رﺗﯿﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﺪ ﻓﻮق ﺑﺎرﯾﮏ و ﺳﺒﮏ اﭘﻞ
ﻣﮏﺑﻮک اﯾﺮ ﺟﺪﯾ ِ

اﭘﻞ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻮق ﭘﻮرﺗﺎﺑﻞ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ و ﺳﺒﮏﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺖ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  2010ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰوده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮏﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ارزش
ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن را داﺷﺖ .ﻣﮏﺑﻮک اﯾﺮ ﻗﺒﻼ ً ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎرﯾﮑﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ اﭘﻞ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﮐﻢ ﮐﺮده و ﻣﮏﺑﻮک
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  12اﯾﻨﭽﯽ رﺗﯿﻨﺎ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ  2304در  1440ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻪ دور ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻂ  13.1ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد ﮐﻪ ﺣﺪودا  25درﺻﺪ از ﻣﮏﺑﻮک اﯾﺮ 11
اﯾﻨﭽﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﮏﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی اﭘﻞ را ﮔﺮدﻫﻢ آورده اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻗﺎب ﺟﻤﻊ و
ﺟﻮر ﺷﺒﯿﻪ اﯾﺮ  11اﯾﻨﭽﯽ و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﺷﮕﺮ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ رﺗﯿﻨﺎ ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﭗﺗﺎپ
اﯾﺪهآل اﭘﻞ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﭘﻞ از ﺳﺎل  2008و وﻗﺘﯽ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎب اوﻟﯿﻦ اﯾﺮ را از ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ درآورد ،ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺎر روی آن اﺳﺖ .ﻣﮏﺑﻮک از دﻫﻢ آورﯾﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  1299دﻻر ﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ  1.1ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی  ، Core Mدراﯾﻮ  SSDﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ  256ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﻫﺸﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻤﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ 1.2
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی و ﻇﺮﻓﯿﺖ  512ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ  SSDو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  1599دﻻر در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﮏﺑﻮک را از ﻧﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺻﻔﺤﻪﮐﻠﯿﺪ آن ﮐﻪ ﮐﻞ ﻋﺮض دﺳﺘﮕﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ
از ﻣﮏﺑﻮک اﯾﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﭙﺲﻟﻮک  17درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺮکﭘﺪ ﺟﺪﯾﺪ  Force Touchآن دﯾﮕﺮ
دﮐﻤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﻣﺜﻼ ،ﺷﻤﺎ
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ روی آدرس در اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﻓﺎری ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ آن را روی ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ،ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻓﺎﯾﻞ در  Finderﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻣﮏﺑﻮک ﭼﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻨﺎوری ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژی
 ،Core Mﻓﻦ ﻫﻢ ﻧﺪارد و ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن ﺣﺪود  9ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای وﺑﮕﺮدی و  10ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ دوام
ﻣﯽآورد.
ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﭘﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﻮرتﻫﺎی ﻋﺎدی
ﻣﮏﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻮرت ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ  USB-Cاراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
)آنﻗﺪر ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد  USBدر
اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ  10ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ارزش اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را دارد.
 USB 3و  HDMI/VGAﺑﻪ ﻣﮏﺑﻮک اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ،درﺳﺖ از آب درآﻣﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن،
ﮐﻪ از ﭘﺲ ﺷﺎرژ دﺳﺘﮕﺎه و اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺎدی  USBﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ.
آن ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد( .ﭘﻮرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
اﭘﻞ اﻣﺮوز از دو داﻧﮕﻞ  79دﻻری ﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﻮرت

از ﻣﮏﺑﻮک اﯾﺮ اوﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی آن ﯾﻌﻨﯽ  1799دﻻر و ﻓﻘﺪان دراﯾﻮ ﻧﻮری و ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن آن اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺷﺪ اﻣﺎ اﺻﻼح ﻣﮏﺑﻮک اﯾﺮ در ﺳﺎل  2010ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﺎب ﺑﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ،ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﯾﮏ دراﯾﻮ
 ،SSDاﭘﻞ را از دﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻼص ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﮏﺑﻮک اﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻞ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
اﭘﻞ ﺑﻪ وﺿﻮح از  iPhoneو  iPadﺑﺮای ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎﯾﺶ اﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺻﻼ ً ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ در رﻧﮓﻫﺎی
ﻧﻘﺮهای ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﻃﻼﯾﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ؟ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد .اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﯾﮏ اﯾﺮ 13
اﯾﻨﭽﯽ و ﻣﮏﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ و درﺧﺸﺎن ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ .اﭘﻞ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی دﯾﮕﺮش را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ :آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻤﯽ  Coreﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮرتﻫﺎی ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ
 2ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.
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