ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  ۹۹دﻻری  Archosﺑﺎ ﻧﺎم  PC Stickو
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری ،اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد؛ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار دﻻری اﺳﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ
ﺻﺮﻓﺎ  ۱۰۰دﻻر ارزش دارد .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ و اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ وان و ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ،
ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﯾﮑﺴﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ،از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮی
وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮده و آن را در ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ روی ﻫﻢ اﻣﺮوز ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Archosﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ  ۹۹دﻻری را
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و آن را »ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ« .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 ،PC Stickﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﻮﭼﮏ  Archosاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﭘﻮرت HDMI
در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر و ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺪازه اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ آن را در ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺼﻮص
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻨﻮو ﺑﻪ ﻧﺎم  IdeaCenter Stick 300ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺼﺎت PC Stick
از  Archosﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻮو دارﻧﺪ.

ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای اﺗﻢ از اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﮐﺪ Z3735F
ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ دو ﻫﺴﺘﻪ ای ) Intel HDﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ(
دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم
 ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ(
وای-ﻓﺎی
ﺑﻠﻮﺗﻮث ۴
ﭘﻮرت microUSB
ﭘﻮرت USB

وزن  ۶۰ﮔﺮم  /اﻧﺪازه  ۱۱۳در  ۳۷.۶در  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ  Archosدر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۹۹دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻮو اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﯿﺰ  ۳۰دﻻر ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ .ذﮐﺮ

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺮوری ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﯾﺎ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻪ دارای ﭘﻮرت  HDMIﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ،ﯾﮏ

ﻣﺎوس و ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ارزان ﻗﯿﻤﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ
از ﭘﺮدازش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در وﯾﻨﺪوز  ۱۰را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

