ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES 2017

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در  + CES 2017ﻋﮑﺲ

اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
 CES 2017ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آنﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶ روﯾﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در  CES 2017را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در
آن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺴﺎل ﻫﻢ  CES 2017ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن آن ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ را ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES 2017
ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﻪ ﮐﺮومﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در  + CES 2017ﻋﮑﺲ" ﺑﻪ اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﯽرﺳﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در  CES 2017را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دو ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ E Fun
در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺮﮐﺖ  E Funﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
از دو ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .دو ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  NextBook Ares 12 Flipو NextBook Ares
 8Aﻧﺎم دارﻧﺪ .ﺗﺒﻠﺖ  NextBook Ares 12 Flipﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  12.2اﯾﻨﭽﯽ و از ﻧﻮع  IPS LCDﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻮح
ﺗﺼﻮﯾﺮ  1200در  1920را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪای از ﺳﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت Intel Atom
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  6.0ﻣﺎرﺷﻤﺎﻟﻮ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺒﻠﺖ  NextBook Ares 12 Flipﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ دارد و از اﺗﺼﺎل رم ﻣﯿﮑﺮو اسدی )(Micro SD
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ و ﺳﻠﻔﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5و  2ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ  E Funﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﺗﺎ  8ﺳﺎﻋﺖ دوام را اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻠﺖ NextBook Ares
 8Aﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  8اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ  800در  1280ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ آن  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و دﺳﺘﮕﺎه از اﺗﺼﺎل رم ﻣﯿﮑﺮو اسدی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﺖ  ،NextBook Ares 8Aاﻧﺪروﯾﺪ  6.0ﻣﺎرﺷﻤﺎﻟﻮ اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه از دو ﺳﻨﺴﻮر  2و
 0.3ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ و ﺳﻠﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﮐﺮومﺑﻮک  Chromebook 11 N7اﯾﺴﺮ
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺴﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017از ﯾﮏ ﮐﺮومﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻘﺎوم روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺮومﺑﻮک
 Chromebook 11 N7ﻧﺎم دارد و از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈﺎﻣﯽ  MIL-USD 810Gاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع  1ﻣﺘﺮ و  20ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﮐﺮومﺑﻮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺒﺎل اﻋﻤﺎل
ﻓﺸﺎر  60ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ.

از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺮومﺑﻮک  Chromebook 11 N7اﯾﺴﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  11.6اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ
وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ  768در  1366ﭘﯿﮑﺴﻞ ،رم  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ،ﭘﺮدازﻧﺪه دو ﻫﺴﺘﻪای اﯾﻨﺘﻞ ﺳﻠﺮون  ،N3060ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ 16
و  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ )دو ﻧﺴﺨﻪ( و ﺑﺎﺗﺮی  4090ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد
اﯾﻦ ﮐﺮومﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ "اﯾﺴﻮس و اﯾﺴﺮ از دو ﮐﺮومﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ"
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﮐﺮومﺑﻮک  Flip C302اﯾﺴﻮس

اﯾﺴﻮس ﻫﻢ در ﻻسوﮔﺎس ﯾﮏ ﮐﺮومﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺮومﺑﻮک  Flip C302ﻧﺎم دارد و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ  360درﺟﻪای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  12.5اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮل اچدی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه
و ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪای آن از رم  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺮومﺑﻮک Flip C302

اﯾﺴﻮس ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ "اﯾﺴﻮس و اﯾﺴﺮ از دو ﮐﺮومﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ" ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

دو ﮐﺮومﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017از دو ﮐﺮومﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ
دو ﮐﺮومﺑﻮک ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺮومﺑﻮک ﭘﺮو ) (Chromebook Proو ﮐﺮومﺑﻮک ﭘﻼس ) (Chromebook Plusﻧﺎم دارﻧﺪ .ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ و  12.3اﯾﻨﭽﯽ ﻫﺮ دو ﮐﺮومﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ  360درﺟﻪای را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺮومﺑﻮک ﭘﻼس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺶ ﻫﺴﺘﻪای  OP1ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﮐﺮومﺑﻮک ﭘﺮو ﺳﺎﻣﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪه
 Intel Core 6Y30ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دو ﮐﺮومﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﮐﺮومﺑﻮک ﭘﺮو و ﮐﺮومﺑﻮک ﭘﻼس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد" ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی زﯾﺎدی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪ و دو ﺗﺒﻠﺖ ﺷﺮﮐﺖ E
 Funﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻻسوﮔﺎس ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آنﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .در ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮومﺑﻮکﻫﺎ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 24دى 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/gadget/6316 :

