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 نوشین خنجری نویسنده:  
 

  بررسی مک بوک ایر 
M1 2020 

امسال بود که شرکت »اپل« به پیروی از  
  دست به   -یعنی نوآوری–سنت قدیمیش  

ری دیگه زد و طرفداران خودش نوآو  یک
دنبال همیشه و  مث  رو  فناوری   کنندگان 
 .زده کردشگفت

نوشته،نت» این  در  ایر    ران«  بوک  مک 
2020 1M  محصول سه  این  میان  از  رو 

می سعی  و  کرده  بررسی انتخاب  که  کنه 
از رو  به    های ویژگی  کاملی  محصول  این 

 . شما ارائه بده 

https://netran.net/mag/%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%88%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-m1-2020/
https://netran.net/mag/مک-بوک-ایر-m1-2020/
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یک نوآوری دیگه   دست به  -یعنی نوآوری–امسال بود که شرکت »اپل« به پیروی از سنت قدیمیش  
دنبال  و  خودش  طرفداران  و  همیشهزد  مث  رو  فناوری  برگ شگفت  کنندگان  اپل  بار،  این  کرد.  زده 

که توسط خودش طراحی  M1 یبه پردازنده مجهز    والت مکسری از محصشو رو کرد و با یکبرنده 
های قبل، با یه حرکت انقالبی اسم خودش رو و تونست مثل سال  زده کردشده بودند، همه رو شگفت

اخبار یه  در صدر  کرد:  معرفی  رو  اپل سه محصول جدید  امسال  برسونه.  به سرتیتر خبرها   فناوری 
Macbook Air  جدید، یه  MakbookPro 13-inc هجدید و ی Mac mini ی  از پردازنده   جدید که هر سه

کنن. این سه محصول جدید اپل در روز  می  استفاده  M1 جنجالی و پر سر و صدای اپل یعنی پردازنده 
 .معرفی شدن ۲۰۲۰نوامبر سال   ۱۰

رو از میان این سه محصول انتخاب کرده و سعی   1M 2020  ک ایرمک بو   ران« در این نوشته،نت»
 .های این محصول به شما ارائه بده کنه که بررسی کاملی رو از ویژگی می

 M1 2020  مک بوک ایر

 

یعنی معرفی   بود؛  ایالت »کالیفرنیا«، امروز شاهد یه اتفاق تاریخی دیگه برای شرکت اپل  کوپرتینو«ی»
کنند. استفاده می M1 یعنی تراشه  ی انقالبی اپلین کمپانی بزرگ که از پردازنده سه محصول جدید از ا

نوع خودشه که خود اپل اون رو طراحی کرده و ساخته که در   اولین پردازنده از M1 این پردازنده یعنی
 .استفاده کنه محصوالت سری مک خودش

https://netran.net/mag/مک-بوک-ایر-m1-2020/
https://netran.net/mag/مک-بوک-ایر-m1-2020/
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بررسی ایر  در  بوک  که m1 2020 مک  بگیم  قوی  اب M1 یپردازنده   باید  زیاد،  خیلی  ترین اختالف 
  تونه تجربه کاربرای اپل درامروز طراحی کرده و ساخته؛ و این پردازنده می  ایه که اپل تا بهپردازنده 

 .تر کنهبخشاستفاده از سری محصوالت مک رو خیلی بهتر و لذت

تونین اطالعات کامل و دقیقی در خصوص این چیپ می پردازنده مک بوک اپل1M  با خوندن مطلب
 .دست بیارینها بههای اون با دیگر پردازنده و تفاوت 

پردازنده رو توصیف    هایه که وقتی بخوایم اینون دست نکتهن پردازنده، از امصرف انرژی کم ای  میزان
نظیر این  پایین انرژی در کنار عملکرد بی  تونیم به همین سادگی از کنارش رد بشیم. مصرفکنیم، نمی

تونه هر کاربری کنیم، میستفاده میاز اون ا macOS Big Sur عامل پردازنده وقتی که در کنار سیستم
 .کنه زده و شگفتر

 ترسریع CPU برابر در عملکرد ۳.۵          •
 تر سریع  GPU برابر در عملکرد  ۶          •
 برابر در عملکرد یادگیری ماشین  ۱۵          •
 تربرابر عمر باتری بیش  2          •

 

https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-m1-%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%a7%d9%be%d9%84/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-m1-%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%a7%d9%be%d9%84/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-m1-%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%a7%d9%be%d9%84/
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ترین بزرگ هب کنند،استفاده می Big Sur و سیستم عامل M1 های پردازنده مک که از قابلیت هایکاربر
انگیز دارن. با توجه به عملکرد شگفت  های موجود برای مک دسترسیها و اپلیکیشنمجموعه از برنامه

