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سرفیس بوک یا مک بوک؟
نگاهی مقایسه ای به دو لپ تاپ از دو غول تکنولوژی

ورود مایکروســافت بــه بــازار لپ تــاپ همــراه با یک 
شــگفتی بــرای بســیاری از کارشناســان و کاربــران 
بود. این شــرکت در هفته گذشــته اقدام بــه رونمایی 
از لپ تاپ جدید خــود با نام »ســرفیس بوک« کرد که 
عمال دنیای لپ تاپ را بــا قابلیت های جدید خود وارد 
عرصه ای دیگر کرده اســت. مایکروسافت در مراسم 
رونمایی خود از این لپ تاپ آن را به عنوان سریع ترین 
لپ تــاپ ۱۳ اینچ حال حاضر دنیــا معرفی کرد تا عمال 
رقیب ســنتی و بزرگ خود اپل را به یک چالش اساسی 

دعوت کرده باشد.
حال رســانه/های مختلف و کارشناســان از سراســر 
دنیا در گیر یک موضوع جالب توجه شــده اند؛ مقایسه 

ســرفیس بوک با مک بوک 
اپل. در همین راســتا وب 
ســایت »زومیت« اقدام به 
انجام مقایســه ای بین این 
دو لپ تــاپ کــرده اســت. 
مقایســه ای که جنبه های 
دو  هــر  و طراحــی  فنــی 

دستگاه را دربرمی گیرد.

پردازنده عملکرد 
مک بوک پــرو اپــل از یک 
-C o r e  i 5 ه   زنــد ا پرد
5۲57U از نــوع ۲۸ واتی 
بهــره می بــرد. هــر چنــد 
مایکروســافت اطالعاتــی 
نســخه   پردازنده   درمــورد 
پایه  ســرفیس بــوک نداده 
است، اما با توجه به اینکه 

و   Core i5 مــدل  دو  از 
Core i7 استفاده خواهد شد می توان 

مایکروســافت  گــر  ا زد.  آن  درمــورد  حدس هایــی 
در نســخه پایــه از تراشــه  ۱5 واتــی اســتفاده کنــد، 
می تــوان گفت کــه پردازنــده  نســخه  پایه  ســرفیس 
فرکانــس  بــا   6۲00U-Core i5 نــوع  از  بــوک 
بیشــینه ۲/۸ گیگاهرتــز   کمینــه ۲/۳ و فرکانــس 

خواهد بود.
پردازنــده  اســکای لیک ســرفیس بوک در ایــن مورد 
اندکــی از پردازنده  بــرادول مــورد اســتفاده در مک 
بــوک پــرو عقــب می مانــد؛ امــا در زمینــه  فرکانس 
حداکثــر و پهنــای  باند عملکــرد بهتــری در قیاس با 
برادول مــورد اســتفاده در مک بــوک پــرو از خود به 
نمایــش می گــذارد. گرافیــک HD 5۲0 موجــود بر 
روی پردازنــده  ۱5 واتی اســکای لیک نیز پیشــرفته تر 
از گرافیک مورد اســتفاده در پردازنده  برادول اســت. 
-i5  همچنیــن امکان دارد مایکروســافت از پردازنده
6۳00U با فرکانــس کاری ۲/۴ و فرکانس حداکثری 
۳ گیگاهرتــز نیز بهره ببرد؛ امــا در هر صورت می توان 
 گفت کــه عملکرد پردازنده در هــر دو لپ تاپ نزدیک 

به یکدیگر خواهدبود.

صفحه نمایش
در نگاه اول به نظر می رسد که مایکروسافت با استفاده 
از صفحه نمایش ۱۳/5 اینچی با تراکم پیکسلی ۲67 
پیکســل در هر اینــچ برنده  رقابت بــا مک بوک پرو ۱۳ 
اینچی باشــد که از صفحه نمایــش ۱۳ اینچی با تراکم 
پیکسلی ۲۲7 پیکسل در هر اینچ بهره می برد؛ اما باید 
به این نکته توجه کرد که اپل و مایکروسافت برای تراز 
کــردن فونت های مورد اســتفاده روش های مختلفی 
را در پیش می گیرند که عموما اپــل در این زمینه بهتر 

عمل می کند. 
نوشــته های ناواضح در کنار مقیاس کردن نامناســب 
اپلیکیشــن ها همچنان مشــکلی بزرگ در ویندوز ۱0 

اســت؛ اما اپل توانســته تا حدود زیادی 
این مشکل را در سیستم عامل خود حل کند.

