تبلت
تبلت یا رایانه لوحیتِ اًگلیغی : tablet computerیا  tabletیک رایاًِ قاتل حول هیتاؽذ کِ اس یک تلفي ّوزاُ
یا دعتیار دیجیتال ؽخصی تشرگتز اعت ٍ دارای یک صفحِ لوغی اعت ّ.ذف اصلی تثلت اًجام اهَر تا اعتفادُ اس تواط
صفحِ ًوایؼ تِ جای اعتفادُ اس صفحِکلیذ اعت .درضوي در عاسهاى فزٌّگ لغات ایزاى رایاًِ لَحی تِ جای تثلت
جایگشیي ؽذُ اعت.
- ۱تثلتّا عیار ّغتٌذ ٍ تزاحتی هیتَاى آًْا را جاتجا کزد.
- ۲تثلتّا ًاسک ّغتٌذ.
- ۳هیتَاى رٍی تثلت تا اعتفادُ اس ًزمافشارّای هختلف پزداسؽگز هتي ًَؽت هثل آفیظ ٍ...
تثلتّای اهزٍسی اهکاًات تیؾتزی دارًذ هثل:
- ۱هؾاّذُٔ اًَاع فیلنّا ٍ ؽٌیذى هَعیقی تا کیفیت تاال در اًَاع قالةّا هثل MP4ٍ MP3
- ۲هطالؼِٔ کتابّای الکتزًٍیکی در اًَاع قالةّا
ٍ- ۳یزایؼ ٍ ایجاد هتي
- ۴ػکاعی ٍ تصَیز تزداری
- ۵اتصال تِ ایٌتزًت اس طزیق ٍایفای ٍ تواهی قطؼات ارتثاطی هثل جی پی اط
- ۶اًجام تاسی
ً- ۷صة اًَاع ًزمافشارّای اًذرٍیذ ٍ یا  iOSتغتِ تِ عختافشار تثلت
اس دیگز ٍیضگیّای تثلتّا هیتَاى تِ هَارد سیز اؽارُ کزد:




پؾتیثاًی اس عیغتن ایٌتزًت تی عین ،هذیزیت ایویلّا ٍ ؽثکِّای اجتواػی
اپلیکیؾيّای کارتزدی ٍ چٌذرعاًِای
هصزف اًزصی کوتز

محتویات





 ۱تاریخچِ
 ۲آخزیي پضٍّؼّا
 ۳هْن تزیي عیغتن ػاهل تثلت ّا
 ۴هٌاتغ

تاریخچه
عْن اصلی در تاسار تثلت در اتتذا فقط در اختیار ؽزکت اپل تَد کِ تَاًغت تا ػزضِ عزی تثلت آیپَذ اًقالتی در ػزصِ
تکٌَلَصی ایجاد ًوایذٍ .لی در اداهِ ؽزکتّای دیگز هاًٌذ عاهغًَگ ،آهاسِى ،گَگل ،اِیغَط ٍ اچپی ًیش تِ فکز ارائِ
تثلت افتادًذ .تثلتّای  iPadػوَهاً اس کیفیت تاالیی تزخَردارًذ ٍ هؼوَالً تا تجْیش ؽذى تِ آخزیي عختافشارّای رٍس
کارایی تغیار تاالیی اس خَد ًؾاى هیدٌّذ.
عاهغًَگ ًیش چٌذ عالی اعت کِ تا ارائِ عزی  Galaxy Tabدر حال رقاتت تا تثلتّای آیپَذ هیتاؽذ .دیگز
تَلیذکٌٌذگاى ًیش هیذاى را خالی ًکزدُ ٍ تطَر هذاٍم در حال تزٍس رعاًی تثلتّای خَد هیتاؽٌذ.
تثلتّا در اتؼاد  ۷ایٌچی ۱۱ ،ایٌچی ٍ تشرگتز اس  ۱۱ایٌچ تَلیذ گزدیذُاًذ کِ هغلواً تثلتّای  ۷ایٌچی تِ دلیل عثک ٍ
کَچک تَدى اس طزفذاراى ٍیضُای تزخَردار اعت.
اس ایي تیي ،ؽزکت اچپی تا ارائِ عزی اعلیت اس تثلتّای  ۷ایٌچی خَد در عپتاهثز  ۲۱۱۲هیالدی پا تِ هیذاى رقاتت
گذاؽتِ اعت .اٍلیي ًکتِ قاتل تَجِ در هَرد ایي تثلت قیوت آى اعت کِ اس ایي ًظز جشء تثلتّای ارساى قیوت
هحغَب هی گزدد اها در هقایغِ تا تثلت کیٌذل فایِز آهاسٍى کوی گزاًتز اعت .کیٌذل فایز آهاسٍى ًشدیکتزیي رقیة تثلت
اعلیت اچ پی اس لحاظ قیوت هیتاؽذ اها در حذ تثلت اعلیت اچ پی ًیغت؛ تثلت  ۷ایٌچی اچ پی دارای تفکیکپذیزی ِ
 ۱۱۲۴در  ۶۱۱تَدُ ٍ اس پزداسًذُ  ARM Cortex-A9تْزُ هیتزد .تشرگتزیي تزتزی تثلتّای اچپی ًغثت تِ دیگز
تثلتّا اعتفادُ اس عیغتن صَتی تیتظ  beatsهیتاؽذ کِ کیفیت خزٍجی صذا در ایي تثلتّا تطَر قاتل هالحظِای
افشایؼ یافتِ اعت.
گَگل ّن تا تَلیذ عزی تثلتّای ًکغَط کِ ٍظیفِ عاخت ًکغَط  ۷را ایغَط ٍ ًکغَط  ۱۱را عاهغًَگ تز ػْذُ
داؽتٍ ،ارد دًیای تثلتّا ؽذً .کغَط  ۷یکی اس پزفزٍػ تزیي تثلت اًذرٍیذی جْاى در عال  ۲۱۱۲ؽٌاختِ ؽذّ ٍ ،ن
اکٌَى گَگل تا تَلیذ ًغل دٍم ًکغَط  ۷تغیاری اس ًَاقص عزی اٍل را رفغ کزدً .کغَط  ۷عزی اٍل اس پزداسًذُ ۴
ّغتِای  Nvidia Tegra 3تا فزکاًظ  ۱٫۲گیگاّزتش ٍ یک گیگاتایت رم ٍ صفحِ ًوایؼ ٍضَح تاال یؼٌی
 ،۸۱۱×۱۲۸۱یکی اس ایزادات ٍاردُ تز ًکغَط  ۷عزی اٍل ،فقذاى دٍرتیي پؾت تَدً .کغَط  ۷عزی دٍم تغیاری اس
ًَاقص عزی قثل را حل ًوَدُ اعت کِ اس جولِ آىّا هیتَاى پزداسًذُ قَیتز  ۲ ٍsnapdragon S4 proگیگاتایت رم

