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های معرفی بهترین تبلت
 2021سال 

ای که امروزه خیلی از افراد راجع به اون تبلت، واژه
شون خورده و به گفته های زیادی به گوشصحبت

تفاوتی با ها در اساس و پایه برخی از دوستان، تبلت
های هوشمند ندارن. این یک باور غلط در بین تلفن

های همراه ها با تلفنکنن تبلتاکثر افراده که فکر می
هیچ تفاوتی ندارن، خب اینجا یک سؤال خیلی بزرگ 

های هوشمند و پیش میاد. اگه تفاوتی بین تلفن
هایی در بازار جهانی ها نیست، چرا تولید کنندهتبلت

کنن و در حوضه که تنها تبلت تولید میوجود دارن 
ساخت تلفن همراه هیچ فعالیتی ندارن؟ در نتیجه به 

ها و رسیم که هدف از ساخت تبلتاین مطلب می
های هوشمند باهم متفاوته. امروز قصد داریم در تلفن

رو به شما  2021 سال هایتبلت بهترین این مقاله
مشکل  معرفی کنیم تا شما در خرید خودتون دچار

 نشین پس در ادامه با مجله نت ران همراه باشین. 
 

https://netran.net/mag/best-tablets-in-2021/
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و به گفته  شون خوردههای زیادی به گوشای که امروزه خیلی از افراد راجع به اون صحبتتبلت، واژه
های هوشمند ندارن. این یک باور غلط در ها در اساس و پایه تفاوتی با تلفنبرخی از دوستان، تبلت

های همراه هیچ تفاوتی ندارن، خب اینجا یک سؤال ها با تلفنکنن تبلتبین اکثر افراده که فکر می
هایی ست، چرا تولید کنندهها نیهای هوشمند و تبلتخیلی بزرگ پیش میاد. اگه تفاوتی بین تلفن

کنن و در حوضه ساخت تلفن همراه هیچ فعالیتی در بازار جهانی وجود دارن که تنها تبلت تولید می
های هوشمند باهم ها و تلفنرسیم که هدف از ساخت تبلتندارن؟ در نتیجه به این مطلب می

رو به شما معرفی کنیم تا شما در  2021 سال هایتبلت بهترین متفاوته. امروز قصد داریم در این مقاله
خرید خودتون دچار مشکل نشین پس در ادامه با مجله نت ران همراه باشین. البته قبل از شروع 

صرفه به ن اما بشدت مقرون هست 2020شده محصول های معرفیمقاله باید بگم که یکی دوتا از تبلت
 .و قوی هستن
رو از دست  ”2021 رده میان های گوشی بهترین”مند هستین مقالههای هوشمند عالقهاگر به گوشی

 .ندین
ها شمند مشخصه اما تبلتهای هواما تفاوت این دو گجت هوشمند در چیه؟ تکلیف کارایی تلفن

عنوان وسیله کار خودشون ها بهلزوما کاربران خاص خودشون رو دارن. این کاربران معموال از تبلت
ها، هاست. امروزه مهندسو نقل بسیار راحت تبلتکنن و دلیل این کار قابلیت حمل استفاده می

های تونن کارها و پروژهها میز تبلتها هم با استفاده اها، دانشجوها و حتی طراحان و نقاشمعلم
 .خودشون رو در هر مکانی انجام بدن

 

 2021های سال بهترین تبلت -1تصویر 
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های هوشمند توضیحات مختصری رو خدمت ها با تلفنها و تفاوت عملکرد اونباالتر راجع به تبلت
رو به شما عزیزان معرفی  2021های تبلت در سال شما عزیزان دادم. در ادامه قصد دارم بهترین مدل

 .رو بهتر متوجه بشیم هوشمند هایتلفن ها باکنم تا تفاوت تبلت
هایی که ویروس کرونا به وجود آورده، برخالف بسیاری از با وجود قرنطینه و محدودیت 2021ال در س

ها، مشکل خاصی رو نداشته و مثل های ساخت گجت هوشمند و صد البته تبلتوکارها، شرکتکسب
 .صورت خیلی منظم محصوالت خودشون رو روانه بازار کردنتر بههای قبلسال

