ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو در
ﭘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﻨﯽ  - LEDدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
اﭘﻞ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ از آﯾﭙﺪ ﭘﺮو  M1ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﻨﯽ  LEDروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ در ﻧﻄﻖ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  WWDC 2021ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﺪاد و ﺣﺎﻻ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ »دﯾﺠﯽﺗﺎﯾﻤﺰ« ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﭘﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻓﺼﻞ دوم  ۲۰۲۱ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﻨﯽ  LEDﻣﺎﻧﻊ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ:

»ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﭘﻞ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه دو ﻟﭗﺗﺎپ ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺼﻞ دوم  ۲۰۲۱ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎژولﻫﺎی ﻣﯿﻨﯽ  ،LEDﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺗﻐﺮ داده اﺳﺖ«.
دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  WWDC 2021ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرات و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت،

ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ در آن از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ  iOS 15و  iPadOS 15ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  watchOS 8و ﻣﮏ او اس
ﻣﺎﻧﺘﺮی ﺑﻮدﯾﻢ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻣﺎرک ﮔﺮوﻣﻦ« ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﻨﯽ  LEDﻣﺎﻧﻊ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﺷﻮد.
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎ درﺑﺎره ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  ۱۴و  ۱۶اﯾﻨﭽﯽ از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻣﺠﻬﺰ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮی ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ  M1ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﭘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭼﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎرت
ﮔﺮاﻓﯿﮏ  RTX 3070ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﻨﯽ  ،LEDﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﮐﻢ و ﭘﻮرتﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از راه ﺑﺮﺳﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﺬف ﺗﺎچ ﺑﺎر از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻧﺪرﻫﺎی
ﻣﺪل  ۱۶اﯾﻨﭽﯽ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