ٍ دٍرتیي  ۵هگاپیکغلی ٍ صفحِ ًوایؼ تواهاً ٍضَح تاال ) (Full HDیؼٌی  ٍ ۱۹۲۱×۱۱۸۱تا ضخاهت کوتز اس عزی
اٍل هیتَاى اؽارُ کزد.
ؽزکت ایغَط ّن تا تَلیذ عزی تثلتّای تغیار تا کیفیت  ٍ transformer padتثلتّای تغار ارساى قیوت Memo
 ٍ ،padفثلت  fonepadکِ تثلتی  ۷ایٌچی تا قاتلیت تواط تلفٌی ٍ ،عزی  Padfoneکِ هثایلی  ۴ایٌچی اعت کِ تِ
داخل داک تثلت  ۱۱ایٌچ هیرٍد ٍ تِ تثلتی  ۱۱ایٌچی تثذیل هیؽَد ،اؽارُ کزد.
تثلت  ۲۱ایٌچی پاًاعًَیک کِ ًغخِ کاهل ٍیٌذٍس  ۸تز رٍی آى ًصة ؽذُ اعت فؼالً تشرگتزیي تثلت ػزضِ ؽذُ
هیتاؽذ .تثلت  ۲۱ایٌچی پاًاعًَیک اس پزداسًذُ  Core i5ایٌتل عزی  Uتْزُ هیتزد ٍ اس ایي رٍ قادر تِ اجزای ًغخِ
کاهل ٍیٌذٍس  ۸٫۱هایکزٍعافت اعت .صفحِ ًوایؼ  ۲۱ایٌچی آى دارای تفکیکپذیزی ِ  ۳۸۴۱در  ۲۵۶۱پیکغل اعت ٍ
اس  ۸گیگاتایت حافظِ رم ٍ  ۲۵۶گیگاتایت حافظِ SSDتْزُ هیتزد.
اس ؽزکت ّای ایزاًی تَلیذ کٌٌذُ تثلت  ،تزًذ فزاعَ هی تاؽذ کِ اس عال  ۱۳۹۲تا راُ اًذاسی خط تَلیذ تا فٌاٍری
SMTدر کارخاًجات خَد ٍاقغ در ؽْزک صٌؼتی پزًذ  ،اٍلیي تثلت خَد را تا ًام فغت ٍ ۷۱۱ارد تاسار ًوَد.
ؽزکت فزاعَ ًشدیک تِ رتغ قزى عاتقِ دارد ٍ در سهیٌِ طزاحی ،تَلیذ ،تاساریاتی ٍ پؾتیثاًی هحصَالت رایاًِ ٍ
الکتزًٍیک در ایزاى ٍ هٌطقِ خاٍرهیاًِ در حال فؼالیت اعت.
صٌایغ رایاًِ فزاعَ در عال  ۱۳۶۸تا ّذف ارتقای هحصَالت اًفَرهاتیک تاعیظ ؽذُ ٍ یکی اس تَلیذ کٌٌذگاى تثلت در
ایزاى هی تاؽذ.
فزاعَ جشٍ هؼذٍد تَلیذکٌٌذگاى تثلت ایزاًی تا اعتفادُ اس ًیزٍی کار تَهی در داخل کؾَر هی تاؽذ.