تراز کردن نامناسب در ویندوز ۱0 البته در اصل ایرادی 
است که به توسعه دهندگان وارد است و بهتر است قبل 
از آزمایش نسخه  نهایی سرفیس بوک قضاوتی درمورد 
صفحات نمایش دو لپ تاپ نکرد. اما رزولوشن ۳000 
در ۲000 پیکسلی ســرفیس بوک به طور قطع کمکی 

به بهبود شارژدهی باتری نخواهد کرد.
اگر بحــث نرم افزار را کنــار بگذاریم صفحــه نمایش 
ســرفیس پرو به لطف تراکــم باالتر احتمــاال کیفیت 
بهتــری را نیــز ارائــه می کنــد. احتماال ایــن صفحه 
نمایــش در ســطح صفحه نمایــش ســرفیس پــرو ۳ 
یــا حتــی بهتر از آن اســت که بــا تجربه ای کــه ما در 
زومیــت داریم می تــوان انتظــار یک نمایشــگر عالی 
را از ایــن محصول داشــت. از طرفــی صفحه نمایش 
رتینــا در مک بوک  پرو نیز تصویر عالــی را ارائه می کند 
 و از ایــن بابت هــر دو محصول امتیاز بســیار خوب را 

کسب می کنند.
اما برتری ســرفیس بوک در مقایســه بــا همتای اپلی 

خود مربوط به پشــتیبانی از قلــم دیجیتال و همچنین 
صفحه نمایش لمســی اســت که ســرفیس بوک را در 
جایــگاه باالتــری قــرار می دهــد. همچنیــن بخش 
نمایشــگر ســرفیس بوک می تواند از صفحه کلید جدا 
شــود و به صورت مستقل و در قالب یک تبلت کار کند.

شارژدهی باتری
در مقایسه شارژدهی باتری نیز مایکروسافت در حالت 
متصــل بــودن داک صفحــه کلید وعده  ۱۲ ســاعت 
شارژدهی در اســتفاده  اســتاندارد را داده است و این 
گــر داک از صفحه نمایش جدا شــده و  مدت زمــان ا
از آن به عنوان یک تبلت اســتفاده شــود به ۳ ساعت 

کاهش می یابد. 
اپل نیز بــرای مک بوک پرو شــارژدهی بین ۱0 تا ۱۱ 

ساعت در استفاده  استاندارد را وعده داده است.
به عالوه ســرفیس بوک صفحه نمایش لمسی داشته 
و می تــوان از آن بــه عنوان یــک تبلــت غول پیکر نیز 
استفاده کرد؛ اما در نقطه  مقابل اپل تاچ پدهای بسیار 
بهتر با عملکردهایی مانند فورس تاچ می ســازد که در 

نوع خود بی نظیر هستند.

پردازنده های  گرافیکیمقایسه 
خریــد مــدل دارای پردازنــده  گرافیکــی مجــزای 
بــر  در  دالری   ۱۸۹۹ هزینــه ای  بــوک  ســرفیس 
خواهد داشــت کــه ۲00 دالر آن مربوط بــه پردازنده  
بــرای  نیــز  دیگــر  دالر   ۲00 و  مجــزا  گرافیکــی 
 اســتفاده از پردازنده  i7 بــه جای i5 از شــما دریافت 

می شود. 
تنهــا موردی که در مورد پردازنــده  گرافیکی می دانیم 
اســتفاده  آن از یــک گیگابایــت حافظــه مجــزای 
GDDR5 اســت. این مقــدار رم زیاد نیســت و حتی 
 GTX نســخه های موبایل پردازنده های انویدیا مانند

۹50M نیز دارای ۲ گیگابایت رم هستند.
مایکروسافت و انویدیا از ارائه جزئیات دقیق مربوط به 
پردازنده  گرافیکی خودداری کرده اند تا بتوانند بر روی 

اولترابوکی کــه دارای پردازنده   گرافیکی مجزا اســت 
مانور تبلیغاتی بدهند. 