رو به علت باال بودن ها هستیم ازاینشاهد سال خوبی برای عرضه تبلت 2021 به همین علت در سال
بندی شون طبقههای تولیدیها رو براساس شرکتهای جدید، ما در این مقاله تبلتتعداد تبلت

 .تر بتونین مقایسه خودتون رو انجام بدینکنیم تا شما دوستان راحتمی

 سامسونگ برند 2021 سال هایتبلت
های هوشمند پیش رو نام آشنای سامسونگ بعد از سال سختی که در قسمت فروش گوشی شرکت

خوبی جبران کنه چراکه  به 2021داشت، تونست کمبود خودش رو در قسمت تولیدات تبلت در سال 
های هوشمند، در تولیدات تبلت های شیائومی و هواوی برخالف پیشرفت در ساخت تلفنشرکت

 .چندان موفق نبودن

 

 های سامسونگمعرفی بهترین تبلت -2تصویر 
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های بزرگ های گذشته فشار زیادی رو به شرکتاین در حالی هست که شرکت شیائومی طی سال
های پیش رو بتونه از این شرکت پیشی بگیره اما ره که در سالمثل سامسونگ وارد کرده و انتظار می

های هوشمند قسمت تولید لوازم جانبی و تلفن نکته حائز اهمیت اینه که شرکت شیائومی تنها در
ها در حال حاضر حرفی برای ها در ساخت تبلتتونه از برند سامسونگ پیشی بگیره چراکه اونمی

 .گفتن ندارن

  7s Tab Galaxyمدل سامسونگ تبلت

تونین کلید اختصاصی میکنه و شما با استفاده از یک صفحهپشتیبانی می 10این تبلت از اندروید 
کنه و شما پشتیبانی می S pen از قلم s7 تاپ رو داشته باشین. تبلتتجربه استفاده از یک لپ

 .این قلم کارهای بسیار زیادی رو به ثمر برسونینتونین به کمک می

 HDR10+ تصویربرداری LTPS TFT ،120Hz اینچی 11نمایش در ساخت این تبلت از یک صفحه
ده، کاربرانی که قصد پیکسل به کاربر نمایش می 2560×1600شده که تصاویر رو با رزولوشن استفاده

گیگابایتی انتخاب خودشون رو نهایی کنن.  512و  256، 128های تونن از بین حافظهخرید دارن می
تونه مدت زمان مناسبی، تبلت رو در آمپری بوده و میمیلی 8000شده در این تبلت  باتری استفاده

 .دارهحالت روشن نگه 

 

   7Galaxy Tab s تبلت -3تصویر 

 تبلت گلگسی تب s7 plus و s7  شه هستن و می 2021ها در سال جرات جزو بهترین تبلت به 
.شنروانه بازار می 2021دارهای شرکت سامسونگ در سال عنوان پرچمگفت به  



 2021های سال معرفی بهترین تبلت
 

 

5 

 

رم و همچنین قلب تپنده  گیگابایتی 8و یا  6های افزاری این تبلت با استفاده از حافظهقدرت سخت
که  ذاره، وقتیحرفی برای گفتن باقی نمی 650و استفاده از چپست گرافیکی آدرنو  865اسنپ دراگون 

رو در اختیار  2021ترین تبلت سال تونین ادعا کنین قویگیرین میشما این تبلت رو در دست می
 .دارین

 10عامل: اندروید سیستم 
  :آمپرمیلی 8000باتری 
 مگاپیکسل 13+5بین اصلی: دور 
  :مگاپیکسل 8دوربین سلفی 
  :گیگابایتی 512و  256، 128حافظه تبلت 
  :گیگابایت 8و  6رم 
  :(اینچ 0.25×6.51×9.99متر )میلی 6.3×165.3×253.8ابعاد 
  :گرم 498وزن 
 پنل جلو شیشه، پنل پشت آلومینیوم و فریم از آلومینیوم 

  6s Tab Galaxyمدل سامسونگ تبلت

بر روی این ( G4)تونین از اینترنت نسل چهارم کنه و شما میکارت پشتیبانی میاز سیم تبلت این
ها متر قطر داره که ضخامت نسبتا کمی در بین تبلتمیلی 5.7تبلت استفاده کنین. این تبلت همچنین 

