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﭘﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﺮﭘﺎد ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ،
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان دﺷﻮار ﺑﻮد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو اﭘﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺎزون،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ .اﮐﻮ ﺑﺎد آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎﻫﺶ

ﻧﻮﯾﺰ  Boseاواﺧﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۹دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻓﯿﺲ اﯾﺮﺑﺎد را
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۴۹دﻻر وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ را دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