اما دلیل کاهــش مقدار حافظه می تواند یکی از این دو 
مورد باشد: یک این که مایکروسافت از نسخه  قدیمی 
پردازنده های گرافیکی انویدیا اســتفاده کرده یا اینکه 
انویدیا مقــدار حافظه را برای رســیدن بــه حد نصاب 
قدرتی که مایکروســافت از آن پردازنده انتظار داشته، 

کاهش داده است.
پــس از معرفی ســرفیس بــوک بحــث بر ســر اینکه 
کدام یک از لپ تاپ های ســرفیس بــوک یا مک بوک 
پــرو بر دیگری برتری دارد، بســیار داغ شــده اســت؛ 
امــا قضاوت در حــال حاضــر کمی عجوالنه اســت. 
مایکروســافت اعالم کرده است که از پردازنده  باالرده 
چهار هسته ای Core i7 نیز استفاده خواهد کرد، اما 
بیان نکرده که کدام مدل و با چه قیمتی دارای پردازده  
دو هســته ای Core i7 و کدامیــک دارای پردازنــده  

قدرتمند چهارهسته ای Core i7 خواهد بود.
به عالوه درمــورد پردازنده  گرافیکی ســرفیس بوک و 
دلیل مجهز شــدن آن بــه حافظه یــک گیگابایتی نیز 
اطالعی نداریــم و از همه مهم تر اینکه نســخه  نهایی 
این لپ تــاپ در بازار عرضه نشــده تــا عملکرد آن در 

دنیای واقعی سنجیده شود. 
همچنیــن تصمیــم در مــورد خریــد نیــز می تواند 
وابســتگی زیــادی به ظاهر دســتگاه داشــته 
باشــد کــه عمــال قضــاوت در ایــن مورد 
بدون کنار هم قرار دادن دو دســتگاه 
در دنیــای واقعــی غیرممکــن 
است و همچنین این مورد 
بســتگی  وا نــد  می توا
بســیاری به ســلیقه 
نهایی سرفیس بوک 
منتظــر مانــد و دید 
کــه آیا ایــن لپ تاپ در 
شــارژدهی باتری و عملکرد 
پردازنده ها می تواند از مک بوک پرو اپل 

پیشی بگیرد یا خیر.
مک بوک پرو و ســرفیس بوک هر دو کیفیت ســاخت 
بسیار خوبی دارند و بدنه ی فلزی آن ها نیز دوام باالیی 
دارد. شــاید مهم ترین برتری لپ تاپ مایکروسافت در 
مقابل رقیــب اپلی آن در پشــتیبانی از قلــم دیجیتال 
و نمایشگر لمســی باشــد. با این حال تا بررسی دقیق 
ایــن لپ تاپ باید کمــی صبر کنیــم و ببینیم محصول 
 مایکروســافت بــا آنچــه تبلیغ شــده چقــدر مطابقت 

دارد.
گــر در حــال حاضــر بخواهیم تخمیــن بزنیــم باید  ا
بگوییم کــه از لحاظ ظاهری هر دو دســتگاه بســیار 
زیبــا و کم وزن هســتند و اگر از ظاهر نیــز عبور کنیم 
حــل مشــکل تــراز کــردن اپلیکیشــن ها در وینــدوز 
۱0 می توانــد عاملــی تعییــن کننــده باشــد و حتــی 
 ســرفیس بوک را بــه لپ تاپــی بهتر از مک بــوک پرو 

تبدیل کند.

افزایش ۵ برابری ظرفیت اینترنت کشور
محمدعلــی آریانیــان بــا اشــاره بــه 
برنامه های شرکت ارتباطات زیرساخت 
برای افزایش ظرفیــت اینترنت داخل 
کشور گفت: طبق ماده ۴6 برنامه پنجم 
توسعه باید به جایگاه دوم منطقه در حوزه 
زیرساخت های ارتباطی برسیم که در 
این زمینه برنامه ریزی بــرای افزایش 