 .ارزش خیلی زیادی برای خرید دارن M1 ها با پردازنده مک گیر، این سری جدید ازمهای چشو ویژگی

استفاده   M1  ی انقالبیه از تراشهدر این باره گفته: »معرفی سه مک جدید ک  -مدیرعامل اپل- «تیم کوک »
تاریخی روی آن کار کرده تا این روز    ها اپل بردهنده یک تغییر جسورانه است که سالکنند، نشانمی

 .«رو برای مک و اپل رقم بزنه

تا کنون ساختیم، و این   ایه کهترین پردازنده با اختالف زیاد قوی M1 طور ادامه داده: پردازنده این  و
گذاره، عمر باتری را به  انگیزی رو به نمایش می شگفت عملکرد Big Sur در کنار سیستم عامل پردازنده 

 کنه. صبرمون برایهای بسیار زیادی رو فراهم میافزارالبته دسترسی به نرم  ده، وشدت افزایش می
ها را استفاده از آن  تا لذت-های خودمون برسونیم  که این نسل جدید مک رو به دست مشتریاین

کنه که به تغییر دادن دنیا ادمه ها کمک میاون  ریم که این امر بهتموم شده و شک ندا  -ندتجربه کن
 .بدند

MacBook Air  د یک نیروگاه سبک و قدرتمن 

ایر  کم معروفm1 2020 بوک  و  پرطرفدارترین  مک ،  محصوالت  سری  از  اپل  محصول  و   ترین 
ای و هسته  ۸ی  ده پردازن  بوک ایر جدید، یهست. این مک  ااینچی در دنی  ۱۳بوک  ترین نوتپرفروش

نمایش ای، عملکرد سریعی رو از خودش بهاستفاده   داره که باعث شده برای هر  M1 قدرتمند به اسم
های خانوادگی و چه برای خروجی گرفتن از یک ویدیو واسه آپلود کردن عکس  بگذاره؛ چه برای ادیت

 .وب در

 SSD تربرابر سریع  ۲عملکرد    و جدیدترین فناوری فلش، باعث M1 سازی تراشهی ذخیره کننده کنترل
های خیلی  نمایش عکس و تصویروقتی بخوای پیش   ی این مقدار سریع بودن، اینه کهشده، نتیجه

گفتم یعنی ها که  حجم باال رو وارد کنی، خیلی منتظر نمونی. همه این  های بابزرگ رو ببینی یا فایل
ی شده فروخته هایتاپدرصد از لپ ۹۸تر از سریع M1 یی پردازنده ک بوک ایر با تراشهم در این عمل

 .شهمی انجام -ای داشتنهای دیگهکه پردازنده -دنیا در سال گذشته 

درایو  طورو همین SSD حافظه  مطالب حافظه  SSDمقایسه  خیلی خوب HDD   با  بخونین  که  رو 
 .بشین M1 2020 تونین متوجه سرعت باالی مک بوک ایرمی

https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%88-ssd-%d9%88-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-hdd/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%88-ssd-%d9%88-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af-hdd/


 M1 2020  بررسی مک بوک ایر 
 

 

5 

 

از فن برای خنک  ن عملکرد رو بدون استفاده که ایاینه  m1 2020 وک ایرتوجه مک باز نکات قابل یکی
تونه به این مک بوک ایر  که بخواد می  ده، یعنی کاربر هر اندازه کردن پردازنده، از خودش نشون می

 .ده کار خودش ادامه می در سکوت به Macbook فشار بیاره ولی این

گیره؛ به شکلی می  ، در اختیار شما قرارنکردنی این مک بوکوربا  ها در کنار عمر باتریی این قابلیتهمه
کنید. یا اگه   رو تجربه wireless ساعت وبگردی  ۱۵تونید  مرتبه شارژ کامل باتری، شما می   که با یک

تاپتون ندارید؛ که این بابت شارژ لپ  ساعت آینده هیچ نگرانی  ۱۸خواید فیلم تماشا کنید، برای  می
 .بوک تا به امروزمکهای مدل رد باتری در همهیعنی بهترین عملک

 یبا نسخه قبل M1 2020 مقایسه مک بوک ایر

 

 :های قبل از خودش مقایسه کنیم، باید اینطوری بگیم رو با نسل M1 2020اگه بخوایم مک بوک ایر 

تر برابر سریع   ۳تا   iMovie افزاری ویدیویی برای منتشر کردن در وب، با نرمتونه از یک پروژه می •
 .خروجی بگیره 

