ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎزهای از ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﯾﺮﭘﺎد اﭘﻞ و ﮐﯿﺲ
ﺷﺎرژر آن ﻓﺎش ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
وبﺳﺎﯾﺖ » «52audioﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﺮﭘﺎد اﭘﻞ
ﻣﯽداﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ زﻧﺪه ﺧﻮد اﯾﺮﭘﺎد و ﮐﯿﺲ ﺷﺎرژر آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی آﺷﻨﺎ دارﻧﺪ .اﯾﻦ
وبﺳﺎﯾﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﺼﺎوﯾﺮی را از ﻗﻄﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﯾﺮﭘﺎد ﻟﻮ داده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﺮﭘﺎد  ۳ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮﭘﺎد
ﺑﻌﺪی ﺷﺒﯿﻪ اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی رده ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل را

در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺰارش ،اﯾﺮﭘﺎد  ۳دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﻊ ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن را در اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو دﯾﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﻓﺸﺎر ﻫﻮای داﺧﻞ ﮔﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
در اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﯿﺲ ﺷﺎرژر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه

اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﺟﻠﻮ از ﺷﺎﺧﺺ  LEDﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﯾﺮﭘﺎد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ﺧﻮد را از اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮد .وبﺳﺎﯾﺖ
» «52audioﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﺷﯽ
اﯾﺮﭘﺎد دارای ﺳﻄﻮح ﮐﻨﺘﺮل ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﺿﺮﺑﻪای در ﻧﺴﻞﻫﺎی
ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮﭘﺎد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺰارش اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی اﯾﺮﭘﺎد ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺪود  ۵ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﺳﻮی ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ در
ﭘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﻗﻢ  ۵ﺳﺎﻋﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ«52audio» ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﺮﭘﺎد  ۳از »ﺻﺪای ﻓﻀﺎﯾﯽ« ) (Spatial Audioﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ روی اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺰارش اﻣﺮوز ،اﯾﺮﭘﺎد ﭘﺮو در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﻣﺸﻬﻮر،
»ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ« ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﯾﺮﭘﺎد ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۲۰۲۱آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﺑﻌﺪی اﭘﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶ﻣﺎرس ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۲۶اﺳﻔﻨﺪ ﺧﺒﺮ
دادهاﻧﺪ ،ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ
دﯾﮕﺮی از ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

