ﻋﺮﺿﻪ ﻣﮏ ﺑﻮک و آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﻨﯽ
 LEDدر ﺳﺎل  - ۲۰۲۰دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آذر ۱۳۹۸
ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﭘﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﻣﯿﻨﯽ  LEDاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﻪ
آﯾﭙﺪ ﭘﺮو و ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو ﺑﯿﺎورد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺎزار اﭘﻞ ،ﻣﯿﻨﮓ ﭼﯽ ﮐﻮ ،ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش وی ،اﭘﻞ اواﺧﺮ
 ۲۰۲۰ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﮐﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻋﻼﻗﻪ اﭘﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻨﯽ  LEDدر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺰ

ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ او ﺑﯿﻦ ﺳﺎل  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱ﺷﮏ داﺷﺖ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اواﺧﺮ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮐﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﭘﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو و ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو  ۱۶اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﻨﯽ  LEDﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﮐﻤﯽ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺼﻞ

ﺳﻮم ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﻨﯽ  ،LEDآﯾﭙﺪ ﭘﺮو از ﭼﯿﭙﺴﺖ
 A14Xﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﭼﯿﭙﺴﺖ  A14ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در
آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم و ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو  ۱۶اﯾﻨﭽﯽ اﻣﺴﺎل ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﻮ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﺎ اﭘﻞ در آﯾﻨﺪه از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﻨﯽ  LEDدر اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﮐﻮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارد در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺰرگ ﺧﻮد از ﻣﯿﻨﯽ  LEDاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﻨﻞﻫﺎی  .OLEDدﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﯽ  LEDﺑﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی  ،OLEDاز ﻓﻨﺎوری  ،Local Dimmingﮔﺴﺘﺮه رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و
ﮔﺴﺘﺮه دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﻨﯽ  LEDﻣﺸﮑﻼت ﭘﻨﻞﻫﺎی  OLEDﻣﺎﻧﻨﺪ  Burn-Inرا

ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ  iPadOSو  macOSﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺛﺎﺑﺘﯽ در
ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،از ﭘﻨﻞﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