برابر   ۵تا   Final Cut Pro افزاری ویدیویی در نرمدر یک پروژه   های سه بعدی روتونه افکتمی •
 .تر ادغام کنهسریع



 M1 2020  بررسی مک بوک ایر 
 

 

6 

 

بار می  برای • با کیفیت  شکل همتونه چند استریم ویدیویی رو بهاولین  در   4K ProResزمان 
تن حتی یک  نداخجا ا  با کیفیت کامل پخش و ویرایش کنه؛ بدون Final Cut Pro افزارنرم

 .فریم
 .تر خروجی بگیرهها تا دو برابر سریعاز عکس Lightroom افزارر نرم تونه دمی •
در    ها در یک فایل ویدیویی های یادگیری ماشین مث مطابقت دادن فریم از قابلیت  تونهمی •

 .تر استفاده کنهبرابر سریع ۴.۳تا  Final Cut Pro افزارنرم
ترین حد عمر باتری در ه این بیشبرای شما پخش کنه، کیا ویدیو    ساعت فیلم  ۱۸تونه تا  می •

 .ها تا به امروزه بوکمک
های دیگه رو برای  افزاریا نرم Face Time تر از طریقتونه تا دو برابر تماس تصویری طوالنیمی •

 .کنه  شما فراهم

ویژگی  یکی از  در مکدیگه  ایرهای جدید  به سادگی   M1 بوک  ازش  نباید  بشیم،که  ترین جدید  رد 
ها رو با قابلیت کیفیت عکس  تونههستش که می M1 در تراشه (ISP) سیگنال تصویر اپل  یپردازنده 

ی دینامیکی خیلی بهتر و یا محدوده  (Dynamic Range)  کاهش نویز بهتر، ارتقا بده و داینامیک رنج
  ی مهما فراهم کنه؛ البته در کنار ه رنگ سفید بهتری رو در حالت خودکار برای    وایت باالنس یا تعادل

پیدااین بهبود  قابلیت  با  که  باید گفت  استفاده کرده ها  با  و  ماشین،   ی تشخیص چهره  یادگیری  از 
 .ده می  ی کاربر رو در مکالمات ویدیویی نمایشبهترین حالت چهره 

شده  ی میکنه، باعث  رتینا« پشتیبان»  در نمایشگر P3 wide color که مک بوک ایر جدید از فناوریاین
ی خیلی نزدیکی از واقعیت رو به کاربر داده بشن و تجربه ا طراوت خاصی به کاربر نمایشها بتا رنگ 
 .القا کنه
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 تاپ خیلی بهتر این لپ   های امنیتیابلیتبوک ایر جدید، اینه که قتوجه در مک دیگه از نکات قابل   یکی
افتاده    اتفاق Big Sur و سیستم عامل M1 یپردازنده   بلطف استفاده از ترکیشده که این موضوع به

  هایی ده تا با استفاده از ویژگیعنوان کاربر این امکان رو می و به شما به  نظیره که در نوع خودش بی
بتونید با خیال   بوک، خودتونباز کردن قفل سریع و راحت مک  ، عالوه بر قفل کردن وTouch ID مث

البته این قابلیت ) لمس ساده انجام بدید  رو با یکتون  ، خرید اینترنتیApple Pay راحت با استفاده از
 . (!برای کاربر ایرانی محصوالت اپل کاربردی نیست که دلیلش هم واضحه

اینترنت کنه، تجربهاستفاده می 6Fi -Wi استاندارد وای فای  از  MacBookکه ایناین از  ی استفاده 
سرعتبی  با  رو  میبیش  سیم  فراهم  کاربر  برای  استف تری  که  حالیه  در  این  و  پورتکنه  دو  از    اده 

 .ده ی خیلی زیادی رو میبه شما امکان استفاده از وسایل جانب  4USB با پشتیبانی از  تاندربولت

طراحی چشمگیر   ش گفتیم، در قالب یکهایی که تا اینجا از ی این قابلیتبوک ایر جدید با همه مک
هایی که یک یه تعریف جدید از کار  کلید جادویی،نمایش رتینا و یک صفحهبا استفاده از یک صفحه

ی این کیفیت و زیبایی و توانایی  به ما ارائه کرده و همه  تونه انجام بده روبوک سبک و باریک مینوت
 .یار داشته باشیددر اختدالر  ۱۰۰۰با مبلغی زیر  تونیدرو شما می