حجم آی پی داخلی انجام شــده است. وی با بیان اینکه در 
ابتدای دولت یازدهم سرانه پهنای باند ترکیه ۱50 کیلوبیت 
بر ثانیه و سرانه کشورمان ۳ تا ۴ کیلوبیت بر ثانیه بود، افزود: 
بر اساس برنامه ریزی ها حجم اینترنت داخلی در سال ۹۳ 
به ۴ ترابیت رســید و قرار است در ســال ۹۴ به ۸ ترابیت و در 
سال ۹6 به ۴0 ترابیت در ثانیه برسد تا بتوانیم سرانه پهنای 
باند اینترنت کشــور را به ترکیه و عربستان برسانیم. معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت 

با بیان اینکه طبق پیش بینی ها تا سال 
۹۹ این ظرفیت بــه ۸0 ترابیت خواهد 
رسید، اضافه کرد: سرمایه گذاری های 
خوبی در این زمینه صورت گرفته است 
و شــرکت زیرســاخت از محــل درآمد 
حاصل از مجوزهای صــدور پروانه به 
اپراتورهای ارتباطی ۸00میلیارد تومان 
سرمایه گذاری انجام داده است. آریانیان  خاطرنشان کرد: 
در این برنامه ۴ شاخص اصلی در پهنای باند اینترنت داخلی، 
ترانزیت ارتباطات و توسعه شبکه انتقال و افزایش ظرفیت 
اینترنت بین الملل مدنظر قرار گرفته است. وی با بیان اینکه 
باید تا جایی که ممکن است ظرفیت اینترنت داخلی را افزایش 
دهیم، گفت: با هدف ارتقای سخت افزاری، ایجاد دیتاسنتر 
و شبکه توزیع محتوای داخلی، رشد 5 برابری آی پی داخلی 

نسبت به خارجی را تا سال ۹6 برنامه ریزی کرده ایم.

»چاپار« به سقف رسید!
رئیس سازمان فناوری اطالعات کشور 
از استفاده مردم از سقف ظرفیت تعیین 
شــده برای ایمیل های چاپار خبر داد. 
به گزارش ایسنا، نصرالله جهانگرد در 
پاسخ به این ســوال که در حال حاضر 
خدمات بومی ماننــد ایمیل های ملی 
یا جســت وجوگرهای ایرانی تا چه حد 

توسط مردم مورد استفاده قرار می گیرند توضیح داد: ظرفیت 
امکانات بومی ایجاد شده عموما در حداکثر ممکن در حال 
استفاده است. وی با اشاره ایمیل چاپار به عنوان یکی از این 
خدمات که استفاده از آن به سقف ظرفیت رسیده، یادآور شد: 
برای استفاده بیشتر از خدمات این پست الکترونیکی در حال 
طراحی برای ارتقای سقف هستیم، اما هنوز ظرفیت چاپار 
نسبت بزرگی از نیاز جامعه را پاسخ نمی دهد. طی سال های 
اخیر به منظور تامین نیازهای کاربران در داخل کشــور که 

منجر به کاهش هزینه هــای اتصال 
به اینترنت و بهبود ســرعت می شود، 
تالش های متعددی شده است. بر این 
اســاس چندین ایمیل ایرانی و چندین 
موتور جســت وجوی داخلی شروع به 
کار کرده انــد که از این میــان برخی از 
سرویس ها شناخته تر شــده و در میان 
کاربران محبوبیت و مقبولیت بیشــتری داشته اند. این در 
حالی اســت که چندی پیش وبالگ »چاپار« نوشت: سال 
۱۳۹۴ یکی از سخت ترین مقاطع در حیات مجموعه چاپار 
است، عدم حمایت مجموعه سازمان ها و نهادهای کشور 
از ســرویس چاپار از یک سو وفشارهای مختلف داخلی که 
به دالیل مختلف به مجموعه وارد می شــود از سوی دیگر 
گسترش و پیشرفت را بیش از پیش برای مجموعه سخت 

کرده است.

