ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ آی ﻣﮏ  M1دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮏ
ﻣﯿﻨﯽ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ  M1روی ﯾﮏ آی ﻣﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ» ،اوﻟﯿﻦ آی ﻣﮏ دﺳﺖ ﺳﺎز
دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه اﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن« ﯾﺎ »آی ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ« را ﺳﺎﺧﺖ.
اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ آی ﻣﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  M1را در ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ
ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻟﻮک ﻣﯿﺎﻧﯽ ) (Luke Mianiﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ را ﻧﺪاﺷﺖ،
ﻣﺎدرﺑﺮد ﯾﮏ ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ  M1را روی آی ﻣﮏ  ۲۰۱۱ﻧﺼﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ آی ﻣﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن را

ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﭘﻞ ﺑﺴﺎزد.

ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎدرﺑﺮد ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ آﻧﻘﺪر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن آن درون ﺷﺎﺳﯽ آی ﻣﮏ ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺪون دﺳﺘﮑﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آداﭘﺘﻮر  HDMIاز ﻣﺎدرﺑﺮد ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ درﮔﺎه
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آی ﻣﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده اﯾﻦ
دﺳﮑﺘﺎپ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آی ﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .آی ﻣﮏ  ۲۰۱۱در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻣﺮوز رزوﻟﻮﺷﻦ ﭘﺎﻨﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۲۷اﯾﻨﭽﯽ  ۲۵۶۰در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ آن ﺑﺮای
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ  macOSﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ درون ﺷﺎﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺎم ﭘﻮرتﻫﺎ و دﮐﻤﻪ ﭘﺎور درون ﺑﺪﻧﻪ آی ﻣﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وﺻﻞ ﮐﺮدن ﮐﯿﺒﻮرد و ﻣﺎوس در اﺑﺘﺪا ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﺮﻋﺖ وای ﻓﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺘﻦﻫﺎی وای ﻓﺎی ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ درون درب ﻓﻠﺰی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از دو آﻧﺘﻦ )از ﺳﻪ ﺗﺎ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﺘﻦ
اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﺳﺘﮑﺎری ﺑﻪ آی ﻣﮏ وﺻﻞ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده ،ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم آن را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﮔﺮ آی ﻣﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ دارﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ ارزﺷﺶ را دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