باید   جدید پرداختیم، وبوک  ها و طراحی و قیمت این مکنوشته، به تعریف قابلیت  جای اینتا این
معرفی شده؛ همچنین،  ۲۰۲۰  ترین محصوالت اپله که در سالاضافه کنیم که این مک بوک یکی از جذاب

https://netran.net/mag/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa/
https://netran.net/mag/thunderbolt-cables/
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نده واقعی برای این سری بر  ک برگتونه یمی  هستش M1 یبوک که همون تراشهی این مکپردازنده 
 افزارهای مخصوصها و نرمیکیشنتونه همزمان هم از اپل کاربر می  کهاز محصوالت اپل باشه، چون

macOS های موبایل اپل یعنیعامل گوشی های سیستماستفاده کنه و هم از اپلیکیشن IOS. 

 2020ایر  MacBook مزایا و معایب

 

 :بوک رو لیست کنیم، باید بگیم کهی این مکهای، خوبی ه بخوایم به شکل مورداگ

 .ده کنه و واکنش خوبی رو از خودش نشون میخیلی سریع عمل می Big Sur سیستم عامل •
 .ستایشه عملکرد باتری، از نظر مدت زمان نگهداری شارژ در شرایط مختلف خیلی خوب و قابل  •
 .ر عملیات سنگین قرار بدیم، قابل توجههبوک رو تحت فشاکه این مکصدا بودن حتی زمانیبی  •
 .کنهکلید هم، عملکرد خوبی داره و تجربه کاربری خوبی رو به کاربر منتقل میصفحه •

 :بوک رو هم به شکل موردی لیست کنم، باید این طور بگمو اگه بخوام معایب این مک

 .تونیم ببینیم ین مدل نمیطراحی جدیدی رو در ا •
که تا   بوک رو تحت تاثیر قرار بده )البتهملکرد مکشاید در آینده ع بدون داشتن فن،    طراحی •

 .(بینیهبه اینجای کار مشکلی دیده نشده و این موضوع در حد یک پیش 
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 MacBook Air M1 2020 بررسی سریع

 

دونه. این  می   های سبک و نازک خودتاپبوک ایر رو بازآفرینی انقالبی لپ شرکت اپل، این مک  خود
های قبلی خودش که از نسل  های قبل از خودش ول برخالف مدله این دلیله که این مدموضوع، ب

ی  خود شرکت اپل مجهز شده که بر پایه M1 یپردازنده   کردند، بهیهای شرکت اینتل استفاده مپردازنده 
که روی اون نصب  macOS 11 Big Sur ساخته شده و با سیستم عامل  طراحی و ARM هایپردازنده 

داره    ها با قیمتی دقیقا برابر قیمت مدل قبل از خودش،رسه و این قابلیتمشتری می ، به دستشده 
 .شهبه بازار عرضه می

ترش، بوک همزمان با عملکرد بهتر و سریعکرده که این مک  ونطور که اشاره کردیم، خود اپل ادعاهم
تر و دقیق  ای شرکت اپل رو به شکلکنه که در ادامه این ادع بیشتری رو هم ارائه می  عمر باتریطول

 .کنمعملی بررسی می 

نظر های شرکتی مث اپل کار سختی بهکه شک کردن به ادعااین  به بررسی عملی که برسیم، باید بگم با
برسیم.   ی منطقی و عادالنهبررسی رو باید با شک و تردید شروع کنیم تا به یک نتیجه  رسه، ولیمی

تمام معناست و تونسته یک غول به M1 یدازنده که از همین ابتدا بگم که پراینجز  ای نیست بهاما چاره 
 .تمام ادعاهای اپل رو به واقعیت تبدیل کنه
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خوش درخشید   های شرکت اینتلپردازنده   های رقیب خودش یعنیاین پردازنده، در مقایسه با پردازنده 
در مدت زمانی که مورد بررسی  M1  و از نظر عملکرد، اینتل رو پیروزمندانه پشت سرگذاشت. پردازنده 

ت تاثیر صورت جدی تحعملکردی که به نمایش گذاشت، به   گان رو باکنندقرار گرفت، ناظران و بررسی
 .کرد  زده قرار داد و شگفت

تر به بیش macOS Big Sur یعنی  در کنار عملکرد سیستم عامل جدید اپل M1 یاین عملکرد پردازنده 
ر حس خوبی رو به کارب Big Sur ظاهری چشمگیر  یاد. در کنار این عملکرد خوب، تغییراتچشم می

ی آشنای کار با سیستم عامل مک رو  همون تجربه  نواز بودن،تازه و چشم  که در کنارکنه، چونالقا می
 .ده کاربر هدیه می هم به

