ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺮﺗﮓ ،آﯾﭙﺪ و اﯾﺮﭘﺎد ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ
اﺣﺘﻤﺎﻻ  ۳ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ﻣﺎرس ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۳ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۴۰۰ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮﺗﮓ ،آﯾﭙﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺎزه
اﯾﺮﭘﺎد ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶ﻣﺎرس ) ۲۶اﺳﻔﻨﺪ( ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اﭘﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل »ﻣﺎرک ﮔﺮﻣﻦ« از ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را رد ﮐﺮد وﻟﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اداﻣﻪ ﻣﺎه

ﻣﺎرس روﯾﺪاد ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Kangﻣﯽﮔﻮﯾﺪ روﯾﺪاد اﭘﻞ در
ﻫﻤﺎن روز روﯾﺪاد وان ﭘﻼس ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،روﯾﺪاد اﭘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل و آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان از
ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ اﭘﻞ و ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد اﭘﻞ در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰ﻣﺎرس ) ۱۰ﻓﺮوردﯾﻦ( ﻫﻢ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ روﯾﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را در
روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶﺗﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ در اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
 App Tracking Transparencyدر  iOS 14.5روﯾﺪادی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع ردﯾﺎب ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ اﯾﺮﺗﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در روﯾﺪاد  ۳ﻓﺮوردﯾﻦ را ﺗﺎﺪ
ﮐﻨﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »دﯾﺠﯽﺗﺎﯾﻤﺰ« ﻫﻢ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۲۱از
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﯾﭙﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  mini-LEDو ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ  Kangﺗﺎرﯾﺦ  ۳ﻓﺮوردﯾﻦ را ﺑﺮای روﯾﺪاد اﭘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه
اﺧﺒﺎر اﭘﻞ »ﺟﺎن ﭘﺮاﺳﺮ« ﻫﻢ در ﺗﻮﺘﯽ ﻋﺪد  ۲۳را ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮا ادﻋﺎی  Kangرا ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری
روﯾﺪاد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ﻣﺎرس ﺗﺎﺪ ﮐﻨﺪ Kang .ﭘﺎرﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن ۱۲
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻓﺎش ﮐﺮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺷﺎرژر ﻣﮓﺳﯿﻒ را دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

