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 طراحی و ساخت

 

 

ی های قبلی نداشته و اپل همچنان از بدنههای جدید، تغییر خاصی نسبت به مدلMacBook Air یبدنه
معرفی شد. در حقیقت، دلیلی  2010کند که برای اولین بار در سال ها استفاده میتاپنسل دوم این لپ
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ظاهر و کیفیت  ،MacBook Air ی یکپارچه آلومینیومیهم برای تغییر این بدنه وجود ندارد. بدنه
تنها از استحکام بسیار باالیی برخوردار بوده، ای دارد. آلومینیوم به کار رفته در این بدنه، نهالعادهفوق

نگرانی  MacBook Air بلکه کامال در مقابل جذب گردوغبار و اثرانگشت مقاوم است؛ بنابراین کاربران
ای را العادهخورده حس فوقاین سطح برس تاپ خود نخواهند داشت.داشتن لپخاصی بابت تمیز نگه

 تواند یک دلیل برای خریدتنهایی میدهد که این خود بههنگام لمس و کارکردن به کاربر انتقال می

MacBook Air باشد. 

 MacBook فرد بود، امسالای، کامال خاص و منحصربههای گذشته که این چنین بدنهاما برخالف سال

Air های توان به محصوالت ساخت کمپانیها میترین آنازار دارد که از سرسخترقبای خوبی در ب
ایسوس، لنوو و مایکروسافت اشاره کرد. باوجوداین، طراحی، مواد اولیه، استحکام و کیفیت ساخت 

تنها جایی برای شکوه و گالیه باقی نگذاشته؛ بلکه هنوز هم جزو ، نهMacBook Air یالعادهفوق
 .نقص نامیدها را بیتاپی این لپی یکپارچهتوان بدنهزار است و با کمی اغراق میهای بابهترین

 

اینچی معادل  13های تنها حدود یک کیلوگرم وزن دارد و وزن مدل MacBook Air اینچی 11های مدل
قیمت موجود در های لوکس و گرانشماری از آلترابوککیلوگرم است که به استثنای تعداد انگشت 1.3

های ساخته شده تا به این تاریخ دانست. ضخامت هر دو تاپترین لپها را جزو سبکتوان آنبازار، می
ها، فضایی تاپکند. این لپجایی آن را بسیار آسان میمتر است که جابهمیلی 17م تنها حدود مدل ه

نام  Air گیرند. واقعاراحتی در هر کیف یا کاوری جای میی یک مجله را اشغال کرده و بهاندازهبه
 !هاستتاپای برای این لپبرازنده

 ی نمایش و بلندگوهاصفحه

وارد شده  MacBook Air 2014 نمایشبا وجود اینکه سال گذشته انتقادهایی به کیفیت معمولی صفحه
با  IPS باال، با صفحات نمایش لمسیهای ردهها و آلترابوکتاپبود، در سالی که تقریبا تمامی لپ

ری در گونه تغییمعرفی شدند، اپل بنا به دالیلی نامشخص، هیچ Full HD های حداقلرزولوشن
از همان  2015های MacBook Air های جدید ایجاد نکرد. این یعنیMacBook Air نمایشصفحه



 فروشگاه اینترنتی کاالشید

 

 1366اینچی  11ی مدل کنند. دقت صفحههای سال گذشته استفاده میمدل TN صفحات نمایش براق
پیکسل بهره  900در  1440اینچی از صفحات نمایش با دقت  13های پیکسل بوده و مدل 768در 
اید؛ اما در کمی ناامید شده 2015های MacBook Air رند. احتماال تا اینجای کار، از صفحات نمایشبمی

های تولیدی و شده نتایج بسیار خوبی در رابطه با روشنایی، کنتراست، کیفیت رنگهای انجامتست
ف روشنایی بودن این صفحات، به لطشارپنس تصویر مشاهده کردیم. به عالوه، با وجود صددرصد براق

ها در فضاهای خارجی و زیر تابش نور آفتاب هم تاپتوان با کمی سختی از این لپها، میبسیار باالی آن
راضی بودیم؛  2015های MacBook Air طور خالصه، بااینکه از کیفیت صفحات نمایشاستفاده کرد. به

