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Λίγα  χρόνια  πριν,  η  τεχνολογία  δεν  ήταν  τόσο 
εξελιγμένη  και  δεν  μπορούσαμε  καν  να  φανταστούμε 
τους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  και  το  διαδίκτυο. 
Σήμερα  όμως,  η  τεχνολογία  έχει  μπει  για  τα  καλά  στη 
ζωή  μας  και  την  διευκολύνει  σε  πολλούς  τομείς.  Η 
εξέλιξη  της  τεχνολογίας  τα  τελευταία  χρόνια  έχει 
επιτρέψει την δημιουργία μιας νέας γενιάς προηγμένων 
ηλεκτρονικών  συσκευών.  Κύρια  χαρακτηριστικά  αυτής 
της κατηγορίας συσκευών είναι ότι διαθέτουν ελάχιστο 
όγκο  και  βάρος,  ενσωματώνουν  ισχυρότατους 
επεξεργαστές  και  υποσυστήματα,  ενώ  μεταφέρονται 
ιδιαίτερα εύκολα. Τα net books και τα tablets είναι ένας 
τρόπος  διευκόλυνσης    για  τους  ανθρώπους  που 
παλαιότερα  αναγκάζονταν  να  πηγαίνουν  σε  κάποιο 
σταθερό  υπολογιστή  προκειμένου  να  κάνουν  τη 
δουλειά τους. Εδώ, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε 
τις διαφορές των tablets pcs και των net books με βάση 
την τιμή, τα χαρακτηριστικά τους και την διαθεσιμότητα 
τους. 
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Tablet 

Tablet είναι οι συσκευές με οθόνη αφής η οποία έχει διαγώνιο 
τουλάχιστον 7 ίντσες και μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 11 
ίντσες. Τυπικά χαρακτηριστικά για ένα tablet σήμερα είναι 
το χαμηλό βάρος που κυμαίνεται – ανάλογα με το μέγεθος – 
από σχεδόν μισό κιλό μέχρι και 1 κιλό, η δυνατότητα σύνδεσης 
στο internet μέσω Wi-Fi δικτύου και σε αρκετές περιπτώσεις 
μέσω δικτύου 3G ή και 4G. Πολλά μοντέλα διαθέτουν 
ενσωματωμένες κάμερες στην πίσω ή και στην εμπρός πλευρά 
δίνοντας έτσι δυνατότητα λήψης φωτογραφιών αλλά και 
εγγραφής video, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλής λειτουργία είναι η 
ανάγνωση βιβλίων και περιοδικών τα οποία κυκλοφορούν σε 
ηλεκτρονική μορφή.  

Οι τιμές των tablets μπορούν να κυμανθούν από 100€ 
έως και 1300€ ανάλογα βέβαια με τις δυνατότητες και 
την ποιότητα τους 
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Netbook 

Οι πωλήσεις των netbooks το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε 
συνεχή πτώση και πολλοί αναλυτές το συνδυάζουν αυτό με την 
αύξηση στις πωλήσεις των tablets. Παρόλα αυτά τα 
netbooks από το 2008 μέχρι και το 2010 είχαν εξαιρετικές 
πωλήσεις στην παγκόσμια αγορά, ενώ εκατοντάδες μοντέλα 
κυκλοφόρησαν από τους περισσότερους κατασκευαστές. Η 
κυκλοφορία του iPad το 2010 φαίνεται ότι μετρίασε πολλά από 
τα θετικά χαρακτηριστικά τους, όπως το περιορισμένο μέγεθος 
και βάρος, για τα οποία και τα προτιμούσαν οι χρήστες. 

Τα netbooks είναι φορητοί υπολογιστές με οθόνες οι οποίες 
έχουν διαγώνιο από 7 ίντσες μέχρι και 11,6 ίντσες, αν και 
πλέον θα βρείτε μοντέλα με οθόνες 9 έως 11 ίντσες. 
Χαρακτηρίζονται για την χαμηλή τιμή κτίσης, αλλά και 
την μέτρια υπολογιστική ισχύ τους. Το τελευταίο βέβαια   

συνδυάζεται με αυξημένη αυτονομία της μπαταρίας. Το 

περιορισμένο βάρος, οι αντίστοιχα περιορισμένες διαστάσεις, 

η σχετικά υψηλή αυτονομία της μπαταρίας και η χαμηλή τιμή 
κτίσης αποτελούν τα θετικά σημεία στην επιλογή ενός netbook. 

Οι τιμές των netbook κυμαίνονται από 300€ έως και 3000€ 
ανάλογα πάλι , με την τιμή και την ποιότητα του. 
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Είναι πολλές οι παράμετροι και τα κριτήρια βάσει των 
οποίων θ' αντιπαραβάλλουμε δύο διαφορετικά προϊόντα 
τεχνολογίας που - με μία πρώτη ματιά - θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν ακόμη και μη συγκρίσιμα. Μήλα και 
πορτοκάλια, λοιπόν; Όχι, γιατί υπάρχουν αντικειμενικά 
κριτήρια για σύγκριση: είναι οι ανάγκες του καθενός από 
μας. 

Υπάρχει βέβαια και ο συνδυασμός και των δύο και τοτε 
είναι όλοι ευχαριστημένοι. 
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Βιβλιογραφία 

 
http://www.youtube.com/watch?v=kgVHwoLThbQ

http://www.youtube.com/watch?v=CvJZDel95WU

http://www.youtube.com/watch?v=HV2imOjctxk  

http://www.youtube.com/watch?v=kgVHwoLThbQ
http://www.youtube.com/watch?v=CvJZDel95WU
http://www.youtube.com/watch?v=HV2imOjctxk

