اﭘﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش آیﻣﮏﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﮐﻨﺎر
آیﻣﮏ  ۲۰۲۱اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
اﭘﻞ دﯾﺸﺐ ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آیﻣﮏ  ۲۴اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  M1روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﺪ و رﻧﮓﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش آیﻣﮏﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
آیﻣﮏ  ۲۴اﯾﻨﭽﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ در واﻗﻊ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪل ﭘﺎﻦرده آیﻣﮏ  ۲۱.۵اﯾﻨﭽﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ اﭘﻞ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺪل  ۲۱.۵اﯾﻨﭽﯽ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰۹۹دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ  Iris Plusاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش آیﻣﮏﻫﺎی
 ۲۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۷۹۹دﻻر اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ آیﻣﮏﻫﺎ از ﻧﺴﻞ دﻫﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ و
ﮔﺮاﻓﯿﮏ  Radeon Proﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در ﺷﺎﯾﻌﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﻼ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی آیﻣﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از ۲۷
اﯾﻨﭻ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ آن را ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪل  ۲۴اﯾﻨﭽﯽ ﺟﺪﯾﺪ آیﻣﮏ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگﺗﺮ
از ﻣﺪل  ۲۱.۵اﯾﻨﭽﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ آن  ۲۳.۵اﯾﻨﭻ اﻋﻼم ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۹۹دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺮﺿﻪ آن از اواﯾﻞ ﺧﺮداد
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

آیﻣﮏ  ۲۴اﯾﻨﭽﯽ
آیﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﻔﺖ رﻧﮓ ﻧﻘﺮهای ،آﺑﯽ ،ﺑﻨﻔﺶ ،زرد ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 4.5Kدارد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از دورﺑﯿﻦ  1080pﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮی وﯾﮋه ﺑﻬﺮه ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﻘﺮهای ،آﺑﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ  GPUﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۷و  ۸ﻫﺴﺘﻪ ﭼﯿﭗ  M1ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻣﯽآﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺪلﻫﺎی زرد ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﺑﻨﻔﺶ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  GPUﺑﺎ  ۸ﻫﺴﺘﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ دارﻧﺪ .ﮔﺮوه اول ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﮔﺮوه دوم ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
اﭘﻞ دﯾﺸﺐ از ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ  ،M1اﭘﻞ ﺗﯽوی و اﯾﺮﺗﮓ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