یسوس، مایکروسافت یا لنوو های اتر از رقبای ساخت کمپانیها را یک پله عقبولی متاسفانه آن
نمایش رتینا استفاده کند خود از صفحه Air هایرفت اپل در این نسل از آلترابوکدانیم. انتظار میمی

 .که چنین اتفاقی رخ نداد و شاید اپل این تغییر را به نسل بعد موکول کرده باشد

 

اند که صدایی شفاف و ی یکپارچه آلومینیومی، دو بلندگوی استریو تعبیه شدهزیر کیبورد و داخل بدنه
زند. البته نگی به دل نمیها ضعیف بوده و بلندی صدا هم چکنند؛ ولی صدای بیس آنرسا را تولید می

نظیری را هنگام های خود اپل را به این دستگاه متصل کنید، کیفیت کمبه دلیل کیفیت باال، اگر هدفون
 .دادن به موسیقی یا تماشای فیلم تجربه خواهید کردگوش

 ها و اتصاالتپورت

دل سال قبل دیده نسبت به م MacBook Air 2015 ها و اتصاالت، تغییر کوچکی درازلحاظ پورت
اینچی دارای  13و  11شود که آن هم تغییر نسل پورت تاندربولت از یک به دو است. هر دو مدل می

 متری صوتی و درگاه شارژمیلی 3.5، یک پورت Thunderbolt 2 ، یک درگاهUSB 3.0 دو درگاه



 فروشگاه اینترنتی کاالشید

 

MagSafe 2  خوانها، یک کارتاینچی عالوه بر این پورت 13هستند؛ ولی مدل SD  هم دارد. همانند
هم فاقد درایو نوری است. از آنجایی که  MacBook Airهای فوق باریک، پتاها و لپاکثر آلترابوک

ی پورت وجود ندارد و طراحان اپل ی جلویی بسیار کم است، فضایی برای تعبیهضخامت دستگاه در لبه
همین دلیل ها استفاده کنند. بهدن پورتها برای قرارداتوانند از قسمت کوچکی از انتهای لبهتنها می

ها ها باشیم؛ فقط ممکن است نوع آنهای بعدی هم شاهد تعدد پورترسد حتی در نسلبه نظر نمی
های اینچی جدید، اپل به سیم آخر بزند و در نسل 12های MacBook تر شود. شاید هم مانندپیشرفته

 .به یک یا دو پورت بسنده کند ها را هم حذف کرده وتمامی این پورت Air بعدی

 

 802.11acبا استاندارد  Wi-Fi هم از سیستم MacBook Air 2015های سال گذشته، همانند مدل

است. در عمل شاید  802.11nبرابر استاندارد قبلی یعنی برد که در تئوری، سرعت آن سهبهره می
برابری را احساس کنند؛ ولی مسلما با این استاندارد جدید، پهنای کاربران خانگی نتوانند این تغییر سه

سیم ی اتصال ابزارهای بیهم برا 4.0ی احساس خواهید کرد. بلوتوث نسخه Wi-Fi باند بیشتری را در
 .یا انتقال اطالعات در دسترس کاربر است

 پدکیبورد و تاچ
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پردازیم که باز هم هیچ تغییری نسبت به ها میتاپپد این لپنمایش، به کیبورد و تاچپس از صفحه
قدر باال بود که نیازی به ست! البته نوع طراحی و کیفیت ساخت این دو قسمت آنهای قبل نکرده امدل

ای کنید، با همان کیبورد جزیرهشد. هنگامی که دستگاه را باز میها احساس نمیتغییر یا بهبود هم در آن
ور توان میزان نزمینه هم مجهز است که میالعاده مواجه خواهید شد. این کیبورد به نور پسفوق
 .سطح، کم یا زیاد کرد 16زمینه را بنا به نیاز، در پس

و  F اینچی یکسان است و تفاوت کیبورد این دو مدل، در کلیدهای 13و  11های ابعاد کلیدها در مدل
وزیاد کردن صداست که در کلیدهای کاربردی اضافه، مانند کلیدهای تنظیم روشنایی صفحه و کم

