ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺮدازﻧﺪه ۱۲
ﻫﺴﺘﻪای  ARMﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۹
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد آﮔﺎه در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﭘﻞ ﺑﻪ زودی از ﭘﺮدازﻧﺪه اﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ۱۲
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﮏﻫﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ً
ﻣﻨﺒﻌﯽ آﮔﺎه در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی  LeaksAppleProدر ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ اﭘﻞ ﻣﺎه ﻣﺎرس
ً
ﺣﺪودا ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ( از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۱۲ﻫﺴﺘﻪای روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۲۱از دو ﻣﺪل ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ در

ﺳﺎﯾﺰ  ۱۴.۱و  ۱۶اﯾﻨﭻ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه اﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ دو
ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۱۲ﻫﺴﺘﻪای ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﯿﭗ  ۱۲ﻫﺴﺘﻪای
ﻗﺒﻼ ﭼﯿﭗ  M1را در ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ و ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و
اﭘﻞ
ً
ً
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﮏ ﺑﻮکﻫﺎ در دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺳﺮی ﻣﮏ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۱۲ﻫﺴﺘﻪای و ﻣﺪل ۱۶
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰارش آﻣﺪه ،ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو  ۱۴.۱اﯾﻨﭽﯽ
ً
اﯾﻨﭽﯽ اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۱۶ﻫﺴﺘﻪای ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺪل  ۱۶اﯾﻨﭽﯽ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮای ﺟﺎی دادن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه دارد ،ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﻮیﺗﺮ ﭼﻨﺪان دور از ذﻫﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.

در اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﭗ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ
ﺟﺪﯾﺪ  M2در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ً
 iMacﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﭘﻞ در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﭗ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  A14Tﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای  iMacﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﺎﯾﺖ  wccftechدر اداﻣﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺪل ۱۴.۱
ﮔﺰارش ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ  M2ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ از  ۸ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺗﻮان و  ۴ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﻮردار
اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﯿﭗ  ۱۲ﻫﺴﺘﻪای
ً
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﭗ  ۸ﻫﺴﺘﻪای ،M1اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭘﺮدازﻧﺪه  ۱۲ﻫﺴﺘﻪای ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻫﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮان ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ ﺷﺎرژدﻫﯽ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