 

پردازنده اینتل   های مشابه خود که بابوک نسبت به مدلهای مثبتی که این مکدیگه از ویژگی  یکی
های سیستم  تونه همزمان با اجرای اپلیکیشنمی  ،M1 یکه با استفاده از پردازنده   کنند داره، اینهار میک

یعنی خودش  بهmacOS عامل  اپلیکیشن  ،  از  که  بده  رو  اجازه  این  خود  عامل کاربر  سیستم  های 
این   بت شد و هم استفاده کنه و در عمل هم این ادعا ثا IOS همراه شرکت اپل یعنی   های تلفنگوشی

 .اومدها برراحتی از پس اجرای هر دو دسته از این اپلیکیشنبوک بهمک

رو   IOS هایبازی  های موبایلی وتاپ خودش اپلیکیشنده که روی لپقابلیت، به کاربر اجازه می  این
 .مند بشهراحتی بهره ها هم بهبازی ها وراحتی اجرا کنه و از قابلیت این اپلیکیشنهم به

https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%84-core-i5-%d8%8ccore-i3-%d9%88-core-i7/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%84-core-i5-%d8%8ccore-i3-%d9%88-core-i7/
https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%84-core-i5-%d8%8ccore-i3-%d9%88-core-i7/
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ها به  بسیار قابل توجه و چشمگیر بود و تونست از پس تست  ملکرد باتری هم طبق ادعای شرکت،ع
 بوک واقعاها بسیار جالب توجه بود و این مکصدا هم در طول تستعملکرد بی  راحتی بربیاد. البته

ادامه می به کار خودش  باعث میبدون سر و صدا  این عملکرد  اره  سواالتی درب  شهده؛ هر چند که 
 .وجود بیادکردن در آینده به ی خنکنحوه 

ی  جز نقطهبه  اگه بخوایم ایرادی از این محصول شرکت اپل بگیریم، اون ایراد چیزی نیست  در نهایت،
نتونسته انتظارات رو برآورده   قوت همیشگی اپل یعنی طراحی ظاهری که متاسفانه در این محصول

نبوده، اما عملکرد داخلی چشمگیر و انقالبی این   پل خوبکنه؛ این به اون معنی نیست که طراحی ا
یاره که طراحی ظاهری محصول هم باید یک طراحی کاربر به وجود می   بوک این انتظار رو درمک

قبلی حس   هایکه تغییر چندانی رو در طراحی این محصول نسبت به مدل باشه؛ در صورتی   انقالبی
 .کنیمنمی

با   -ریزیددلچسب زمستون برای خودتون می  رم در این روزهای سرد وکه یک نوشیدنی گ-در ادامه  
 .از این محصول رو انجام بدم ترمن همراه باشید که یک بررسی دقیق 

 MacBook Air M1 2020 قیمت و در دسترس بودن
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  های اپل در سراسر فروشگاه   گیری ویروس کرونا خیلی ازدلیل همهزمان معرفی این محصول اپل، به  در
دش، امکان سفارش  محض معرفی برای کاربران خوبه  بردن؛ پس، اپلسر میدنیا در حالت تعطیلی به

شکل مستقیم برای کاربران ایرانی  کرد، ولی متاسفانه این امکان هم به  آنالین این محصول رو فراهم
 .دسترس نیست اپل در

این امکان برای شما فراهم شده تا  اما    شهدالر امریکا شروع می  ۹۹۹از   M1 2020 قیمت مک بوک ایر
بوک ایر دلخواه خود رو  ی خودتون، مکلبته بودجهو ا  با انتخاب مشخصات متفاوت بر اساس نیاز

 .سازی بپردازیدباید مبلغ بیشتری رو هم بابت این سفارشی تهیه کنید که البته

ای، هسته  ی گرافیکی هفتای، یک پردازنده هشت هسته M1 بوک، از یک پردازنده این مک  یمدل پایه
8GB حافظه RAM   256وGB حافظه داخلی از نوع SSD  تونیم بگیم هم، می  مقایسه  بره. برای ه میبهر

شده بود، دقیقا همین برچسب قیمت رو روی   معرفی  ۲۰۲۰بوک ایر قبلی که اون هم در سال  که مک
 .ی خودش داشتجعبه

این مدل   خوانداران اپل بشه، نه برای کسایی که میتونه باعث دلخوری طرف تا حدی می  این موضوع
 .همین قیمت خریدند کسایی که چند ماه قبل، مدل قبلی رو بهرو تهیه کنند، بلکه برای  

