ﻣﺪلﻫﺎی  ۲۰۲۱ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو ﺑﺎ ﭼﯿﭗ  M1Xو
ﺑﺪون ﻟﻮﮔﻮی زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
اﮐﺜﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪلﻫﺎی  ۲۰۲۱ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت
آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن از
ﭼﯿﭗ  M1Xاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻟﻮﮔﻮی ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو را ﻫﻢ از زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻨﺒﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﭼﯿﭗ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺠﺎی  ،M2از ﻧﺎم
 M1Xاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت از اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی  M1Xو  M2ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ از اﺳﻢ آن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.

ﺣﺎﻻ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ را ﺑﺎ ﻧﺎم  M1Xﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ را اﻋﻼم ﮐﺮده:

» M1Xﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ  M1اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی  CPUو  ،GPUﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺧﺎرﺟﯽ و ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪلﻫﺎی
 ۲۰۲۱ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو از وﺑﮑﻢ  ،1080pدرﮔﺎه ﮐﺎرت  ،SDﺳﻪ ﭘﻮرت ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ،USB-Cﻧﺴﺨﻪ
ارﺗﻘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﻮرت ﻣﮓﺳﯿﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮرت  HDMIﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ«.

ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﻮی ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو  ۱۴اﯾﻨﭽﯽ و  ۱۶اﯾﻨﭽﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﭼﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ از ۱۰
ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ و  ۱۶ﯾﺎ  ۳۲ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ از  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﻮرتﻫﺎی ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ اﺷﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ را  M1Xﺑﻨﺎﻣﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﭘﻞ ﭼﯿﭗ  M2را ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی درﻧﻈﺮ دارد و از
آن در ﻣﮏﺑﻮک اﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو  ۱۶اﯾﻨﭽﯽ را  M1Xﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮش ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺳﻢ  M2ﺑﺮوﻧﺪ،
ﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﺶ دور از واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﻮرت  HDMIدر
ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﻄﺮح» ،ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ« وﺟﻮد داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