ورود گوشی های انگلیسی 
فالی به ایران

پای محصوالت کمپانی انگلیســی فــالی به صورت 
رســمی به ایران باز شد و شــرکت فوژان تل، به عنوان 
نماینده انحصاری و رسمی، ارائه خدمات پس از فروش 
گوشــی های این برند در ایران را برعهده دارد. فالی از 
ســال ۲00۳ میالدی فعالیت رســمی خود را در لندن 
آغاز کرده و محصوالت این شــرکت هم اکنون در بازار 
کشورهای روسیه، اوکراین، هندوستان و اروپای جنوبی 
عرضه می شود. در محصوالت این برند، گوشی فالی 
Blade – IQ۴5۱6 با5/۱میلی متر ضخامت، نازک ترین 
تلفن همراه دنیاســت. این محصول از نمایشگر ۴/۸ 
اینچی اچ دی با فنــاوSuper AMOLED، دوربین 
پشتی ۸ و جلویی 5 مگاپیکسلی برخوردار است. جک 
استارندارد ۳/5 میلی متری بدون نیاز به تبدیل، پردازنده 
۸ هســته ای مدیاتک و باتــری ۲050 میلی آمپری از 
ویژگی های سخت افزاری این گوشی است. در طراحی 
گوشی برای زیبایی بیشتر از ساختار شیشه ای در دو طرف 

گوشی با نوار کناری فلزی استفاده شده است.

اسپیکر بی سیم ۳۶۰ با انتشار 
یکنواخت و حلقه ای صدا

در رده محصــوالت صوتی سیســتم صوتی بی ســیم 
سامســونگ با نام اسپیکر ۳60 معرفی شده است. این 
سیستم صوتی بی سیم از تکنولوژی انحصاری انتشار 
حلقه ای صدا بهره می بــرد و می تواند صدا را به صورت 
یکنواخــت در تمامی جهات منتشــر کند. در گذشــته 
بهترین سیستم های صوتی دارای صدای مونو، استریو 
و کمی بعد صدای فراگیر )surround( بودند؛ اما تنها 
در یک جهت صدا را منتشر می کردند و محیط کوچکی 
را پوشــش می دادند. سیســتم صوتی بی ســیم ۳60 
سامسونگ اولین خروجی البراتوار صدای سامسونگ در 
کالیفرنیا است. البراتواری که در سال ۲0۱۴ در راستای 
تعهد سامسونگ به نوآوری جهانی راه اندازی شد. از دیگر 
ویژگی های این دســتگاه پنهان بودن باند آن است که 
یکی از اهداف طراحی با این ســبک و سیاق، عالوه بر 
زیبایی ظاهری، پخش صدایی متوازن در تمام جهات 
است. سیستم صوتی بی سیم ۳60 از ویژگی بلوتوث و 
LAN بی سیم داخلی در دو فرکانس ۲/۴ و 5 گیگاهرتز 
بهره می برد و افت کیفیت دستگاه های بلوتوث  معمولی 
 R7 را به حداقل رسانده است. این محصول در دو مدل
)رومیزی( و R6 )با قابلیت حمل و مجهز به باتری داخلی 
با ظرفیت پخش موسیقی تا 6 ساعت( معرفی شده است.

 ال جی سومین گوشی گوگل
 را نیز می سازد

این هفته شــرکت ال جی الکترونیکــس )LG( و گوگل 
اعالم کردند که گوگل برای سومین بار ساخت گوشی خود 
 5X Nexus را به ال جی سپرده است. گوشی جدید گوگل
نام دارد که دارای نمایشگر 5/۲ اینچی Full HD IPS با 
رزولوشن ۴۲۳ppi با فناوری In-Cell Touch است. این 
 ۸0۸ Qualcomm Snapdragon گوشــی به پردازنده
مجهز است و از تازه ترین نسخه سیستم عامل اندروید )6.0 
مارشمالو( استفاده می کند. 5X Nexus دارای دوربین 
پشت ۱۲/۳ مگا پیکســلی و دوربین جلو 5 مگا پیکسلی 
به همراه حسگر ۱/55 میکرو متری روی دوربین پشت و 
حسگر ۱/۴ میکرومتری روی دوربین جلو است. این گوشی 
store.google.( ابتدا برای کسانی که در گوگل اســتور
com( پیش ســفارش ثبت کنند موجود خواهد بود. ثبت 
پیش سفارش از ایاالت متحده، انگلستان، ایرلند، کره و ژاپن 
آغاز شده و ارسال از اواخر ماه بعد شروع می شود. پس از آن 
5X Nexus به بازارهای چهل کشور توسط گوگل استور یا 

توزیع کننده های محلی عرضه می شود.

