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اﭘﻞ ﻧﻄﻖ اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﺳﻢ  WWDC 2021را اﻣﺸﺐ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۱:۳۰ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ روﯾﺪاد دﯾﮕﺮی از ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۳۰ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Spatial
 Audioﺑﺮای اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﭘﻞ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺳﺮوﯾﺲ اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را اﻋﻼم ﮐﺮد .در اﯾﻦ
وﯾﺪﯾﻮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۳۰اﻣﺸﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋهای ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در
زﻣﺎنﺑﻨﺪی  WWDCﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺣﺮﻓﯽ از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد.
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن وﯾﮋﮔﯽ »ﺻﺪای ﻓﻀﺎﯾﯽ« ) (Spatial Audioو
ﭘﺨﺶ ﺑﯽاﺗﻼف ) (Losslessﺑﻪ اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ )ﺧﺮداد و
ﺗﯿﺮ( در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺣﺎﻻ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺸﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﭘﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺰاران آﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﺪای
ﻓﻀﺎﯾﯽ و داﻟﺒﯽ اﺗﻤﻮس ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وﻋﺪه ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺨﺶ
ﻣﺨﺘﻠﻒ را داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﺻﺪای ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
ﺻﺪای ﻓﻀﺎﯾﯽ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺮﭘﺎد و ﺑﯿﺘﺲ ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪ  H1ﯾﺎ  W1داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آﯾﻔﻮن ،آﯾﭙﺪ و ﻣﮏ ﻫﻢ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل داده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻫﻨﮓ در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺳﺮوﯾﺲ اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﯽاﺗﻼف در
دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﯽاﺗﻼف از ﮐﯿﻔﯿﺖ  CDﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۶ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ۴۴.۱
ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ  ۲۴ﺑﯿﺖ ﺑﺮ  ۴۸ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﭘﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺨﺶ ﺑﻪﺻﻮرت Hi-

 Resolution Losslessرا ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۴ﺑﯿﺖ ﺑﺮ  ۱۹۲ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ
ﻣﺒﺪل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  DACﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻣﻮزﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﯽاﺗﻼف و ﺻﺪای ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ
در دﺳﺘﺮس ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﭘﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
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