 .حساب میاد به
دونست این تبلت با  2021های شه یکی از بهترینرو می Galaxy Tab s6 تبلت سامسونگ مدل

 .های بسیار زیادی رو برای گفتن دارهافزاری بسیار قوی حرفاستفاده از سخت

گیگابایت  6به همراه  640و گرافیک آدرنو  855راگون دست اسنپسامسونگ که از چیپ 2021تبلت 
ها و تونه تمام نیازهای شما رو در اجرای بازیبره میگیگابایتی بهره می 128رم و حافظه داخلی 

خودش طبق معمول از صفحه  2021های روز اندروید برآورده کنه، سامسونگ در گلکسی تب برنامه
افزار قوی عمال برای ای این کمپانی در کنار این سختلم حرفهسوپرآمولد استفاده کرده و باوجود ق

 .رقبای خودش خط و نشون کشیده

هست چراکه تونسته در 2021های بازار در سال یکی از بهترین  Tab s6 تبلت سامسونگ مدل 
.آمپری استفاده کنهمیلی 7000اینچی خودش از یک باتری تقریبا  10.5ی کنار صفحه  

https://netran.net/mag/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a8-s6/
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         6Galaxy Tab sتبلت  -4تصویر 

 
 عامل: اندرویدسیستم 
  :آمپرمیلی 7040باتری 
 پردازنده: Snapdragon 855 
 اینچ 10.5نمایش: صفحه 
 2560×1600 پیکسل 
 پردازنده گرافیکی: Adreno 640 GPU 
  :گیگابایت 8و  6میزان رم 
  :گیگابایت 128حافظه داخلی تبلت 
  :420وزن 
 قابلیت مکالمه ندارد 
 2 های ارتباطی:شبکهG ،3G ،4G 
  :گیگابایت 128حافظه داخلی 
 کارتامکانات: دارای حسگر اثرانگشت، قابلیت نصب سیم 
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 کارتیک سیم –کارت: دارد قابلیت پشتیبانی از سیم 
 ارتباطیهای فناوریGPRS :،Wi-Fi بلوتوث ، 
 درگاه ارتباطی :USB Type-C 

 6s Tab Galaxy مدل سامسونگ تبلت معایب و مزایای

افزار ای بپردازیم باید بگم که سختها و مزایای این تبلت حرفهصورت مختصر به قابلیتاگه بخوایم به 
تبلت هستن اما در اون سوی ماجرا قدرتمند و طراحی زیبا به همراه قلم نوری از جمله مزایای این 

 .شه از معایب این دستگاه دونستنداشتن قابلیت مکالمه و همچنین قیمت زیاد رو می

  Pro Active Tab Galaxy مدل سامسونگ تبلت

آمپری تونسته میلی 7600اینچی بوده و با استفاده از یک باتری  10.1نمایش این تبلت دارای صفحه
 .کنینترکیب بسیار مناسبی رو روانه بازار کنه. در زیر سایر امکانات این تبلت رو مشاهده می

 616و پردازنده گرافیکی آدرنو  710ست اسنپ دراگون افزاری با توجه به چیپازلحاظ سخت تبلت این
   و همچنین Galaxy Tab s6 سامسونگ مدلهای شه و از تبلترده محسوب مییک تبلت میان

Galaxy Tab s7  ترهافزاری ضعیفازلحاظ سخت. 
 