 MacBook Air M1 2020 بررسی طراحی
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بود اما اپل در   بخشکه قیمت مک بوک جدید خیلی برای کاربرانی که منتظر اون بودن، رضایتاین  با
بوک ایر جدید مسئله، فقط برای مک  اش رو جلب کنه. اینراحی نتونسته رضایت کاربرانبخش ط

و  شون رجدید هم از این نظر نتونستن رضایت کاربران  بوک پرو و مک مینیاتفاق نیفتاده بلکه مک
ی بخش طراحی اپل کرده؛ چون نتونسته همگام با انتقادات جدی رو متوجه  جلب کنند و این مسئله

با عملکرد شگفتسخت  فتپیشر رو در    انگیز این محصوالت، این تغییرات بنیادینافزار و متناسب 
 .ظاهر محصوالت هم به نمایش بگذاره 

ی این محصول وجود داره، که ی اپل درباره مسئله هم در مورد طراحی ظاهر   البته اینم بگم که این
ی هم نقطه  حساب بیاریم وی ضعف به طهتونیم اون رو نقمونده و هم می   بدون تغییر باقی   تقریبا
 .قوت

یک طراحی آشناست و   M1 2020 مک بوک ایر  باید قبول کنیم که از دید عموم مردم، طراحی اپل برای
که تغییرات زیادی رو در ظاهر محصول ی اپل راحتند و از اینطراح این دسته افراد هنوز هم با همین

 .هستندکنند، راضی  شون تجربه نمیعالقه مورد

همیشگی رو که محصوالت اپل فقط از نظر ظاهری خوب هستند و از   از طرف دیگه، اپل این انتقاد
برای اونرقیب  نظر عملکرد، با تمرکهای جدی  و  رو پشت سرگذاشته  بر رویها وجود داره  بهبود   ز 

یدی  بوک ایر جدمک  عملکرد و تخصیص منابع خودش به افزایش توان و بهبود عملکرد محصولش،
 .داده  رو ارائه کرده که پاسخ مناسبی رو به خیلی از انتقادات

این به اون معنیه که اگه شما قبال   در بخش بیرونی، این مدل دقیقا با سه مدل قبل از خودش یکیه و
زده گشایی اون ذوقداشتید و این مدل رو تهیه کردید، با جعبه  بوک رودل پیشین این مکیکی از سه م

محصولی    کنید کهبینید و این پیام رو دریافت نمی که دقیقا همون مدل قبلی رو می نچو  شید؛نمی
 .ساز رو در دستان خودتون گرفتیدتحول
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اینشایعه  متاسفانه بر  مبنی  رونمایی،  از  پیش  از مدلی  این مدل،  پیشین خودکه  و  سبک  های  تر 
به اون اشاره کردیم، باعث   ل که قبال تره هم واقعیت نداشت؛ و البته طراحی بدون فن این مدنازک
 .این هم در نوع خودش اتفاق جالبیه تر شدن نشد، کهن سبکش و همچنی تر شدن بدنهنازک

کننده، روبرویی با همون ی دلگرمشیم و نکتهظاهر آشنا روبرو می   با باز کردن این مک بوک، با یک
ظاهر مناسبی   ده، وبی رو به کاربر ارائه میی کاربری بسیار خوآشنای مک بوکه که تجربه  کلیدصفحه

 Touch ID یانگشت و دکمه  ای که بدون تغییر باقی مونده، جای حسگر اثرهم داره. مورد دیگه
ی استفاده از اون، خیلی بهتر شده و سرعت تجربه  که ظاهرش تغییر نکرده اماهستش که با وجود این

 .کرده  عملکرد اون هم ارتقا پیدا

اینچی حفظ شده    ۱۳.۳ی  همون اندازه   که اندازه و ظاهر تغییر نکرده ومایشگر، برخالف ایندر بخش ن
حس  ISP  و  P3 wide color gamut استفاده اپل از فناوری  بوک، به لطفاما با روشن کردن این مک

کیفیت   همیشه انتظار دیدن  بخش باشه. کاربران اپل کهکنید که بتونه بسیار لذتمتفاوتی رو تجربه می 
بوک دیدن کیفیت تصویر این مک  دارند، با  های محصوالت این شرکت روتصویر خوب از نمایشگر

بینند  شدت نزدیک به واقعیت رو می از این فناوری، تصویری به  زده خواهند شد؛ چون با استفاده شگفت
 .ندتونستند تجربه کنبوک پرو مینظیره که قبال فقط با خرید مکبی ایو این تجربه
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 و یک جک  ۳خروجی و ورودی این مدل هم مث مدل قبلی همون دو درگاه تاندربولت    هایدرگاه 
بوک اتصال مک  هدفون هستند. دو پورت تاندربولت، عالوه بر مسئولیت انتقال اطالعات، مسئولیت

