اﯾﻨﺘﻞ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی
ﻣﮏﻫﺎی  M1را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﺗﻼش ﮐﺮد ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻗﻮیﺗﺮ از ﭘﺮدازﻧﺪه
 M1اﭘﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻃﻌﻨﻪآﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﮏﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﭘﺮدازﻧﺪه  M1از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺼﺎوﯾﺮی در وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺳﻤﯽ اﯾﻨﺘﻞ در ﺗﻮﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
وﯾﻨﺪوزی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﻞ آﻣﺪه» :ﻓﻘﻂ

ﯾﮏ  PCﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﻠﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ و اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻟﭗ ﺗﺎپ را ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﮏ ﺑﻮکﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻃﻌﻨﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ در ﻣﮏﺑﻮکﻫﺎ» :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻨﺪاﻧﮕﺸﺘﯽ ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﺑﺎ
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ«.
اﯾﻨﺘﻞ در ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﯾﺎ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ
اﯾﺪه آل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن وﯾﻨﺪوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  macOSﺑﺎزیﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .اﯾﻨﺘﻞ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزی راﮐﺖ ﻟﯿﮓ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺮای  macOSﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ راﮐﺖ ﻟﯿﮓ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ«.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﭘﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺘﺮ و وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺎل
ﯾﻮﺗﯿﻮب  Jon Rettingerدر ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮد )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه(
ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻮرتﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،USBﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ) eGPUﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺎرﺟﯽ( و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﮏ ﺑﻮک

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه  M1اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺘﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ  i7را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه  M1ﻗﺮار
دارد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و ﺑﺪون ﻓﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﻮیﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