 
  Galaxy Tab Active Pro تبلت -5تصویر 

هست این تبلت  2021های موجود در بازار سال ترین تبلتگلکسی تب اکتیو پرو، یکی از مقاوم
طور که از ظاهرش مشخصه، بسیار محکم و زمخت ساخته شده تا در برابر شرایط سخت همون

.هم دوام بیاره  

https://netran.net/mag/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af-%da%af%d9%84%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a8-s6/
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 عامل: اندرویدسیستم 
  :آمپرمیلی 7600باتری 
  :مگاپیکسل 13دوربین اصلی 
 پردازنده Snapdragon 710 : 
 اینچ 10.5نمایش: صفحه 
 1200×1920 پیکسل 
 پردازنده گرافیکی Adreno 616 GPU : 
  :گیگابایت 8و  6میزان رم 
 :مگاپیکسل 8 دوربین سلفی 
  :گیگابایت 64حافظه داخلی تبلت 
  :گیگابایت 4رم 
 پشتیبانی از قلمS pen: دارد  
  :مترمیلی 9.9×170.2×243.5ابعاد 
  :گرم 653وزن 
 کارتامکانات: دارای حسگر اثرانگشت، قابلیت نصب سیم 
 کارتیک سیم –کارت: دارد قابلیت پشتیبانی از سیم 

 
 اپل شرکت 2021 سال هایتبلت
های دنیاست. های هوشمند یکی از بهترینطور که اطالع دارین شرکت اپل در حیطه تولید گجتهمون
شن و تونستن قسمت بزرگی از بازار جهانی رو به روانه بازار می iPad های شرکت اپل با عنوانتبلت

حساب میاد، که یک برند بسیار معتبر و الکچری بهودشون اختصاص بدن. شرکت اپل عالوه بر اینخ
ها مشغول به کار هستن رو به عامل بسیار بهینه خودش تونسته اغلب کاربرانی که با تبلتبا سیستم

 خودش جذب کنه و همین مورد موجب محبوبیت بیشتر این برند امریکایی در بین کاربران شده
 .است

 هشتم نسل iPad مدل اپل تبلت
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گیگابایتی در ساخت خودش بهره  128داخلی گیگابایتی و همچنین حافظه  3این تبلت از یک رم 
سازه. با تهیه این پدهای شرکت اپل رو میاینچی، این نسل از آی 10.2نمایش بره و یک صفحهمی

 .تونید از قلم نوری و کیبورد همراهش هم استفاده کنیدمحصول شما می

 
 نسل هشتم iPad تبلت -6تصویر 

 
 عاملسیستم :iPad OS 14    
 اینچ 10.2نمایش: صفحه 
  :گیگابایت 128حافظه داخلی تبلت 
  :گیگابایت 3رم 
  :مگاپیکسل 8دوربین اصلی 
  :مگاپیکسل 1.2دوربین سلفی 
  :ساعتوات 32.4باتری 

عاملشن و با توجه به سیستمه بازار میپدهای شرکت اپل هم بسیار موفق رواننسل هشتم از آی  
تبدیل 2021های سال ینساعتی قطعا به یکی از بهتر وات 32.4و یک باتری   iPad OS 14 

.خواهد شد  
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های اندرویدی کار اشتباهیه دوستان، رابط کاربری های شرکت اپل با تبلتافزاری تبلتمقایسه سخت
راحتی های پردازشی رو بهتونه عملیاتبا توجه به بهینه بودنش می مصرف و سریعه واپل بسیار کم

 .افزار آنچنانی هم ندارهانجام بده و برای این کار نیاز به داشتن سخت

 چهارم نسل Air iPad مدل اپل تبلت
باالتر هستن و با توجه به نیازهای متعدد  iPad هایلزوما یک سرو گردن از تبلت iPad air هایتبلت

 پدهایکنه که حاال به قسمت آیبندی میهایی طبقهمتنوع کاربران، اپل تولیدات خودش رو در دستهو 
Air رسیدیم. 

شده که در کنار اون حافظه اینچی استفاده  10.9نمایش پدها، از یک صفحهدر ساخت این مدل از آی
هست که در کنار یک  iPad Os 14.1عامل این تبلت، گیگابایتی قرار داره. سیستم 256یا  64داخلی 
 .دنپد رو تشکیل میساعتی این مدل از آیوات 28.6باتری 

 
 نسل چهارم riPad Ai تبلت -7تصویر 

 
 عاملسیستم :iPad OS 14.1 

قرار 2021های سال تونه جزو بهترینبسیار شیک و پرقدرت هست و می  iPad Air نسل چهارم از 
.بگیره  
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  :ساعتوات 28.6باتری 
 اینچ 10.9نمایش: صفحه 
  :گیگابایت 256و  64حافظه تبلت 
  :گیگابایت 3رم 
  :مگاپیکسل 12دوربین اصلی 
  :مگاپیکسل 7دوربین سلفی 