 .دنانجام می ایر به شارژر رو هم به خوبی

 MacBook Air M1 2020 بررسی عملکرد

 

کنید؛ چون می  های قبلی احساس، تفاوتش رو با نسلm1 2020 ن کردن مک بوک ایرمحض روش  به
تر اتفاق  این کار خیلی سریع  شدن هم در این مدل متفاوته و   کارحتی سرعت روشن شدن و آماده به

ی سرعت عملکرد باال و واکنش خیلی سریع متوجه میفته. با دیدن و کارکردن با سیستم عامل جدید،
سرعت باال از عملکرد بسیار خوب سیستم عامل و پردازنده در کنار هم    شید، که اینوک میباین مک

 .اومده  دستبه

بردند استفاده  پردازنده اینتل بهره می  بوک که ازهای قبلی مکهایی که روی مدلیکیشنی اپل همه
دید پردازنده کامال  کنند و با این معماری جمدل هم عمل می  شدند، بدون هیچ مشکلی بر روی اینمی

 .شدهپذیر امکان Rosetta 2 افزاری، به لطف ابزار جدید اپل با نامجادوی نرم هماهنگ شدند. این
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جدید در مقایسه   ها روی مدلها سعی زیادی شد که یک ایراد از عملکرد این اپکه در بررسیاین  با
فاق نیفتاد و عملکرد کامال مشابه و ات  های قبلی پیدا بشه، ولی در واقع اینبا عملکردشان در مدل

 .بدون مشکل رو شاهد بودیم

،  iPad هایتبلت   و iPhone های برای گوشی IOS ایهها و بازیدر کنار قابلیت اجرای اپلیکیشن  این
شده هم های انجامقابلیت در تست   شه؛ و البته اینی واقعی برای اپل محسوب می یک برگ برنده 

بوک ایر رو به یک تونه مکها، این مورد میمورد بازی  نشون داده. حتی درکامال کارایی خودش رو  
 .هکننده هم تبدیل کنسرگرم دستگاه بازی

اومد، نظر میچنان هم که بهبوک، آنفن این مک   ی تست، مشخص شد که عملکرد بدوندر ادامه
گیری  کنه. این نتیجهعمل می M1 یبوک پرو با پردازنده بسیار شبیه مک  کننده نیست و در واقعنگران

کننده باشه نگران  تونهبوک پرو می ست، برای مکبوک ایر امیدوار کننده همون اندازه که برای مک  به
تر از خودش  تر و ارزونبوک سبکاز این نوت  تونه عملکرد خیلی متفاوتی روکه با قیمت باالتر نمیچون

 .نشون بده 

واقعا   در برخی از موارد حتی بهتر از ادعای اپل عمل و  بوکن مکتست عملکرد، ای  در نهایت، پس از 
با موفقیت تونست از این  8Kادیت ویدیو با کیفیت  عنوان مثال، در تست  زده کرد. بههمه رو شگفت 

 .تست هم سربلند برون بیاد
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 MacBook Air M1 2020 بررسی عمر باتری

 

بار شارژ کرده که با یک  ادعا  -طور که قبال اشاره کردیم همون- بوک ایر  ی عمر باتری این مکدرباره   اپل
ساعت ویدیو رو   ۱۸تجربه کرد و یا بدون وقفه    صورت وایرلس روساعت وبگردی به  ۱۵شه  کامل، می

 .نظیره ودند بی بوک ایر که تا قبل از این مدل معرفی شده بهای مکمدل  یپخش کرد، که این در همه

نشون داد، و بعد    وک، عملکرد قابل قبول یا حتی فراتر از اون رو از خودبدر تست عملی این مک  اما
شارژ باتری خودش رو مصرف کرده    از چند ساعت کار و وبگردی و تست گرفتن فقط چند درصد از

اش  و روز بعد به سراغرها کرد  Stand by در حالت بوک روشه گفت اگه این مکبود، تا حدی که می 
 .اره آمد، همچنان شارژ د

درصد،   ۵۰صفحه    و میزان روشنایی 1080pدر تست دقیقی که انجام شد، با پخش ویدیو با کیفیت    اما
دقیقه بود. این  ۱۵ساعت و   ۱۱تنها  مدت زمانی که طول کشید تا باتری شارژ خودش رو از دست بده،

