»آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ ﭘﺮو« ﺑﺰودی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ  ۵Gﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه از آﯾﭙﺪ ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم »آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ ﭘﺮو« روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﻨﯽ  LEDو در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺮه

ﺑﺒﺮد و از ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﭘﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﺎه ﻣﺎرس )ﻓﺮودﯾﻦ -اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه( از ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﯾﭙﺪ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  2018آﯾﭙﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  A10ﻓﯿﻮژن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 9.7
اﯾﻨﭽﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  2019ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﭙﺪ اﯾﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ  A12ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ و رم 3
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮدﯾﻢ .ﺳﺎل  2020ﻧﯿﺰ اﭘﻞ ،ﻣﺪلﻫﺎی  11و  12.9اﯾﻨﭽﯽ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو را در دﺳﺘﺮس

ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ،اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ در ﻣﺎه ﻣﺎرس

ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ ﭘﺮو روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

اواﯾﻞ ﺳﺎل  2021وبﺳﺎﯾﺖ »  «Mac Otakaraاز روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 8.4
اﯾﻨﭽﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  0.7اﯾﻨﭻ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  7.9اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
»ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ« از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﻌﺮوف ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد از روﻧﻤﺎﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  8.5ﺗﺎ  9اﯾﻨﭽﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﭘﻞ آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮی روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﭘﻞ
دﮐﻤﻪ ﻫﻮم اﺳﮑﺮﯾﻦ /ﺗﺎچ آﯾﺪی را ﺣﺬف ﮐﺮده و دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻓﯿﺲ آﯾﺪی ﯾﺎ ﺗﺎچ آﯾﺪی زﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﻨﯽ  LEDﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺪود  30ﺗﺎ  40درﺻﺪ آﯾﭙﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ،اﺣﺘﻤﺎﻻ آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ » «Naverﻧﯿﺰ از آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