 
 

   Pro ipad 2021 مدل اپل تبلت

اینچی روانه بازار بشه. این تفاوت در اندازه  12.9اینچ و  11پد قراره در دو سایز های آیاین مدل از تبلت
ارهای خودشون رو انجام بدن و روی تر کتنها برای کاربرانی هست که دوست دارن در تصویر بزرگ

شه. این تبلت از یک حافظه افزاری هیچ تاثیری با افزایش اینچ مشاهده نمیهای سختسایر قسمت
 .هست iOS 9 عامل اونکنه و سیستمگیگابایتی پشتیبانی می 4گیگابایتی به همراه رم  128داخلی 

 
   2021ipad Proتبلت -8تصویر 

عامل دستخوش تغییراتی شده کهسازی سیستمدر قسمت سرعت و بهینه  iPad Pro مدل جدید 
.گیر کنهسابقه در عملکرد، غافلقراره کاربران خودش رو با یک سرعت بی  
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  :ساعتوات 38.5باتری 
  :گیگابایت 128حافظه داخلی تبلت 
  :گیگابایت 4رم 
 اینچ 12.9اینچ و  11نمایش: صفحه 
  :مگاپیکسل 8دوربین اصلی 
  :مگاپیکسل 1.2دوربین سلفی 
 عاملسیستم :iOS 9 

 لنوو شرکت 2021 سال هایتبلت
 2021داره، در سال های شخصی شهرت زیادی ها و رایانهتاپشرکت چندملیتی لنوو که در عرضه لپ

تر یعنی اندازه دو رقیب قبلکنه. شرکت لنوو بهمحصوالت بسیار خوبی رو برای کاربران روانه بازار می
های مقرون چنین قیمتاپل و سامسونگ مدعی نیست و تنها با توجه به تنوع محصوالت و هم

 .گیرهتر از سوی کاربران مورداستفاده قرار میصرفهبه

چنین کیفیت ساخت بسیار مناسب، تونسته نی با در نظر گرفتن نیاز مردم جهان و هماین شرکت چی
هم این  2021ره که در سال های گذشته داشته باشه. انتظار میها طی سالفروش خوبی رو از تبلت

 .شرکت بتونه بازار قابل قبولی رو به خودش اختصاص بده

 Pro 11P مدل لنوو تبلت

سته ترکیب آمپری تونمیلی 8600گیگابایت بوده و همراه با یک باتری  128حافظه داخلی این تبلت 
و گرافیک  Snapdragon 730G جذابی رو به وجود بیاره. نقطه قوت این تبلت استفاده از پردازنده

تونین کارهای ده، میهست که با توجه به قدرتی که این گرافیک در اختیارتون قرار می 618آدرنو 
 .تون انجام بدینخیلی سنگینی رو روی تبلت

هست چراکه در ساخت اون 2021های تبلت در سال ترین مدلیکی از مناسب  P11 Pro تبلت 
تونن با توجه به شده و کاربران هنگام خرید می اینچی استفاده 11.5نمایش از یک صفحه

.گیگابایتی رو بخرن 6و یا  4نیازشون رم   
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  Pro 11Pتبلت  -9تصویر 

 
  :آمپرمیلی 8600باتری 
  :گیگابایت 128حافظه داخلی تبلت 
  :گیگابایت 6و  4رم 
 پردازنده :snapdragon 730G 
 گرافیک :Adreno 618 
 ساعت 16زمان پخش ویدیو در حالت شارژ کامل: مدت 

 
 i3 Duet IdeaPad مدل لنوو تبلت

عامل ویندوز، انتظار اینچی ساخته شده که با توجه به سیستم 10.3نمایش این تبلت از یک صفحه
 .ره عملکرد خوبی رو از این مدل شاهد باشیممی

