درﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﮏ ﺑﻮک
ﭘﺮو  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
اﭘﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی درﮔﺎه ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  USB-C / 3در ﻣﮏ
ﺑﻮک ﭘﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ درﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪل ﻫﺎی  15اﯾﻨﭽﯽ و ﻣﺪل  13اﯾﻨﭽﯽ

ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎچ ﺑﺎر ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  3را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو  13اﯾﻨﭽﯽ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺎچ ﺑﺎر ،ﻓﻘﻂ دو ﭘﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در واﻗﻊ دو درﮔﺎه ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  3را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
اﻣﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  PCI Expressآﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﭘﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ

دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻮرت ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ درﮔﺎه ﻫﺎی  USB-Cﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  USB-3.1ﻧﺴﻞ دوم

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻤﯽ  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ درﮔﺎه ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  3ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ از  6دﯾﻮاﯾﺲ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
در واﻗﻊ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻬﺎر ﺷﺎرژر را در آن واﺣﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﻮرت ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﻘﻂ از ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر درﮔﺎه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺪل ﻫﺎی  15و  13اﯾﻨﭽﯽ
ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺷﺎرژ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ  15وات و دو دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺎ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ  7.5وات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺪل  13اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺪون ﺗﺎچ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﭘﻮرت
ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  15واﺗﯽ و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  7.5واﺗﯽ ﻣﺤﺪود
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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