ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﻣﯿﺖﺑﻮک
ﻫﻮاوی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده اﻣﺎ از ﻋﺮﺿﻪ
اوﻟﯿﻦ ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار راﻫﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺳﺮی ﻣﯿﺖﺑﻮک اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اوﻟﯿﻦ ﻟﭙﺘﺎپ ﻫﻮاوی در  ۲۱ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۶در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ از
آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺮور ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺳﺮی ﻣﯿﺖﺑﻮک ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﺖﺑﻮک در

واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﺒﻮرد ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪل در
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﺮی ﺳﺮﻓﺲ در ﺑﺎزار ﺟﻮﻻن ﻣﯽداد و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی از ﻫﻮاوی ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﻞ اول ﻣﯿﺖﺑﻮک ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی روز ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺖ.

ﻧﺴﻞ اول ﻣﯿﺖﺑﻮک
ﻣﯿﺖﺑﻮک ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۱۲اﯾﻨﭽﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻫﻮاوی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ

دوام آورد .اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﺖﺑﻮک ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﺎور در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﺖ ﭘﻦ و ﻧﯿﺰ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻟﭙﺘﺎپ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﮔﺮم وزن و ﺗﻨﻬﺎ  ۶.۹ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺖ .ﻣﯿﺰان
رم  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻣﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪه Core m3-6Y30 ،اﯾﻨﺘﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ؛
اﻟﺒﺘﻪ از ﭘﺲ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل و روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻮاوی را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﻮاوی ﺑﺎ ﻣﯿﺖﺑﻮک ﺗﻼش ﮐﺮده آﯾﭙﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﻮاوی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .در
ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﺖﺑﻮک ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو  ۴ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﻣﺪ .ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﻮیﺗﺮ  Core i5-6300Uاﯾﻨﺘﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ  SSDﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﮐﻨﺎر  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻣﺠﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻫﻮاوی ﻣﯿﺪان را
ﺗﺮک ﻧﮑﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻣﺪل ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﺖﺑﻮک ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﻮیﺗﺮ  Core m5-6Y54ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻮاوی ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل وﯾﻨﺪوزی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؛ ﻣﯿﺖﺑﻮک  ،Dﻣﯿﺖﺑﻮک  Eو
ﻣﯿﺖﺑﻮک  .Xاﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺪلﻫﺎی  Xو  Dﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪل  Eﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث

اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﺖﺑﻮک را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﻫﻮاوی در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد از ﻣﺪل  Eﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﯽﮔﻔﺖ.

ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﺑﻮک E

ﻣﯿﺖﺑﻮک  Eﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اول ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪل در
ﻧﮕﺎه اول ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺒﻠﺖ  ۱۲.۱اﯾﻨﭽﯽ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  Core i5-7Y544اﯾﻨﺘﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد و ۱.۱
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن داﺷﺖ.
اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ورود ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻟﭙﺘﺎپﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ دو ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﺑﻮد؛ ﻣﯿﺖﺑﻮک  Dﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  fHDﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  Core i7-7500Uاﯾﻨﺘﻞ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرت
ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺟﯽﻓﻮرس  ،940MXﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و رم  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﯿﺖﺑﻮک  Xﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و در ﮐﻨﺎر وزن ﭘﺎﻦ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ ،ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی اﯾﺴﻮس ﻣﯽزد.
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯿﺖﺑﻮک  Xدر ﮐﻨﺎر
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ از ﺳﺨﺖاﻓﺰار ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﺧﻮب و ﻧﯿﺰ ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮکﭘﺪ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﺑﻮک X
ﻣﯿﺖﺑﻮک  Xﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  Core i5-7200Uاﯾﻨﺘﻞ و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪون ﻓﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎدهای ژل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ از ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﺖﺑﻮک  ،Xﻧﮕﺎه ﺟﺪیﺗﺮ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ و ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر

ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺺﻫﺎی ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ را رﻓﻊ ﮐﺮده و ﻣﺪل ﺑﻬﺘﺮی را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ .در
ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﺪل ﭘﺮو ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ .ﻣﯿﺖﺑﻮک  Xﭘﺮو از ﺑﺪﻧﻪای ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۱۴.۶ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد و ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ Core i7-8550U
اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از  ۴ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ  ۹۱درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﺒﺮی از وبﮐﻢ ﺑﺎﻻی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ دورﺑﯿﻦ در ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻧﮕﺎه اول اﯾﻦ اﯾﺪه ﺟﺬاب
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وبﮐﻢ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺟﻬﯿﺪ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺖ و
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ زاوﯾﻪ ﻟﭗﺗﺎپ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻼش ﺧﻮدﺗﺎن را در ﮐﺎدر دورﺑﯿﻦ
ﺟﺎی دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﺖﺑﻮک رﻗﯿﺒﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی داﺷﺖ؛ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۷و ﻣﺪل  ۱۳.۵اﯾﻨﭽﯽ
ﻟﭗﺗﺎپ ﺳﺮﻓﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ .ﻣﯿﺖﺑﻮک  Xﭘﺮو اﻣﺎ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ  ۱۳.۹اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد
و ﺑﺮ ﺧﻼف دو رﻗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه
ﺑﻮد .اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی  ۴ﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺖﺑﻮک  Xﭘﺮو در ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻗﺒﺎل
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب آن در ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﺖﺑﻮک  ۱۳از راه رﺳﯿﺪ؛ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی رده ﺑﺎﻻی
ﺑﺎزار ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺖﺑﻮک  ۱۳ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﮏﺑﻮک اﯾﺮ ۲۰۱۸

ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎﺗﺮی دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﺳﻢ ﻣﯿﺖﺑﻮک ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﮏﺑﻮک داﺷﺖ
و ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ دو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﺑﻮک ۱۳

ﻫﻮاوی ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﻗﯿﺪ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺰﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺣﺬف اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی را ﭼﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽداد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪان ،ﻣﯿﺖﺑﻮک
 ۱۳را ﻟﭗﺗﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻘﺪان ﭘﻮرت ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ۳ﺑﻪ ﻣﺬاق ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد.
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۴ﻫﺴﺘﻪای  Core i7-85655Uاﯾﻨﺘﻞ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺟﯽﻓﻮرس  MX150ﺑﺎ  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  ،GDDR5رم  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ  SSDﺑﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﻢ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۱۶۰در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ﺻﺪ درﺻﺪ ﻃﯿﻒ رﻧﮓ  sRGBداﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﺣﺮارت ﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
از ﭘﺲ دﻓﻊ ﺣﺮارت ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﻪروز ﺷﺪهای از ﻣﯿﺖﺑﻮک  Xﭘﺮو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺪل ۲۰۱۸
را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﯿﺖﺑﻮک  Xﭘﺮو ) ۲۰۱۹ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۴.۶ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی و وزن
 ۱.۳۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ داﺷﺖ و ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎور آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺑﻪ ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﻋﺎﻟﯽ ،ﺗﺎچﭘﺪ و ﮐﯿﺒﻮرد ﺧﻮب و ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۳۰۰۰در ۲۰۰۰
ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺑﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻫﻮاوی اﯾﺪه ﺟﺬاب اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ در ﮐﯿﺒﻮرد را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه Core
 i7-8565Uاﯾﻨﺘﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد و ﺑﺎ رم ﺗﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﺎ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه

ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻮاوی در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮد.

ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﺑﻮک  Xﭘﺮو ۲۰۱۹

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻫﻮاوی در ﺑﺎزار ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺪلﻫﺎی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﯿﺖﺑﻮک
 D14و ﻣﯿﺖﺑﻮک  D15ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  AMDرواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ از ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﻮاوی ﺑﺮ اﯾﻨﺘﻞ
ﺑﺪﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل و در روﯾﺪاد ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺖﺑﻮک  ۱۴و ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی از
ﻣﯿﺖﺑﻮک  ۱۳ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻫﻢ ﻫﻮاوی ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪلﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺒﻠﯽ را
ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎلﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل  ۲۰۲۰ﻣﯿﺖﺑﻮک  ۱۳در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻣﺪل ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده .ﻣﯿﺖﺑﻮک  ۱۳ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۱۴.۹ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی دارد و در
رﻧﮓﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﻧﻘﺮهای و ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖﺑﻮک اﯾﮑﺲ ﭘﺮو ۲۰۲۰
رزوﻟﻮﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ۲۱۶۰ ،در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﻢ  ۸۸درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻮاوی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ دﻫﻢ  Core i5-10210Uﯾﺎ  Core i7-10510Uاﯾﻨﺘﻞ در ﮐﻨﺎر
ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺰا را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  AMDو
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزانﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﯿﺖﺑﻮک  ۱۴ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺪل  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ دارد.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖﺑﻮک اﯾﮑﺲ ﭘﺮو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺑﺎزار ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺖﺑﻮک اﯾﮑﺲ ﭘﺮو  ۲۰۲۰ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﯿﺖﺑﻮک اﯾﮑﺲ ﭘﺮو  ۲۰۲۰ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۳.۹اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۳۰۰۰در  ۲۰۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ و
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۴۵۰ﻧﯿﺘﯽ دارد .ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺴﻞ دﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرت

ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺟﯽﻓﻮرس  MX250ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ از ﻧﻮع  SSDو ﻣﻘﺪار رم ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل  ۸ﯾﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻮاوی ﮐﻪ روزی ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺳﺎده وارد ﺑﺎزار ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻮع اﯾﻦ رده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺖﺑﻮکﻫﺎی ﻫﻮاوی در ﺑﯿﻦ ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖﺗﺮﯾﻦﻫﺎی ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻮاوی ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻤﯿﻦ راه را
اداﻣﻪ دﻫﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی را ﻧﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

