ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی در
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ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ اﭘﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Spectral
 Edgeرا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده؛ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
 Spectral Edgeدر واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه  East Angliaﺑﻮد
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ درآﻣﺪ و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﮑﺎﺳﯽ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺘﺎ را از ﻟﻨﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻟﻨﺰ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ؛ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  Spectral Edgeﺑﻬﺒﻮد داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ رﻧﮓ ﻫﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دوم زﻧﺪه ﺗﺮ و ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داغ ﺗﺮ ﺷﺪن رﻗﺎﺑﺖ دورﺑﯿﻦ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا
اﭘﻞ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺑﺪاﻋﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻌﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﭘﻞ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ را در آﯾﻔﻮن ﻫﺎی آﺗﯽ
اش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد.
از ﻃﺮﻓﯽ ،اﭘﻞ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و زﺑﺪه
آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﭘﻞ از ﺗﯿﻢ  Spectral Edgeﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ
ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺳﺎل ﻫﺎ
ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ را در ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ  Spectral Edgeرا در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را در دور ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اش ﺟﻤﻊ آوری
ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﭘﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر

ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  CNBCﮔﻔﺖ اﭘﻞ ﻫﺮ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪی را
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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