اپل تفاوت چشمگی ادعای  با  اگرچه  اما نمی  ریزمان  این آوشه منکر عملکرد شگفتیداشت  باتری  ر 
 بوک ایر و کمیای مدل قبلی مکدقیقه  ۵۵ساعت و    ۷تر از زمان  خیلی بیش  بوک شد. این زمان،مک

 .بود Dell XPS 13 ای آخرین مدلدقیقه ۱ساعت و  ۱۱تر از زمان بیش
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تونه یک روز کاری کامل رو  این مدل هست که می افزایش نگهداری باتری  یدهنده این تست، نشان
 .شارژ مجدد پیدا نکنه راحتی دوام بیاره و نیاز بهفقط با یک بار شارژ کردن باتری به

 ر سخن آخ

کارتون میاد یا شه تصمیم گرفت که این محصول بهراحت می M1 2020 د بررسی مک بوکبعد از نق
 !نه؟

 …رو بخرید اگه M1 2020 مک بوک ایر

 گردید،بوک با قیمتی مناسب میدنبال یک مکاگه به •

مک مدل  لپاین  مدل  بهترین  از  یکی  حال تاپبوک،  عین  در  و  کرده  تولید  تاکنون  اپل  که  هاییه 
 .ها هم هستن اونتریارزون 

 وزن و نازک هستید،حال سبکتاپ قدرتمند و در عیناگه به دنبال یک لپ •

ه فکر خرید ب  کنم که اگهبوک خیلی چشمگیر و تاثیرگذاره، و قطعا به شما توصیه میاین مک  عملکرد
 .یدگزینه رو هم حتما بررسی کن بدید و این بوک رو هم مدنظر قراربوک پرو هستید، این مکمک

 اگه عمر باتری براتون مهمه،  •

تونید با خیال راحت برای یک بوک یکی از نقاط قوت اونه که شما مینظیر این مکعملکرد باتری بی
 .روز کاری کامل روی اون حساب کنید

https://netran.net/mag/%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98/
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 …رو نخرید اگه M1 2020  بوک ایرمک

 اگه بودجه براتون اولویت داره، •

های  هایی با مارکتاپلپ  ترشه با قیمت کمبوکه ولی می مکترین مدل  بوک ارزون که این مکاین  با
 .دیگه پیدا کرد که عملکرد خوبی رو هم داشته باشند

 اگه کار کردن با مک رو دوست ندارید، •
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بیارند، پس اگه   بوک هم مث گذشته سعی نشده تا دل طرفداران ویندوز رو بدستاین مدل مک  در
 .فدار این هم نیستیدهای قبلی نبودید، طربوکطرفدار مک

ی محصوالت شرکت بقیه  بوک که مثپایان این بررسی، باید به این نکته اشاره کنم که کاربران مک  در
این مک از  دارند،  تعصب  هم  این محصول  روی  کامالاپل  برای مشتریان راضی می  بوک  اپل  شن. 

رو تهیه و تا حدی هم به   بتونند با اعتماد اون که مثل همیشههمیشگی خودش محصولی ارائه کرده 
 .اون افتخار کنند

 ل سواالت متداو

   بدون فن است؟ 2020سال   M1 بوک ایرمک

این مک بوک   وجود آورده، باعث شده به M1 باورش سخت باشه ولی تغییر بزرگی طراحی تراشه  شاید
ی هم  تحت فشار باالی کار  اخلی سیستم حتی فن نداشته باشه. این در شرایطی هستش که اجزای د

 .شن اندازه کافی خنک نگه داشته میبه

   بازی کرد؟ Xbox شه در مک بوک ایرآیا می

یک شبکه   هر دو به  Xbox One و Mac باز کنین. چک کنین که Mac رو در OneCast برنامه .بله
مسیر از  باشن.  بوک Settings > Preferences > Xbox App Connectivity وصل   توندر مک 
Game Streaming تونین شروع کنین به بازیمی رو فعال کنین. حاال دیگه. 

   شه؟داغ می M1 2020 آیا مک بوک ایر

پایینی   کنین یا باتری اون در حال شارژ هستش، گرم شدن قسمتاستفاده می MacBook از  وقتی
سطح  اون رو روی یک  کنین،  تگاه استفاده خواین برای مدت زمان زیادی از دسقاب، طبیعیه. اگر می

 .صاف و ثابت قرار بدین

   در مک بوک ایر با چه مرورگری کار کنیم؟

کنینمی Safari بر  عالوه  استفاده  دیگری هم  مرورگرهای  از   Firefox  و Brave ،Chrome .تونین 
 .خیلی هم باالست  Chrome و Brave های خوبی هستن. سرعتگزینه


