ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎل ) 2015دﺳﮑﺘﺎپ(

ﺳﺎل  2015ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎه و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﺳﺎل را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ  PCMag.comﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮﻏﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و
در ﻃﯽ  12ﻣﺎه ،ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰۰ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻨﺎوری ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری
اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل را در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار داد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺮﻓﻪای و ردهﺑﺎﻻ ،ﻫﯿﺄت داوران ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﮐﺶوﻗﻮسﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻃﯽ  ۱۲ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ،
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﺴﺎل  PCMag.comﺷﺎﻣﻞ  ۱۰۰ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۱۹ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۸۸ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺮدﺑﯿﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اول
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۴ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  4ﯾﺎ  4.5ﺳﺘﺎره دارﻧﺪ؛ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎ؟ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

Intel Compute Stick

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪراﺣﺘﯽ در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻮرت  HDMIﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎزﮔﺎری دارد.
از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮومﮐﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎده ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛
در واﻗﻊ ﯾﮏ ﭘﯽﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوزی اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان  Compute Stickرا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد 150) .دﻻر(

اﯾﺴﺮ Revo Oneم)(RL85-UR45

اﯾﺴﺮ  Revo Oneﯾﮏ دﺳﮑﺘﺎپ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﻢ دارد؛ وﻟﯽ آنﻗﺪر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اچدی ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺨﺶ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اچدی  1080pو  4K UHDاز ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎﻻت  HDMIو  Mini DisplayPortاز وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺴﺮ اﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  Revo Oneاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی اﯾﺴﺮ ﺑﻪﻧﺎم bring-your-own-
 cloudاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮور اﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ 580) .دﻻر(

اﭘﻞ آیﻣﮏ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ رﺗﯿﻨﺎ 5K

ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﻪﻧﺎم آیﻣﮏ ،ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ رﺗﯿﻨﺎ  5Kدر ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﮏ و زﯾﺒﺎ 14.7 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﯿﮑﺴﻞ را ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮی  4K UHDﻧﯿﺎز دارد ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎم اﺣﺘﯿﺎجﻫﺎی ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ 2300) .دﻻر(

ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻧﻮرثوﺳﺖ ﺗﯿﮑﯽ

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮای ﺑﺎزی ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  1080pﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻣﻼ
ﻓﺸﺮده اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﻘﺪار ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی اﺳﺖ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻗﺪرت
آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ.اﮔﺮ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎﻗﺮص ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ در اﺗﺎق ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ 4500) .دﻻر(

دل اﭘﺘﯽﭘﻠﮑﺲ  9020ﻣﺎﯾﮑﺮو

دل اﭘﺘﯽﭘﻠﮑﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻗﺪرت ﭘﺮدازﻧﺪه Core i7
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ  ITﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪﻗﺪری ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎد اﺳﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ آن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻧﺪازه آن ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی زﯾﺎدی اﺷﻐﺎل ﻧﮑﻨﺪ 850) .دﻻر(
==========================
شاید به این مقالات هم علاقمند باشید:

بهترین محصولات سال ) 2015تبلت(
بهترین محصولات سال ) 2015لپتاپ(
بهترین محصولات سال ) 2015موبایل(
عملکرد  10سازنده تراشههای مجتمع در سال 2015
 7نکتهای که باید در مورد پردازندههای اسکایلک بدانید
چگونه در هر دستگاهی اطلاعات شبکه را پیدا کنیم
 :CES 2016مینی کامپیوتری با پردازنده اسکایلیک و تاندربولت 3
 :CES 2016فضای اضافی با هارددیسکهای اکسترنال  USB-Cشرکت + LaCieگالری عکس
 AMDدر  :CES 2016معرفی تراشه گرافیکی  14نانومتری Polaris
هارددیسک بیسیم چیست و چه کاربردی دارد؟
نفوذ به قلب ویندوز با دستکاری رجیستری
هشت هسته کافی نیست؟ اینتل میخواهد پردازنده ده هستهای تولید کند!
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