ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ؛ ﻧﻮت ﺑﻮﮐﯽ ﺑﺮای زﻣﺎن
ﺣﺎل ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ای از آﯾﻨﺪه؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ،MacBook Airﺑﻬﺘﺮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل  ۲۰۱۰دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐﺮات اﻧﺪﮐﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آن ،ﮔﻮﯾﯽ
ورﻗﻪ ای از آﻟﻤﯿﻨﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻧﺎزﮐﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮش ﺧﻮرده ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎدوﯾﯽ،
ﺑﻪ آن ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم اﻣﻮر »ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی« ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺧﺼﻮص  ،Airﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﺳﺖ؛ از ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﭙﺪ و ﺣﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯽ رﻗﯿﺒﺶ.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﭘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ رﮐﻮرد ﺧﻮد را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ،
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از  Airﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﺮ  ۱۱اﯾﻨﭻ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ و ﻧﺎزک ﺗﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی دارد؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﻋﺪه ی
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﮐﺎری را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮش ﺳﭙﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
روی ﮐﺎﻏﺬ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﭙﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  Force Touchو ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ  ۱۱و  ۱۳اﯾﻨﭻ؛ اﻣﺎ ،در
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ دارد .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول اﺟﺎزه
ﻧﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺎج را از ﺳﺮ  Airﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﺳﺮ  MacBookﺟﺪﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎب ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎﺪ
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﻨﻮو ﺑﻪ ﻧﺎم  ThinkPad X240ﺑﺮوﯾﻢ؛ اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ  ۱۲.۵اﯾﻨﭻ ﺧﻮد،
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮده و از ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻧﻘﺪر
ﻋﺎﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺪازه و ورزﻧﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  Dell XPS 13ﻧﯿﺰ از ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﮔﻮﯾﯽ
ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﯾﺰ درﺳﺖ و اﻧﺪازه دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻟﻨﻮو  Yoga 3 Proﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد رود؛ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺒﺎﺳﺖ و از ﺑﺪﻧﻪ ای
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ی ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ی
اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﮐﺪ  Core Mﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎزﮐﯽ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﻦ ﻧﺪارد و ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺪون ﻓﻦ از ﺳﻮی
ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ Yoga 3 Pro
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺳﺎده ای ﻧﻈﯿﺮ وب ﮔﺮدی ﻧﯿﺰ،
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﭘﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  ،OS Xﻫﻤﻮاره ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از رﻗﺒﺎی وﯾﻨﺪوزی ﺧﻮد ﻋﻤﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻨﺘﻞ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ی ،Core M
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در
ﮐﻨﺎر ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ،ﻣﺼﺮف ﭘﺎﻦ را ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺪرت ﭘﺮدازﻧﺪه ی  Core Mﺻﺮﻓﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه
ی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ .ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  HD Graphics 5300از اﯾﻨﺘﻞ ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۳۰۴در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را دارد و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﻋﻤﻞ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ از آﯾﻨﺪه آﻣﺪه ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺴﻞ دوم و ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اش ﻧﺸﺴﺖ؟

ﺑﺴﯿﺎری اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی را ﺷﯿﻔﺘﻪ ی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﯿﺎز

ﻫﺎی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﻞ اول ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ؛ ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﺑﺪون ﻓﻦ ،رزوﻟﻮﺷﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺎﻻ ،وزن ﭘﺎﻦ ،ﻧﺎزک ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻮاردی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ

را در ﻫﺮ ﻟﭗ ﺗﺎﭘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

اﭘﻞ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺧﺎﺻﯽ ،ﭘﻮرت  USB Type-Cرا در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪه و ﺟﺪا از ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﻮرت ،ﺻﺮﻓﺎ

ﯾﮏ ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ ی آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﺼﺎل  USB Type-Cﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در دل ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﯾﮏ داﻧﮕﻞ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ )ﮐﻪ ﺻﺪای ﮐﺎرﺑﺮان را در

آورده( ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ HDMI ،و ﮐﺎرت ﺧﻮان  SDو اﻟﺒﺘﻪ اﺗﺼﺎل ﻋﺎدی USB
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﭘﻞ و اﯾﻨﺘﻞ آﯾﻨﺪه ی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ را ﻣﺘﺼﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﺎرﺑﺮان در آﯾﻨﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺗﻮﺳﻂ واﯾﺮﻟﺲ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻣﺎ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان روی
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ »اﻣﺮوزی« ﺑﺘﻮاﻧﺪ دور ﮐﺎرت ﺧﻮان  SDرا
ﻧﯿﺰ ﺧﻂ ﺑﮑﺸﺪ.
ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ و  XPS 13از  ،Dellﻫﺮ دو از آﯾﻨﺪه آﻣﺪه و ﻃﺮاﺣﯽ اﻣﺮوزی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ روزی
ﮐﻪ از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺗﺮ از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ی ﻧﻮت ﺑﻮک ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﻣﺎﻧﺪ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ،در ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺴﯿﺎری ،ﺑﺮﻧﺪه ی اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ی ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و رﻧﮓ ﻃﻼﯾﯽ و در ﮐﻨﺎر آن،
ﮐﺎراﯾﯽ و ﻧﺎزﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﮏ ﺑﻮک اﺣﺘﻤﺎﻻ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺗﺮ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

