اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Losslessو ﺻﺪای
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻟﺒﯽ اﺗﻤﻮس را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ،ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺻﻮﺗﯽ ) Losslessﺑﯽاﺗﻼف( ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺻﺪای ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ) (Spatial Audioﺑﺎ داﻟﺒﯽ اﺗﻤﻮس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ
از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪای از آنﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ  Losslessﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ رﯾﺖ ﺑﺎﻻی آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺎوی ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺻﻠﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺒﻂ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ و ﺑﯿﺘﺲ» ،اﻟﯿﻮر ﺷﻮﺳﺮ« اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮوﯾﺲ
اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﭘﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد:

»اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺑﺎ داﻟﺒﯽ اﺗﻤﻮس ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺎدو ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺻﺪای
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای دارد .ﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ را ﺑﺎ آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﻮش
ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ«.

ﺑﯿﺶ از  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻫﻨﮓ در ﻫﻨﮕﺎم راهاﻧﺪازی اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ  Losslessدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،اﭘﻞ ﺑﺎ آﻣﺎزون و ﺗﯿﺪال رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎی ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﺎزون ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺮﯾﻢ  Losslessاز ﺳﻮی اﭘﻞ ،ﻃﺮح Music
 HDرا ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن  Music Unlimitedﻣﻮﺟﻮد ﮐﺮد.
آﻫﻨﮓ  Losslessاﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۲۴ﺑﯿﺘﯽ  ۴۸ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰی اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻی آن ﺑﻪ ۱۹۲
ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ آﻫﻨﮓﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺣﺠﻢ
ﻣﻮردﻧﯿﺎز  ۱۰۰۰آﻫﻨﮓ ﺑﯽاﺗﻼف ﺑﺎ  ۳۰۰۰آﻫﻨﮓ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻢ اﯾﻦ آﻫﻨﮓﻫﺎ ﺣﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ آﻫﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  Losslessاﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ  ۳۶ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺑﻪ
 ۱۴۵ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ،اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ آﻫﻨﮓﻫﺎی داﻟﺒﯽ اﺗﻤﻮس را ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ و
ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺑﯿﺘﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ  H1ﯾﺎ  W1اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ و ﻣﮏ ﻫﻢ از اﯾﻦ آﻫﻨﮓﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻗﯿﻤﺖ اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ  Losslessﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  ۹.۹۹دﻻر

در ﻣﺎه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