گیگابایت حافظه داخلی، یک تبلت  128کنه و با این مدل تبلت لنوو از کارت حافظه پشتیبانی می
.بسیار مناسب برای افرادیه که به دیدن فیلم عالقه زیادی دارن  
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  i3IdeaPad Duetتبلت  -10تصویر 

 
  :گیگابایت 8و  4رم 
 عامل: ویندوزسیستم 
 پشتیبانی از قلم دیجیتال لنوو 
 پردازنده مرکزی و پردازنده گرافیکی ساخت شرکت اینتل 
 پشتیبانی از صدای دالبی برای شنیدن صداهای واضح و شفاف 
 اینچی 10.3نمایش صفحه IPS نیت 330دی و روشنایی با رزولوشن اچ 
  درجه به همراه وبکم 360صدای میکروفون دوگانه با پوشش 
 دو پورت USB-C برای افزایش سرعت انتقال اطالعات 
  گیگابایت و حافظه داخلی 8حافظه رم تا eMMC  گیگابایت 128تا 
 عمر هفت ساعته باتری در حداکثر حالت 

 
 10M Tab مدل لنوو تبلت
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 10Tab Mتبلت  -11تصویر 

 
چنین با حافظه داخلی کنه و هماستفاده می snapdragon 429 این تبلت در ساخت خودش از یک

کاربران رو برای خرید به شک بندازه؛ اما باید این رو هم در نظر داشته گیگابایت ممکنه خیلی از  16
گیگابایت کارت حافظه جانبی رو  128تونه تا می Lenovo Tab M10 باشیم که تبلت لنوو مدل

 .پشتیبانی کنه

 عامل: اندرویدسیستم 
  :گیگابایت 16حافظه داخلی تبلت 
  :گیگابایت 2رم 
 گرافیک :Snapdragon 429 
 مگاپیکسل 5ن: دوربی 

کههست چرا  Lenovo Tab M10 تبلت 2021های سال ترین میان ردهبدون شک یکی از خوب 
چنین اینترنت نسل چهارم، به شما امکانات اینچی و هم 10.1نمایش با پشتیبانی از یک صفحه

.دهباالیی رو ارائه می  
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 پشتیبانی از نسل چهارم اینترنت (G4 :)دارد 
 

 مایکروسافت 2021 سال هایتبلت
های هوشمنده افزار و صدالبته گجتهای تولید نرمترین و بهترین شرکتمایکروسافت، یکی از بزرگ

بررسی رو برای شما عزیزان  2021های جدید این شرکت در سال که در این قسمت قصد داریم تبلت
کنیم. شرکت مایکروسافت در بخش تولیدات تبلت بسیار موفق ظاهرشده و تونسته نظرات مثبتی رو 

 .از سوی کاربران بگیره

   Pro Surface 8 مدل مایکروسافت تبلت

 3رو جزو تونیم اونخواهد بود و می 2021های سال این مدل از تبلت مایکروسافت قطعا جزو بهترین
بسیار  Intel Core i7-1165G7 از یک پردازنده Surface Pro 8 .بندی کنیمطبقه 2021تبلت برتر سال 

گیگابایتی در اختیار کاربران  32العاده همراه با یک رم کنه و این محصول فوققدرتمند استفاده می
 .قرار خواهد گرفت

 
  8Surface Proتبلت  -12تصویر 

ترابایت  1تونیم به این تبلت توسط شرکت مایکروسافت ساخته شده که از نقاط قوت اون می
.اشاره کنیم  SSD حافظه داخلی از نوع 



 2021های سال معرفی بهترین تبلت
 

 

17 

 

 
 اینچ 12.3نمایش: صفحه 
  :گیگابایت 32رم 
 :ترابایت 1 حافظه داخلی تبلت SSD 
 پردازنده :Intel Core i7-1165G7 
 پشتیبانی از نسل چهارم اینترنت: دارد 

 32تاپ، پردازنده قوی و استفاده از هم یک لپ شه هم یک تبلت دونست ورو می 8سورفیس پرو 
دوراز دهد بهقطعًا تجربه پرسرعتی رو در اختیار شما قرار می SSD گیگابایت رم به همراه یک ترابایت

