ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎل ) 2015ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﻠﯿﺮ(

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 ۱۰۰
ﻣﺤﺼﻮل 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.

اﭘﻞ آیﭘﺎد ﺗﺎچ 2015

ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮشﻣﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﺎب ﺻﻮﺗﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
اﯾﻦ دو از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آیﭘﺎد ﺗﺎچ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﺨﺶﮐﻨﻨﺪه را در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اپﻫﺎی
آیﻓﻮن در ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺴﯿﺎر ارزان و ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﭘﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ  OS Xآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ 400) .دﻻر(

ﺳﻦﻫﺎﯾﺰر اچدی 598

ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺳﻦﻫﺎﯾﺰر اچدی  598ﭼﻨﺎن اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﯾﺎ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺿﺒﻂ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺐ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪهﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺪﻫﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﺟﻠﻮه ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺎﻧﻤﮑﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه؛ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آن ،ﻫﺪﻓﻮن ﺑﺴﯿﺎر
راﺣﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮ را ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ 150) .دﻻر(

RHA T20

اﮔﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺪﻓﻮن از اﯾﺮﻓﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ RHA T20 ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮔﻮش
ﺧﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪا را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺻﺪا را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎس ،ﺻﺪای زﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﯿﭻ ﻫﺪﻓﻮن ﯾﺎ اﯾﺮﻓﻮن دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد 240) .دﻻر(

واﯾﺮﻟﺲ ﺑﺎورز و وﯾﻠﮑﯿﻨﺲ P5

اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻮت را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺬاب و راﺣﺖ ﯾﮑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺪﻫﺎ و ﻫﺪﺑﻨﺪﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮﯾﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ،از  P5ﯾﮏ ﻫﺪﻓﻮن واﯾﺮﻟﺲ ﺳﺒﮏ و زﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد P5 ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪﻓﻮن ﺳﯿﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 300) .دﻻر(

Razer Leviathan

ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ  Soundbarﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯽﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ Razer
 Leviathanﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮ از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎبووﻓﺮی ﮐﻪ دارد ،ﺻﺪای ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﺴﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎبووﻓﺮ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ
ﯾﺎد دﮐﻤﻪ  Escﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد 200) .دﻻر(

ﻣﺎرﺷﺎل ﮐﯿﻠﺒﺮن

ﻣﺎرﺷﺎل ﮐﯿﻠﺒﺮن ﺷﺒﯿﻪ آﻣﭙﻠﯽﻓﺎﯾﺮ ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﺎ روﮐﺶ ﭼﺮم ،دﺳﺘﮕﯿﺮه ،ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺸﺒﮏ و ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮی درﺧﺸﺎن ﻣﺎرﺷﺎل در
ﺟﻠﻮی آن اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﺘﺮ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ 300) .دﻻر(

Ultimate Ears UE Boom 2

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ  Ultimate Ears UE Boomﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺿﺪ آب .ﻃﺮاﺣﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ آن
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ دارد ،از آن اﺳﭙﯿﮑﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﮐﻪ دارد ،در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﯿﺰ و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ 180) .دﻻر(
==========================
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