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احمد شريف پور   

برادر بزرگ تر
هرى

صات ظا
شخ

طراحى و م

مدل Pro سرفيس به لحاظ ظاهر و زبان بصرى به كار رفته، كامًال 
شــبيه نســخه RT است. طول و عرض آن كامًال با نسخه RT برابر است 
اما با ضخامت 13/46 ميلى متر، اندكى از برادر كوچك تر خود حجيم تر 
به نظر خواهد رسيد. وزن آن نيز حدود 226 گرم از مدل RT بيشتر است 
و بدون در نظر گرفتن كاورهاى تاچ يا تايپ، حدود 910 گرم خواهد بود.

بدنــه اى از آليــاژ VaporMG و لبه هايى با پــخ 22 درجه، از ديگر 
شــباهت هاى ايــن مدل با مدل RT اســت. پايــه Kickstand نيز با همان 
كيفيت و همان صداى گوش نواز باز و بســته شــدن، براى اين مدل نيز 
در نظر گرفته شــده اســت. لوگوى ويندوز نيز در وســط لبه پايين آن 

به چشم مى خورد.
تنهــا تفاوت آشــكار ديگرى كه جدا از ضخامــت و وزن در ظاهر 

اين مدل مشــاهده خواهد شــد، شــيارى سراسرى است كه دورتادور لبه پشتى تبلت/لپ تاپ را فرا گرفته است. كل طول اين شيار در واقع 
خروجى سيســتم خنك كننده ســرفيس Pro اســت. با توجه به استفاده از پردازنده هاى قدرتمند سرى آيوى بريج اينتل در اين مدل، گرماى 

توليد شده در آن بسيار بيشتر از مدل RT خواهد بود. 
از ســوى ديگر، سيســتم تعامل كاربران با تبلت ها، فرم هاى مختلف نگه داشــتن آن ها و استفاده در مكان هايى نظير رختخواب و روى 
كاناپه(!) امكان مســدود شــدن كانال هاى تهويه اين دســتگاه را زياد مى كرد. به همين دليل به جاى اســتفاده از سيستم معمول كانال هاى 
هوارسانى، كل حاشيه پشتى اين تبلت به يك كانال وسيع تهويه تبديل شده است و به اين ترتيب عمًال مسدود كردن كل مسيرهاى جابه جايى 

هوا غيرممكن خواهد بود.

ً

 Pro  نگاهى به مدل
تبلت سرفيس مايكروسافت

مايكروســافت با عرضه نسخه RT سرفيس، به صورت مستقيم بازار 
تجهيزات ســبك و قابل حمل يعنى تبلت ها را هدف گرفته است. اما در 
همان نشســت ماه ژوئن كه مايكروســافت ورودش به حوزه تبلت ها را 
اعالم كرد، از ارائه محصولى ديگر در خانواده ســرفيس نيز خبر داد كه 
 iOS به نظر مى رسد بيش از اين كه به مصاف رقبايى از دنياى آندروئيد و
برود، براى جنگ با اولترابوك ها آماده شــده اســت. اين برادر بزرگ تر 
خانواده ســرفيس Pro نام دارد و با پردازنده x86 و مشخصات برتر 
خود عمًال يك ايســتگاه كارى ويندوزى در ابعادى بسيار 

فشرده است. 
در ادامه نگاهى خواهيم داشــت به 
محصول متفاوتى كه مايكروسافت 
عرضــه آن را به ژانويه ســال 2013 
موكول كرده اســت و آن را با برادر كوچك ترش 

يعنى نسخه RT مقايسه خواهيم كرد.

Surface Pro
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سخت افزار
نرم افزار

 Pro تفاوت ميان مشــخصات ســخت افزارى مدل
بــا مدل RT درســت بــه اندازه شــباهتى اســت كه در 
خصوصيات ظاهرى آن ها وجود دارد. در نخستين نگاه 
آن چه نظرها را به خود جلب مى كند، كيفيت بسيار باالى 
صفحه نمايش مدل Pro اســت. مايكروسافت با فناورى 
ClearType HD كيفيت مناســبى را براى مدل RT فراهم 

ساخته است، اما در مدل Pro پا را از اين هم فراتر نهاده 
و توانسته است با گنجاندن تعداد بسيار بيشترى پيكسل 
در همــان صفحه نمايــش 10/6 اينچى، به تفكيك پذيرى 
1080×1920 يا همان Full HD دست يابد. جالب تر اين كه 
صفحه نمايش مدل Pro از لمس همزمان 10 انگشت (در 

مقابل 5 انگشت در مدل RT) پشتيبانى مى كند.
اين مدل نيز درســت همانند RT از قلم هم پشتيبانى 

