ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  Mini-LEDآﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ
ﻗﺒﻞ دارد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و اﭘﻞ از آﯾﭙﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﭗ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ M1روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .در ﺑﯿﻦ
ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ ﻣﻮارد ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎراﯾﯽ
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  ۱۵۰۰ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ اﭘﻞ،
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آن اﺳﺖ.
آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ در دو ﺳﺎﯾﺰ ۱۱و  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺪل ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻣﺪل

 ۱۱اﯾﻨﭽﯽ دارد و آن ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ .آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﭘﺮو دﯾﺴﭙﻠﯽ  XDRاز ﭘﻨﻞ  Liquid Retina XDRﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﻨﯽ  LEDﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  Mini-LEDﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  LCDﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ
و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از دﯾﻮدﻫﺎی  LEDﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد دﯾﻮدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺼﺎوﯾﺮ روﺷﻦﺗﺮ و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﭘﻞ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ از ده ﻫﺰار  LEDﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ از  ۷۲ﻋﺪد

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﭘﻞ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  LEDاﻣﮑﺎن ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻧﻮر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ  ۲۵۹۶ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﺑﻪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو داده اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ  ۱۰۰۰ﻧﯿﺘﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۶۰۰ﻧﯿﺖ
ﻫﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ.
اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﯿﮑﻮﺋﯿﺪ رﺗﯿﻨﺎ  XDRآﯾﭙﺪ ﭘﺮو  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ از اﺑﺘﺪا و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر  ۱۰۰درﺻﺪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از دﻗﺖ رﻧﮓ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
 ۵.۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﯿﮑﺴﻞ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد و از ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ  P3ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺮﻓﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن،
ﻓﯿﻠﻢﺑﺮدارﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای  HDRرا در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ]ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ[ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده
و ادﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺪل  ۱۱اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای  HDRو
داﻟﺒﯽ وﯾﮋن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  ۱۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۷۹۹دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺪل  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰۹۹دﻻر
ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش آﯾﭙﺪ ﭘﺮو از  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﻋﺮﺿﻪ آن از ﻧﯿﻤﻪ اول ﺧﺮداد ﻣﺎه آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