ترین ضعف این تبلت قیمت باالی هرگونه هنگ و یا تاخیری به کارهاتون رسیدگی کنین. البته اصلی
 .این تبلته

  X Pro Surface مدل مایکروسافت تبلت

تونه وات ساعتی می 38.9اینچ ساخته شده که همراه با یک باتری  13این تبلت از یک صفحه نمایش 
چنین گیگابایت رم و هم 8مدت زمان مناسبی در حالت روشن باقی بمونه. این تبلت مایکروسافت، از 

 .بیتی هست 32از نوع  10گیگابایت حافظه داخلی برخورداره و سیستم عامل اون ویندوز  256

 
 Surface Pro Xتبلت  -13تصویر 

 تبلت Surface Pro x هست که با توجه به قطعات  2021های سال هم یکی از بهترین تبلت 
.مند، تبلت مناسبی برای انجام تمامی امور خواهد بودافزاری بسیار قدرتسخت  
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  آرم 10سیستم عامل: ویندوز 
  :گیگابایت 256حافظه داخلی تبلت 
  :گیگابایت 8رم 
  :اینچ 13صفحه نمایش 
  :وات ساعت 38.9باتری 
  :مگاپیکسل 10دوربین اصلی 
  :مگاپیکسل 5دوربین سلفی 

آرم  10افزاری هست اما متاسفانه استفاده از ویندوز این تبلت هم بسیار تبلت خوبی از لحاظ سخت
موجود در فروشگاه  UWP نوعاز  ARM64 و  ARM32،x86 هایکنه )اپلیکیشناستفاده می

ترین ضعف این کنه( و همین مورد بزرگبیتی هم اجرا می 32های کنه فایلمایکروسافت رو اجرا می
 .تبلته

 Go Surface 2 مدل مایکروسافت تبلت

هست ازلحاظ ظاهری تفاوتی با نسخه اول نداشته  Surface Go طورکلی این تبلت که سری دومبه
 .افزاری دستخوش تغییراتی شدهافزاری و نرمو تنها در قسمت سخت

 
  2Surface Goتبلت  -14تصویر 

روز رو با یک های بهرده بسیار خوب هست که قابلیتاین مدل از تبلت مایکروسافت، یک میان
.ذارهصرفه در اختیارتون می به هزینه مقرون  
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 10.5نمایش ساخت اون از یک صفحه بیتی هست و در 64از نوع  10عامل این تبلت، ویندوز سیستم

 128و یا  64تونه با توجه به سلیقه کاربران می Surface Go 2 اینچی استفاده شده. حافظه داخلی
 .گیگابایتی هست 8و  4شده در این نسخه، چنین رم به کار گرفته گیگابایتی باشه و هم

 10عامل: ویندوز سیستم 
 اینچ 10.5نمایش: صفحه 
 گیگابایت 128و  64تبلت:  حافظه داخلی 
  :گیگابایت 8و  4رم 
  :مگاپیکسل 8دوربین اصلی 
  :مگاپیکسل 5دوربین سلفی 

عنوان تبلت چه  های روزمره چه بهتونه در استفادهمی UHD Graphics 615 استفاده از گرافیک
د اوریجین رو تاپ کارهای شما رو راه بندازه اما ازش انتظار نداشته باشین که بازی اساسین کریلپ

هاست که البته به شون قیمت باالی اونهای مایکروسافت نقطه ضعفبرای شما اجرا کنه، کال تبلت
 .رسهدلیل دو کاربره بودن معقول هم به نظر می

 Plus 4 Pad Mi مدل شیائومی تبلت
بسیار های سامسونگ و اپل با توجه به توضیحات باال، ما شرکت شیائومی رو در مقایسه با شرکت

ها هنوز به شکل جدی وارد عرصه جهانی محدود در نظر گرفتیم چراکه این شرکت در حیطه تولید تبلت
 .نشده

های اخیر رشد کنه زیرا شرکت شیائومی طی سالها صدق میاین حرف تنها در مورد ساخت تبلت
نظر حتی از های همراه داشته و از این چنین تلفنهای هوشمند و همگیری در ساخت گجتچشم