نی که با نویسان، نویسندگان و در کل کسااند. برنامهتر طراحی شدهاینچی، کمی باریک 11های مدل
، بسیار خشنود خواهند MacBook Air ی کیبوردالعادهکنند، از عملکرد فوقتاپ خود زیاد تایپ میلپ
 .شد

 

 

ای پد معروف با روکش شیشههای جدید هم از همان تاچMacBook Air عالوه بر کیبورد، اپل در
صورت افزاری، بههای خود استفاده کرده است. ابعاد پد بزرگ و مناسب است و کلیدهای سختتاپلپ

توان به امکان اجرای پد میهای این تاچترین شاخصهماند. از مهپد تعبیه شدهی تاچیکپارچه در بدنه
های چهار انگشتی اشاره کرد. قابلیت فورس تاچ هم مانند های لمسی تا فرمانانواع و اقسام فرمان

 .خوردچشم نمینمایش رتینا هنوز در این سری از محصوالت اپل بهصفحه
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 افزار و باتریسخت

 

های پردازیم، یعنی جایی که تنها تغییرات نسبت به مدلها میتاپافزار داخلی این لپحال به سخت
 مصرفهای کمبه نسل پنجم پردازنده MacBook Air 2015 هایاند. تمامی مدلگذشته ایجاد شده

Intel Core ULV با کد Broadwell اری باالتر های سال گذشته، توان کاند که نسبت به مدلمجهز شده
را به همراه  Intel HD 6000 ها، چیپ گرافیکیو در عین حال مصرف انرژی کمتری دارند. این پردازنده

 DirectX 12 و OpenCL 2.0 تر بوده و ازقوی Intel HD 5000 درصد از سری 25تا  20دارند که 

 ناچیزی از کارت گرافیکی، میزان HD 6000 شده، قدرت گرافیکیهای انجامکنند. در تستپشتیبانی می

NVIDIA GeForce 820M تواند از پس انجام اکثر شود و میکمتر بود که میزان مناسبی محسوب می
ی های سنگین کامپیوتری یا ویرایش ویدئو برآید. برای حافظهکارهای گرافیکی به استثنای اجرای بازی

 را برای PCI Express با درگاه Flash نوعاز  SSD هایداخلی هم، اپل بهترین حالت ممکن، یعنی حافظه

MacBook هایانتخاب کرده که نسبت به حافظه 2015های SSD که دارای درگاه SATA  بودند، سرعت
 256یا  128های داخلی با گنجایش های مختلف این محصول از حافظهمراتب بیشتری دارد. در مدلبه

گیگابایت هم وجود دارد. میزان  512ارشی گنجایش های سفگیگابایت استفاده شده که البته در مدل
مگاهرتز  1600با فرکانس  LPDDR3 گیگابایت از نوع 4فرض صورت پیشهای بهرم هم در تمامی مدل

صورت توان بهصورت مجتمع روی برد قرار گرفته و قابلیت ارتقاع ندارد. در این مورد هم میاست که به
 .محصول را خریداری کرد گیگابایتی این 8ی سفارشی نمونه

 

ی ای انجام کلیهبر MacBook Air 2015 اند تا قدرت پردازشیها در کنار یکدیگر باعث شدهتمامی این
کردن به موسیقی، تماشای کردن ایمیل، گوشی عمومی، مانند مرورگری اینترنت، چکهای روزانهکاربری
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و چه در محیط ویندوز، بسیار  OS X های سریعاملویدئو، ویرایش عکس و... ، چه در محیط سیستم
 .روان و تقریبا بدون نقص باشد

 MacBook Air های، تمامی مدلEl Capitan با نام OS X عاملی جدید سیستمبا وجود معرفی نسخه

کنند که البته به راحتی استفاده می Yosemite یعامل، یعنی نسخهی پیشین این سیستمجدید از نسخه
عامل اپل ارتباط هستند. این نسخه از سیستم El Capitan ی اوریجینالروزرسانی به نسخهقابل به

توان بسیاری از اطالعات را بین کند و مین تمامی ابزارهای اپلی کاربر ایجاد میبسیار خوب و روانی بی
های آیفون به اشتراک و گوشی iMac هایAll-in-One َاین آلترابوک، کامپیوتر بدون کیس یا همان 

 .ها دسترسی کامل داشتگذاشته و به آن

 