رصدخانه

ورود پپسی به بازار گوشی های هوشمند!
آن طــور کــه از شــواهد 
پیداست شرکت پپسی که به 
تولید نوشابه های مختلف 
مشهور شــده است، قصد 
ورود بــه بازار گوشــی های 
هوشمند را دارد. در وبسایت 
شــبکه اجتماعــی ویبو به 

تازگی صفحه تایید شــده ای با نام پپسی فون 
ساخته شده اســت که به نوعی نشان از قصد 
این شــرکت برای ورود به بازار گوشــی های 
هوشــمند را دارد. ایــن حســاب کاربــری در 
فنــاوری اطالعات/اینترنــت/ زیرشــاخه  
سازندگان گوشی های همراه قرار گرفته است 

که ایــن شــایعه را در واقع 
تایید می کند. واضح است 
که پپسی نه ابزار و نه تجربه  
الزم برای تولید گوشی های 
هوشــمند را دارا نیســت 
و بــه احتمــال زیــاد یکی 
از ســازندگان گوشی های 
هوشــمند در چین اقــدام به تولید گوشــی با 
برند پپســی خواهد کرد. البته این احتمال نیز 
وجود دارد که حساب کاربری ویبو برای تبلیغ 
اپلیکیشــن موبایل پپســی یا بــرای برگزاری 
مسابقه در بین کاربران ساخته شده باشد. در 
حال حاضر هیچ یک از شایعات تایید نشده اند.

سیستم جدید خنک کننده مایع در سرفیس پرو۴
در نسل قبلی مایکروسافت 
از سیســتم خنــک کننده 
عادی بهــره گرفته بود اما 
به لطف اســتفاده از مس 
در ســاختار کلی دســتگاه 
گرما سریع به مس منتقل 
شده و همچنین به کمک 

فن های در نظر گرفته شــده نیز سریع خنک 
می شــد. به صورت کلــی، با انجــام فعالیت 
ســنگین در ســرفیس پــرو ۳ دســتگاه زیاد 
گــرم شــده و ایــن گرما نیــز کامــال متمرکز 
در یک جــا باقــی می ماند تــا این کــه بر اثر 
گذر زمــان خنک شــود. اما در نســل جدید 

ســرفیس پرو معبری برای 
خنــک کننده مایــع وجود 
دارد. زمانــی کــه پردازنده 
دســتگاه گــرم می شــود، 
بر خــالف ســرفیس پرو ۳ 
گرمــای در یک جــا ثابت 
نمی ماند و توسط این مایع 
خنک کننده جا به جا می شــود. گرما توســط 
مایع جذب خواهد شد و تغییر حالت می دهد 
سپس به کمک فن در نظر گرفته مجدد خنک 
و تبدیل به مایع می شود. بدین صورت دستگاه 
هم ســریع تر خنک می شود و هم گرمای آن 

جابه جا خواهد شد.

رایانه ای با صفحه نمایش ۳۴ اینچی و خمیده
انتظار می رود محصول جدید 
HP به دلیل برخــورداری از 
ویژگی های جدید و متفاوت 
با اســتقبال کاربران مواجه 
شود. رایانه جدیدی با داشتن 
صفحــه نمایش بــزرگ ۳۴ 
اینچــی و خمیــده رونمایی 

شــده که توجهات بســیاری را به خود جلب کرده 
اســت. رونمایی از محصول جدیــد HP در حالی 
است که در سال های اخیر این کمپانی در تالش 
بوده تا بــا عرضه محصوالت متفــاوت عالوه بر 
اینکه بتوانــد نگاه مخاطبان بیشــتری را به خود 
جلب کند، از دنیای رقابــت نیز بازنماند. کمپانی 

HP محصول جدید خود را با 
نام Envy Curved در حالی 
رونمایی کرده که یک سیستم 
All-in-One بوده و به دلیل 
برخــورداری از ویژگی هــای 
جدیــد و متفــاوت پیش بینی 
می شود با اســتقبال کاربران 
مواجه شود. این رایانه به صفحه نمایش ۳۴ اینچی 
خمیده و رزولوشن ۱۴۴0در۳۴۴0 پیکسل مجهز 
شده تا صفحه نمایش متفاوتی را در اختیار کاربران 
 Envy محصول جدید خود HP قرار دهد. کمپانی
Curved را با مشخصات سخت افزاری متفاوتی 

عرضه خواهد کرد.

آی تی


