ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻬﺎر ﮐﺮوم ﺑﻮک اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﮔﻮﮔﻞ از ﭼﻬﺎر ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺮوم ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺎن در زﻣﺮه
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ASUS Chromebook Flip، ASUS Chromebook C201، Hisense
 Chromebookو ) Haier Chromebook 11ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  11eﻫﻢ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ( ﻧﺎم دارﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل در ﻣﯿﺎن ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ) 249دﻻر(
ﻓﻠﯿﭗ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ  15ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  10.1اﯾﻨﭽﯽ ﺗﺎچ  IPSاراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر از ﻧﺎﻣﺶ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  360درﺟﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻢ دارد.

ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎن آﻧﮑﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎر ﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ

دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﺷﻮی اﯾﺴﻮس ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﻧﺴﻔﻮرﻣﺮ ﺑﻮک ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد.

ﻓﻠﯿﭗ ﺑﺎ وزﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  907ﮔﺮم در زﻣﺮه ﺳﺒﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ

دﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺘﺎب ﺳﻨﺞ داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آن ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت واروﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ  180درﺟﻪ ﺗﻐﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ واروﻧﻪ ای ،ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻠﯿﭗ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
روی ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺎﯾﭗ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﺠﺎزی و ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﺳﺖ ﺧﻂ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد از روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ.

Hisense Chromebook

دو ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﻫﺎﯾﺮ و ﻫﺎﯾﺴﻨﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اراﺋﻪ ﺷﺪه از
اﯾﺴﻮس ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻠﺰی در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪ

ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎﯾﺴﻨﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪﻧﻪ ای ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻟﻐﺰﯾﺪن دﺳﺘﮕﺎه در

دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﭗ ﺗﺎپ
ﻫﺎﯾﺴﻨﺲ  11.7در  8.8در  0.6اﯾﻨﭻ اﺳﺖ و  1497ﮔﺮم وزن دارد.
ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  11.6اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1366در  768ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و در ﮐﻞ ﮐﯿﻔﯿﺘﺸﺎن ﺷﻤﺎ را ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ رﻧﮓ و رو رﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺶ
از اﻧﺪازه ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﮐﺎراﯾﯽ
ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ.

Haier Chromebook 11 and 11e

ﮐﺮوم ﺑﻮک داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻫﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم  11eﻫﻢ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﺗﺼﺎل ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ دارد ﮐﻪ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روزﻣﺮه ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮﺧﻼف  Chromebook 11دارای ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ و دﺳﺘﮕﯿﺮه داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ

ﺣﻤﻞ آن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﻣﺪل  Chromebook C201ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  11.6اﯾﻨﭽﯽ

اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ آن ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد.

در ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺮوم ﺑﻮک ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭼﯿﭙﺴﺖ  ،Rockchip 3288دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ داﺧﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﮕﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ac WiFi 802.11ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺷﺎن ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  720p HDرا دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ دو ﭘﻮرت  ،USB 2.0ﯾﮏ ﮐﺎرت رﯾﺪر ﻣﯿﮑﺮو
اس دی  Bluetooth 4.0و ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای  ARM Mali 760از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺑﺎﺗﺮی ﻓﻠﯿﭗ ﺗﺎ 10ﺳﺎﻋﺖ ،ﻫﺎﯾﺴﻨﺲ
 ،8.5ﻫﺎﯾﺮ  10ﺳﺎﻋﺖ و  Chromebook C201ﻫﻢ ﺗﺎ  13ﺳﺎﻋﺖ دوام ﻣﯽ آورد.
اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺎن اﺳﺖ :ﻓﻠﯿﭗ در ﺣﺪود  249دﻻرC201 ،
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  169دﻻر و دو ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎﯾﺮ و ﻫﺎﯾﺴﻨﺲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  149دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻓﻠﯿﭗ از ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل اﺣﺘﻤﺎﻻ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد و  C201ﻫﻢ از اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در
ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .دو ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎﯾﺮ و ﻫﺎﯾﺴﻨﺲ ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