مى كند و قلم مورد نياز نيز به همراه خود دستگاه فروخته مى شود؛ در صورتى كه كاربران مدل RT بايد هزينه جداگانه اى را براى خريدارى قلم 
بپردازند. اين مدل كه قرار است نقش يك لپ تاپ يا حتى يك ايستگاه كارى با توان متوسط را بازى كند، براى انجام محاسبات خود به يك پردازنده 
Core i5 اينتل با فناورى ساخت 22 نانومترى مجهز شده است. اين پردازنده پرقدرت در كنار فراهم كردن توان پردازشى باال با استفاده از كارت 

گرافيك Intel HD 4000 خود نمايش تصاوير و گرافيك هاى با كيفيت روى صفحه نمايش دســتگاه را نيز ممكن مى كند. البته چون اين دســتگاه 
هنوز به طور رسمى به بازار عرضه نشده است، اطالع دقيقى از مدل پردازنده و فركانس كارى يا تعداد هسته هاى پردازشى آن در دست نيست.

رم دستگاه در اين مدل از 2 گيگابايت به 4 گيگابايت ارتقا يافته است تا امكان اجراى برنامه هاى كاربردى و سنگين روى اين دستگاه ممكن 
شود. همچنين دستگاه با فضاى ذخيره سازى 64 يا 128 گيگابايت عرضه خواهد شد كه فضاى خالى باقى مانده براى كاربر به حجم برنامه هايى 
كه روى دســتگاه نصب مى شــوند، بســتگى خواهد داشت. عالوه بر اين، امكان افزايش ظرفيت ذخيره سازى از طريق كارت هاى MicroSDXC نيز 
وجود خواهد داشت. اين دستگاه نيز همانند برادر كوچك تر خود به نسخه 4 بلوتوث، واى فاى با پشتيبانى از  a/b/g/n 802.11 و پورت USB با 
اندازه كامل مجهز اســت. كارت شــبكه بى ســيم آن همانند مدل RT از فناورى دو آنتنى MIMO 2x2 استفاده مى كند، اما پورت USB آن به نسخه 3 
ارتقا يافته است كه امكان انتقال سريع فايل هاى حجيم را براى كاربران فراهم مى كند. نكته عجيب اين است كه مايكروسافت تغييرى در دوربين هاى 

اين مدل به وجود نياورده و به همان كيفيت 720p در هر دو دوربين جلو و پشت 
قناعت كرده اســت. البته بعيد است شــما هم كسى را ديده باشيد كه با لپ تاپ 

يا پى ســى خود به عكاســى بپردازد! پورت هاى ميكروفن، شــارژر و پورت 
مخصوص اتصال كاورهاى تاچ و تايپ نيز به همراه كليدهاى كم وزياد كردن 
صدا در همان جاهاى قبلى قرار دارند. اما پورت micro HDMI مدل RT به پورت

 mini Display تبديل شده است تا بتواند خروجى با كيفيت دستگاه را به ابزارهاى 
جانبى نظير ويديو پروژكتورها و... منتقل كند.

براى تأمين توان مصرفى تمام اين قطعات، مايكروسافت توان باترى دستگاه 
را به 42 وات ساعت افزايش داده است كه اين باترى با شارژرى با توان 48 وات شارژ 

مى شود. استفاده از اين باترى پرظرفيت، امكان شارژ گجت هاى مختلف از طريق پورت 
USB دستگاه را نيز فراهم كرده است كه قابليت مناسبى به شمار مى آيد.

به رغم همه تفاوت هاى سخت افزارى كه به آن ها اشاره كرديم، مهم ترين 
برترى مدل Pro نسبت به RT و به احتمال زياد، دليل اصلى رغبت كاربران به 
خريد اين دستگاه، توانايى آن در اجراى نسخه Pro ويندوز 8 و اكوسيستم 
غنى نرم افزارهاى ويندوزى اســت كه به همراه خواهد آورد. با اســتفاده از 
اين دستگاه، كاربر عمًال در كنار تبلتى كه نرم افزارهاى فروشگاه ويندوز را 
اجرا خواهد كرد (هرچند تعدادشان اندك باشد)،  كامپيوترى در اختيار دارد 
 CAD/CAM ،كــه توان اجراى برنامه هاى پركاربرد ويندوز نظير فتوشــاپ
 Pro و بازى هــاى پلتفرم ويندوزى را نيز دارد و اين دقيقًا برترى ســرفيس
نســبت به مدل RT و از ديدى، برترى آن نســبت به كليه تبلت هاى موجود 

در بازار است.
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Surface Pro
جمع بندى

