ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ :اﭘﻞ ﺗﯽوی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻮمﭘﺎد
و دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﺲﺗﺎﯾﻢ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﭘﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ
ﺗﯽوی را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دورﺑﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﺪهای

ﻣﺸﺎﺑﻪ  Roku Streambarدارد ﮐﻪ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪﮐﻠﯽ
ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم »ﻣﺎرک ﮔﺮﻣﻦ« از ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دارای ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﭘﻞ ﺗﯽوی ﻣﺜﻞ
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮ و ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻮمﭘﺎد و دورﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺲﺗﺎﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﺮﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار راه ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﺑﺰرگ ﻫﻮمﭘﺎد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺗﯽوی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﺎﯾﻌﺎت ،ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی اﭘﻞ ﺗﯽوی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺘﺎپﺑﺎﮐﺲ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺮی در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻞ ﺗﯽوی ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ رﯾﻤﻮت
ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ اﭘﻞ در ﺳﺘﺎپﺑﺎﮐﺲ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده ﺷﻨﯿﺪن ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺑﻮد.
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻗﺒﻼ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯾﯽ دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ در
ﮔﺰارش اﻣﺮوز ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ را در ﻧﻈﺮ
دارد .ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﯾﭙﺪ و ﻫﻮمﭘﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎسﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮی از دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﭙﺪ روی ﺑﺎزوی رﺑﺎﺗﯿﮏ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده
ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ  Echo Showآﻣﺎزون ﺟﻬﺖ دﯾﺪش را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯽوی ﺑﺎﮐﺲ/ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ﻫﻮمﭘﺎد دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ آنﻗﺪر دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻃﺮﻓﺪاران اﭘﻞ ﻓﻌﻼ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﭘﻞ ﺗﯽوی ﺑﻌﺪی
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎﺰ اﻣﺴﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از ﭘﺮدازﻧﺪه و رﯾﻤﻮت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

