آﯾﭙﺪ  ۱۰.۹اﯾﻨﭽﯽ اﭘﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDاواﯾﻞ
 ۲۰۲۲از راه ﻣﯽرﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
وبﺳﺎﯾﺖ » «DigiTimesدر آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ اﭘﻞ در ﻣﻌﺮﻓﯽ
آﯾﭙﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﮏ ﺑﻮک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ،
ﻇﺎﻫﺮا اﭘﻞ ﻗﺼﺪ دارد آﯾﭙﺪ  10.9اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDرا اواﯾﻞ ﺳﺎل  2022و در اداﻣﻪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو
 12.9اﯾﻨﭽﯽ و ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو  16اﯾﻨﭽﯽ را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﭘﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ،OLEDآﭘﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  10.9اﯾﻨﭽﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ روز ﺷﺪه آﯾﭙﺪ اﯾﺮ اﺳﺖ .اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﭙﺪ ﺟﺪﯾﺪ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل  2022آن را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﭘﻞ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﯾﭙﺪ  10.9اﯾﻨﭽﯽ ،آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  12.9اﯾﻨﭽﯽ و ﻣﮏ ﺑﻮک
ﭘﺮو  16اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDرواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ اﭘﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﻣﯿﻨﯽ  LEDدر آﯾﭙﺪ و ﻣﮏ ﺑﻮک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن  DigiTimesﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﭘﻞ ﻫﺮ دو ﻓﻨﺎوری
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف وﺳﯿﻊﺗﺮی را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه از ﺟﻤﻠﻪ  DigiTimesﭘﯿﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  12.9اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﻨﯽ  LEDدر ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺧﺒﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی
 DigiTimesﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪلﻫﺎی  14و  16اﯾﻨﭽﯽ ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اواﯾﻞ آذرﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی » «The Elecﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی
آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اوﻟﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و الﺟﯽ در ﻧﯿﻤﻪ دوم  2021ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﮔﺰارشﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ » «Barclays Researchاﯾﻦ ﺧﺒﺮ را رد ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو اﭘﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDزودﺗﺮ از  2022روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