مايكروســافت، وينــدوز را جوهــره اصلــى 
كسب وكار و نشان اصلى اعتبارش مى داند. تبلت هاى 
ســرفيس اگرچه توان مهندســى مايكروســافت را 
بــه رخ رقبا مى كشــند، امــا به گفته خــود بالمر، اين 
دســتگاه ها در واقع صحنه اى براى نمايش قابليت ها 
و ارزش هاى ويندوز هســتند. مدل Pro ســرفيس نيز 
بــا توجه به مشــخصاتى كه بــراى آن در نظر گرفته 
شــده، به نظر مى رســد بهترين آرايش صحنه براى 
معرفى و درخشــش ويندوز 8 باشد؛ چراكه ويندوز 
هشــتى كه در حركتى متهورانه محيط لمسى مترو را 
با محيط كالسيك دسكتاپ در هم آميخته است، براى 
درخشيدن و مطرح شدن احتياج به وسيله اى دارد كه 
هــم قابليت حمل و تعامل پذيرى ســاده و غريزى يك 
تبلت را داشته باشد و هم از توان پردازشى كافى براى 
اجراى طيف وســيع نرم افزارهاى كالســيك سكوى 
وينــدوز برخوردار باشــد. مدل Pro ســرفيس دقيقًا 
همان دستگاه آرمانى ويندوز 8 است. اما نبايد از نظر 
دور داشت كه ميزان استقبال كاربران از اين دستگاه 
و ســودى كه مايكروسافت از اين طريق كسب خواهد 
كرد، تنها به كيفيت ساخت و قابليت هاى سخت افزارى 
و نرم افزارى وابستگى نخواهد داشت. مايكروسافت 
بايــد بتواند اين دســتگاه را با قيمتى معقول و رقابتى 
عرضه كند و پشــتوانه هاى نرم افزارى اش را نيز در 
حوزه اپليكيشن ها و برنامه هاى تبلتى به شدت تقويت 
كند. تا عرضه رســمى اين دستگاه حدود دو ماه ديگر 
باقى مانده است و اين دو ماه، فرصت بسيار مناسبى 
هم براى مايكروسافت و هم براى رقبايش خواهد بود 
تــا آن چه را كه در تــوان دارند، براى تأثير بر بازار و 
جلب مشتريان به كار بندند. تا دو ماه ديگر خواهيم ديد 
كه برنده اين رقابت، صحنه اى است كه مايكروسافت 
براى ويندوز تدارك ديده است يا سيب هاى گازخورده 
و آدمك هاى ماشــينى، كل نقشه هاى مايكروسافت را 

نقش بر آب خواهند كرد.

Microsoft Surface Pro

مشخصات 
فيزيكى

ابعاد
171/95×274/57 ميلى مترطول و عرض
 13/46ميلى متر بدون كاور ضخامت

-وزن

مشخصات 
فنى

Core i5 22 نانومترى از سرى آيوى بريجپردازشگر

Intel HD 4000گرافيك

 4 گيگابايتحافظه اصلى
64 يا 128 گيگابايت SSDحافظه جانبى

نمايشگر

IPS LCD با فناوري Clear HD مايكروسافتنوع

10/6 اينچ با تفكيك پذيرى 1080×1920اندازه و وضوح
 قابل قبولخوانايى زير نور خورشيد

پشتيبانى از لمس همزمان 10 انگشتقابليت لمسى

                                    صفحه كليد لمسى يا كاورهاى تاچ و تايپ اختصاصى مايكروسافتصفحه كليد

                                    اسپيكرهاى استريوصوت

دوربين
720Pاصلى

720Pدوم

نرم افزار

ويندوز 8سيستم عامل
مترو به همراه دسكتاپ سنتى ويندوزرابط كاربرى

Microso  و كل برنامه هاى معمول پلتفرم ويندوزدسترسى به فروشگاه اختصاصى  Store

                                              USB 3.0- mini Display - micro SDXC- پورت اتصال صفحه كليددرگاه ها

                                    جك 3/5 ميلي متري هدفون
                                    واى فاى a/b/g/n 802.11 - نسخه 4 بلوتوثاتصاالت

                                    حسگر نور محيطى، شتاب سنج- ژيروسكوپ- قطب نماى ديجيتالحسگر ها

باترى
 42 وات ساعتنوع و ظرفيت

- كاركرد 

مايكروســافت، وينــدوز را جوهــره اصلــى 
كار و نشان اصلى اعتبارش مى داند. تبلت هاى 
س اگرچه توان مهندســى مايكروســافت را 
با مى كشــند، امــا به گفته خــود بالمر، اين 