 .شرکت سامسونگ هم پیشی گرفته

کنه که رو روانه بازار می Mi Pad 4 Plus شرکت شیائومی تبلت 2021با تمام این تفاسیر در سال 
 .هم قرار بگیره 2021های سال تونه جزو بهترین تبلتمی
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گیگابایت حافظه داخلی پشتیبانی کرده که دست  128آمپر همراه با میلی 8600این تبلت از یک باتری 
 .دارهکاربران رو برای انجام هر فعالیتی باز نگه می

 
  Plus 4Mi Padتبلت  -15تصویر 

 
 عامل: اندرویدسیستم 
  :آمپرمیلی 8600باتری 
  :گیگابایت 128حافظه داخلی تبلت 
  :گیگابایت 4رم 
 کارت: داردپشتیبانی از سیم 
  :مگاپیکسل 13دوربین اصلی 
  :مگاپیکسل 5دوربین سلفی 
 پردازنده :Snapdragon 660 

دازنده هشتشده که همراه با یک پرساخته (اینچی 10)  Full HD  نمایشک صفحهاین تبلت از ی 
.کنهتبلت بسیار قدرتمند رو روانه بازار می یک   Snapdragon 660  ایهسته  
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 HD fire 10 مدل آمازون تبلت

گیگابایت هست  64و  32اینچی ساخته شده و حافظه داخلی اون  10.1نمایش این تبلت از یک صفحه
 .تونن حافظه مورد نظرشون رو انتخاب کننکه کاربران هنگام خرید می

 
  10fire HDت تبل -16تصویر 

 عامل: اندرویدسیستم 
  :گیگابایت 64و  32حافظه داخلی تبلت 
  :گیگابایت 2رم 
 اینچ 10.1نمایش: صفحه 
  :مگاپیکسل 2دوربین اصلی 
  :مگاپیکسل 2دوربین سلفی 

شتیبانی های وابسته به شرکت آمازون پی سرویساز تمام 2021های سال این مدل از تبلت
.هست 2021ترین تبلت در سال صرفهکنه و مقرون به می  
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 آخر حرف

کنن ها سعی میها فضای بسیار متنوعی داره و به علت عرصه رقابتی بسیار باال، شرکتدنیای تبلت
ترین قیمت ممکن روانه بازار کنن. این فضای رقابتی، انتخاب و بهترین محصوالت خودشون رو با کم

 .کنهخرید رو برای کاربران سخت و دشوار می

رو به شما عزیزان معرفی کنیم. با  2021های تبلت در سال در این مقاله سعی کردیم تا بهترین مدل
اید اول هدف خودتون از خرید رو مشخص کنین یعنی تبلت وجود اگر قصد خرید تبلت دارین، باین 

تونین انتخاب خودتون تر میخواین؟ بعد از جواب این سؤال شما راحتای میرو برای چه نوع استفاده
 .رو انجام بدین

های خودتون هستین باید به دنبال تبلتی باشین که اگه شما به دنبال کارهای گرافیکی و انجام پروژه
ها کنین؟ اون برنامههایی استفاده میچه برنامه افزاری اون قوی باشه و باید دید که ازقطعات سخت

دن؟ درنتیجه اول هدف خودتون عامل بهترین تجربه کاربری رو در اختیار شما قرار میدر کدام سیستم
 .رو مشخص کنین، سپس به دنبال یک تبلت خوب مطابق با سلیقه خودتون باشین

ها برای شما عزیزان رو مطابق با انواع سلیقه 2021 سال هایتبلت در این مقاله ما سعی کردیم بهترین
در انتخاب و خرید شما نقش مثبتی داشته  بررسی کنیم تا بتونیم با توجه به سلیقه همه شما دوستان،

 .باشیم. در انتها ممنونم که تا پایان این مبحث با مجله نت ران همراه بودین

 

در خرید تبلت شما باید به نکات زیادی دقت کنین برای مثال اگه به فیلم دیدن عالقه زیادی 
نسبتا خوبی داشته باشه و همچنین از یک  دارین، باید تبلتی رو انتخاب کنین که باتری

.نمایش باکیفیت در ساخت اون تبلت استفاده شده باشهصفحه  


