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  ؟اَندرويدچگونه تبلت بخريم؟ اَپل يا 
به يادآوردن روزهاي پيش از تبلت دشوار است، اما همين سه سال 

اوليه اَپل به صحنه آمد و انقالب كرد، و بازار كنوني  iPadپيش بود كه 
تبلت متولد شد. از آن هنگام تا به حال، تعداد زيادي از توليدكنندگان 

ين بازار را در اختيار بگيرند، كه تا به حال اند كه سهمي از ا تالش كرده
بوده است. رشد اين بازار چنان  iPadدر سلطه اَپل، و حاال مدل چهارم 
گران معتقدند در سال جاري مجموع  سريع است كه بعضي از تحليل

ها فراتر خواهد رفت. ديگر با  تاپ ها از مجموع فروش لپ فروش تبلت
  مده است كه بماند.توان گفت كه تبلت آ اطمينان مي

دهيم و بخشي را براي  مان را براي كار اختصاص مي بخشي از وقت
اي شايد نتواند شما را به  بازي، هنگامي كه وقت بازي باشد هيچ وسيله

بخريد  اَپلمحصول  iPadچه بخواهيد  اندازه يك تبلت سرگرم كند.
تبلت  ، انتخاب بهتريناَندرويديهاي  چه يكي از انواع فراوان تبلت

  مناسب بودجه و نياز شما لزوماً نبايد كار دشواري باشد.

كنيد، چه به  فكر مي iPadاما كدام تبلت مناسب شماست؟ چه به 
فراوان بازار، نكات كليدي اين مقاله به  اَندرويديهاي  يكي از تبلت

 تان را پيدا  كنيد. تر بتوانيد تبلت مناسب كند كه آسان شما كمك مي
  مقاله زير را بخوانيد. پيش از خريد،

  

  آيا اصالً به تبلت نياز داريد؟
ند. با وفون ش اند جايگزين كامپيوتر يا اسمارت ها هنوز نتوانسته تبلت

تر و كارآمدتر  ها راحت كه بعضي از كارها را بر روي تبلت آن 
دهيد، مانند مطالعه يك كتاب الكترونيك، يك بتوانيد انجام  مي

ها را به دست  سي هاي پي عامل بي مانند سيستموحسا عامل درست سيستم
كنيم بيشتر از  نخواهيد آورد. افزون بر اين، وقتي با تبلت كار مي

گيريم، هر چند تعداد زيادي  گر بهره مي كليدهاي روي نمايش صفحه
در بازار فراهم شده است.  iPadها، به ويژه براي  تبلت ويژه كليد صفحه

پ را ات سي يا لپ كليدهاي پي كار با صفحه كليدها راحتي اما اين صفحه
گيري از  هايي كه به منظور بهره به تبلتما  مقاله كنند. در اين فراهم نمي

توانند براي  ايم، نه آنها كه مي شوند توجه كرده ها به كار گرفته مي رسانه
وري را باال ببرند. اگر به  كارهاي اداري و تجاري مناسب باشند و بهره

تاپ بتواند به نيازهاي شما  سي و لپ ز داريد كه همچون پيتبلتي نيا
را انتخاب كنيد، كه   8ويندوزباالي  هاي رده پاسخ بدهد يكي از تبلت
ها يا باالتر دارند، بسياري از آنها بيش از  تاپ قيمتي نزديك به قيمت لپ

  دالر قيمت دارند. 1000

ا قابل توجه ه تاپ ها و لپ فون ها نسبت به اسمارت تبلت يايمزا
ر وب، تماس وها، مر تر براي بررسي ايميل رتابلو، يك روش پاست

ها نسبت  دادن به موسيقي، و اجراي بازي ويدئويي، تماشاي فيلم، گوش
نمايش  تر از صفحه نمايشي بزرگ كنند، اما صفحه ها فراهم مي تاپ به لپ

نداشته  ها دارند. با همه اينها، ممكن است نيازي به آنها فون اسمارت
  خواهيد يك تبلت بخريد، ادامه مقاله را بخوانيد. باشيد، اما اگر مي

  

  تان را انتخاب كنيد عامل سيستم
خريد،  همچون هنگام خريد يك كامپيوتر كامل، اگر يك تبلت مي

عامل را انتخاب كنيد. در حال حاضر، دو  الزم است يك سيستمابتدا 
        و iPadهاي  با تبلت پلاَرقيب عمده وجود دارد كه عبارتند از 

iPad mini افزار از  هاي فراوان سخت با گزينه اَندرويد، و
، گوگل، سامسونگ، و Acer ،Amazon ،Asusتوليدكنندگاني مانند 

، زار رقابت شدوارد كار Surfaceبا تبلت غيره. مايكروسافت به تازگي 
شده  يك نگارش كوچك RTويندوز .كند را اجرا مي RTويندوزكه 
 هاي پردازندهاست، كه بر روي وسايل موبايل داراي  8ويندوزاز 

ARM هايي مانند شركت كند. كار مي Asus ،Dell و ،Lenovo  نيز
اند، اما فروش قابل توجهي  به بازار عرضه كرده RTهايي بر بنياد  تبلت
توليد خير و سامسونگ از  HPها مانند  اند، و بعضي از شركت نداشته

 ،اَندرويديهاي  اند و توجه خود را روي مدل گذشته RTني بر تبلت مبت
  اند. متمركز كرده اتمهاي  بر بنياد پردازنده 8ويندوزو 
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