اﭘﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎ ﭼﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ و
ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
اﭘﻞ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺗﯽوی  4Kﺑﺎ ﭼﯿﭗ  A12 Bionicروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﭘﻞ ﺑﺮای
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ را درﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو
ﺳﻮﭻ اﺳﺖ.
ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ از آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﮏﺑﻮکﻫﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮا ﭼﯿﭗ  M1را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو آورده .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی
اﭘﻞ ،ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻞ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ،ﮐﻨﺴﻮل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﭘﻞ از ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه

ﻣﯽﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭼﯿﭗ ﺳﺮی  Aدر اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ اﺧﯿﺮ
ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دارد .ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺮی  Aﯾﺎ  Mﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ از  GPUارﺗﻘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﺑﺎزیﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻫﮕﯿﺮی ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮح »ﯾﻮﺑﯽﺳﺎﻓﺖ« ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﭘﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﺟﺪﯾﺪی را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪان ﺑﻪ
ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭼﯿﭗ  M1Xﯾﺎ  M2ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﮏﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ آﯾﭙﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