ی هستند، مصرف نانومتر 14ی معماری ها بر پایهتاپکه پردازنده و چیپ گرافیکی این لپازآنجایی
العاده پایین است. این موضوع دو مزیت بزرگ را برای سری ها فوقانرژی و گرمای تولیدشده توسط آن

افزار است که داشتن این سختبه همراه داشته است. اولین مزیت، خنک نگه MacBook Air جدید
روزمره، سیستم  کننده پیچیده و پرسروصدایی ندارد. در کارهای عادی ونیاز به سیستم خنک
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کند! فقط کند و همانند یک تبلت عمل میتقریبا هیچ صدایی تولید نمی MacBook Air کنندهخنک
ی دستگاه قرار کننده را شنید که بار محاسباتی سنگینی روی پردازندهتوان صدای فن خنکهنگامی می

ای که در اینجا باید متذکر گیرد که حتی در بدترین حالت هم، صدای این فن، آزاردهنده نیست. نکته
که آلومینیوم استعداد زیادی در ی یکپارچه آلومینیومی دستگاه است. ازآنجاییشویم، در رابطه با بدنه

مدت گرم شده و ممکن خصوص قسمت زیرین، در مصارف طوالنیانتقال گرما دارد، سطح دستگاه به
کننده نیست؛ بلکه گرمای سیستم خنکاست کمی آزاردهنده شود. این به معنی عملکرد نامناسب 

ی یکپارچه فلزی، به سطح انتقال داده شده و توسط سرعت توسط بدنهتولیدشده توسط قطعات داخلی، به
مصرف، شارژدهی دستگاه است. تمامی قطعات افزار کمشود. مزیت دوم استفاده از سختکاربر حس می

های تعویض مدلداشته و اپل هم باتری غیرقابلها مصرف انرژی بسیار پایینی بوکداخلی این مک
های ، مدلWi-Fi تر کرده است. در تست استاندارد مرورگری ممتد اینترنت از طریقامسال را کمی قوی

تنها یک رکورد شارژدهی کردند که نه 12اینچی حدود  13های ساعت و مدل 9اینچی نزدیک به  11
شود؛ بلکه بسیار بیشتر از تمامی رقبای دیگر است. حسوب میکمپانی اپل م Air های سریتاپبرای لپ

نیاز خاصی به همراه داشتن آداپتور برق نخواهند داشت.  MacBook Air 2015 به این ترتیب کاربران
 MacBook Air به دست آمد و اگر روی Mac OS عاملالبته این میزان هنگام استفاده از سیستم

درصد کاهش خواهد یافت. اگر به دنبال بیشترین میزان  50تا  ویندوز نصب کنید، این شارژدهی
تر شارژدهی هستید، بهتر است که دور استفاده از ویندوز را خط کشیده و از مدیریت انرژی بهینه

 .لذت ببرید Mac OS عاملسیستم

 بندیجمع

 

افزاری و هم از نظر تغییراتی اساسی را هم از نظر سخت 2015های MacBook Air یپیش از عرضه
که فقط مورد اول برآورده شده و این محصول از نظر شکل ظاهری، طراحی و ساخت انتظار داشتیم 

 .نمایش و امکانات نسبت به نسل قبلی خود تغییری نکرده استصفحه
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شود. طراحی و کیفیت های خارجی را تغییر نداده، یک عیب محسوب نمیاین موضوع که اپل قسمت
های بازار محسوب ن جزو بهترینپد آنقص است و کیبورد و تاچتقریبا بی MacBook Air ساخت

استفاده کرده  Retina با دقت IPS از صفحات نمایش 2015های MacBook Air شوند. اگر اپل رویمی
قدر زیادند ها آنتاپهای این لپرو بودیم. باوجوداین، خوبیتاپ رویایی روبهبود، دیگر واقعا با یک لپ

های امسال ایجاد پوشی کرد. بااینکه تغییر خاصی در مدلنمایش آن چشمراحتی از صفحهتوان بهکه می
های تاپترین لپترین و جذابعنوان یکی از لوکسبه MacBook Air نشده ولی ماهیت اصلی

 .باریک بازار همچنان پابرجاستفوق

 


