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Διαφορές μεταξύ laptop και tablet pc:

Το tablet είναι πιο ελαφρύ από το netbook και
συνεπώς πιο εύχρηστο.
Το netbook χρησιμοποιείται περισσότερο για ταινίες
ενώ το tablet για παιχνίδια.
Το tablet είναι αφής ενώ το netbook έχει
πληκτρολόγιο και ποντίκι.
Τα tablets είναι πιο φθηνά από τα σημερινά laptops.



Πώς επηρεάζουν τα tablet pcs / netbooks τη
ζωή μας; Προς το καλύτερο ή το χειρότερο;

Tα tablets και τα laptops επηρεάζουν σαφώς την ζωή
μας προς το καλύτερο. Αρχικά, είναι πολύ εύχρηστα
αφού είναι πάντα μαζί μας και καλύπτουν κάποιες από
τις καθημερινές μας ανάγκες όπως: ψυχαγωγία ( 
ταινίες, παιχνίδια), επικοινωνία ( chatrooms, email), 
ενημέρωση (ειδήσεις ,ραδιόφωνο ,εφημερίδες) και
εκπαίδευση (προσομοιώσεις , εκπαιδευτικά βίντεο)



Ποιος είναι ο κύριος λόγος που κάνει πολύ δημοφιλή
τα tablet  pcs / netbooks; Είναι η ανάγκη, η τιμή ή ο
τρόπος ζωής που τα κατέστησαν αναγκαία;

Φυσικά τα tablets και τα netbooks είναι ένα
καθημερινό κομμάτι της ζωής των περισσοτέρων
ανθρώπων. Η τιμή είναι αρκετά προσιτή με αποτέλεσμα
όλο και περισσότεροι άνθρωποι να τα επιλέγουν. Ο
τρόπος ζωής επηρεάζει πολύ τους ανθρώπους αφού
όλοι έχουν κάποιο είδος υπολογιστή στο σπίτι τους και
ασχολούνται σε καθημερινή βάση μαζί τους. Επίσης, 
είναι ο μόνος τρόπος που συνδυάζει ψυχαγωγία, 
ενημέρωση , εκπαίδευση αλλά και επικοινωνία. Τέλος, οι
διαφημίσεις σχετικά με αυτά τα προϊόντα είναι πολύ
δελεαστικές όσο και οι προσφορές.



Όταν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα tablet pc / netbook, ποιες
προδιαγραφές ψάχνετε; την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα
εφαρμογών, την τιμή, την διασυνδεσιμότητα (wifi, 3G), το
λειτουργικό σύστημα (android, ios, windows) ή το σχέδιο;

Όταν έρθει η στιγμή να αποφασίσουμε για την αγορά
ενός tablet και netbook προσπαθούμε να συνδυάσουμε
όλα τα παραπάνω. Αρχικά, κοιτάζουμε την ποιότητα και
το λειτουργικό σύστημα. Μετά, ασχολούμαστε με την
τιμή και την διαθεσιμότητα εφαρμογών. Τέλος, 
ασχολούμαστε με την διασυνδεσιμότητα όπου είναι και
το πιο σημαντικό κομμάτι των υπολογιστών που
άλλωστε θεωρείται δεδομένη σε κάθε σύγχρονη
συσκευή.



Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο σκοπός της
αντικατάστασης του παλιού φορητού υπολογιστή με
νέο tablet pc/ netbook ακόμα και αν λειτουργεί
καλά;

Οι λόγοι για τους οποίους θα αντικαθιστούσαμε τον
παλιό μας φορητό υπολογιστή με ένα νέο tablet pc/ 
netbook θα ήταν για περισσότερη ευχρηστία. Οι
διαδικασίες και οι εργασίες που μπορούν να
πραγματοποιηθούν στον φορητό υπολογιστή γίνονται
ευκολότερα και πιο άμεσα με ένα laptop/ tablet pc και
φυσικά σε οποιοδήποτε χώρο. 
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