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                                  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Περίπου  15  χρόνια  πριν,  τα  tablet  pcs  netbooks  δεν  ήταν 

διαθέσιμα,  και  οι  άνθρωποι  που  είχαν  ανάγκη  εργασίας  και 
επικοινωνίας  εν  κινήσει,  αναγκαζόταν  να  πηγαίνουν  σε  ένα 
σταθερό  υπολογιστή  προκειμένου  να  ικανοποιήσουν  τις  
ανάγκες τους. Σήμερα τα tablet pcs netbooks έχουν   εξελιχθεί 
σημαντικά. Τα tablet pcs διαθέτουν οθόνη αφής, διασύνδεση 
μέσω Wifi ή 3G και είναι εφοδιασμένα με πολλές εφαρμογές 
με  σκοπό  την  εργασία  ή  απλά  την  διασκέδαση.  Τα netbooks 
έχουν και αυτά αρκετές δυνατότητες, σημαντικά περισσότερες 
κάποιες  φορές  από  αυτές  που  διαθέτουν  τα  tablet  pcs.  Για 
παράδειγμα  μεγαλύτερο  σκληρό  δίσκο,  μεγαλύτερη  μνήμη 
RAM και ποιο γρήγορους επεξεργαστές.  
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                      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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 
ενσωματωμένεςκάμερες στην πίσω ή και στην εμπρός πλευρά 
δίνοντας  έτσι  δυνατότητα  λήψης  φωτογραφιών  αλλά  και 
εγγραφής  video,  ενώ  ιδιαίτερα  δημοφιλής  λειτουργία  είναι 
ηανάγνωση  βιβλίων και περιοδικών τα  οποία  κυκλοφορούν 
σε ηλεκτρονική μορφή 
 
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  ισχύτους.  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.  Συνηθίζεται  να  απουσιάζει  από  τον  εξοπλισμό 
τους το ενσωματωμένο οπτικό drive – CD/DVD – με κυριότερη 
αιτία  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  να  χωρέσει  στο  σασί  τους. 
Οι επεξεργαστές που χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα στην αγορά 
μοντέλα  ενσωματώνουν  κατά  κύριο  λόγο  μοντέλα  της 
σειράς Atom της Intel και των σειρών Fusion και Neo της AMD.                           
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ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ-∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

Το κύριο χαρακτηριστικό των tablets είναι η φορητότητα και η 
διάρκεια  της  μπαταρίας.  Το  iPad  2  προσφέρει  μέχρι  και  10 
ώρες διάρκεια μπαταρίας σε οθόνη 9.7 ιντσών. Φωτογραφίες, 
email,  video,  games  και  περίπου  150.000  άλλα  apps  είναι 
διαθέσιμα  για  τον  χρήστη.  Παρόμοια  κατάσταση  και  για  την 
διάρκεια λειτουργίας των Android tablets που πλέον έχουν την 
δύναμη  του  NVIDIA  Tegra  3  και  υποστηρίζουν  απίστευτες 
δυνατότητες με το νέο hardware. 

 

Αντίθετα τα  laptops ή τα netbooks δυσκολεύονται να πιάσουν 
αυτούς  τους  χρόνους  λειτουργίας  ακόμα  και  με  extended 
μπαταρία που αυξάνει το βάρος αλλά προσφέρει μέχρι και 6‐8 
ώρες  λειτουργίας.  Στο  laptop  όμως  ο  χρήστης  έχει 
πληκτρολόγιο  και  μπορεί  να  εγκαταστήσει  ό,τι  εφαρμογή 
θέλει,  να  χρησιμοποιήσει  ποντίκι  και  να  περιοριστεί  σε  ένα 
γραφικό περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί πριν από 30 χρόνια.  
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                 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Προσωπικά,  αν  με  ενδιέφερε  η  καθημερινή,  απλή 
ανάγνωση ιστοσελίδων στο ίντερνετ, και η ανάγνωση των mail 
μου,  θα  προτιμούσα  ένα  android  tablet  με  ανάλυση  οθόνης 
τουλάχιστον 1024  x 600 pixels.  Κάνει  ότι  και  το  smarthphone  
και  η  ανάλυση  αυτή  (πλάτος  1024  pixels)  είναι  πολύ  πιο 
διαδεδομένη  σαν  η  ελάχιστη  ανάλυση  για  να  δω  μια 
ιστοσελίδα  –  θα  είναι  όπως  την  έβλεπα  στην  CRT  οθόνη‐
μπαούλο του παλιού υπολογιστή μου, που είχε ανάλυση 1024 
x 768 pixels.  Θα  μου  πείτε,  και  σε  μικρότερες  αναλύσεις  στα 
tablet μια χαρά φαίνονται τα site, μπορείς να κάνεις και zoom 
out  ή  πολλά  είναι  responsive  και  είναι  βελτιστοποιημένα  για 
κινητά  και  φορητές  συσκευές.  Αν  δεν  έχετε  θέμα  με  τις 
μεγάλες οθόνες, προτιμήστε ένα tablet. 

Αν η πλοήγηση σας στο ίντερνετ περιλαμβάνει γράψιμο στο 
WordPress blog σας, συμμετοχή σε forum ή εκτεταμένη χρήση 
με  συχνές  δημοσιεύσεις  στο  Facebook  και  τα  social  media 
γενικότερα,  είτε  έχετε  επαγγελματικές  ανάγκες  όπως  χρήση 
των  Office  ή  άλλων  προγραμμάτων  που  τρέχετε  και  στον 
επιτραπέζιο  σας,  θα  προτιμήσετε  ένα netbook.  Και  ναι,  θα 
έχετε  τα  παλιά  καλά  Windows  7  (και  σε  λίγο  καιρό  και  τα 
πλήρως ανανεωμένα σε λογική Windows 8). Η οθόνη του είναι 
μεγαλύτερη  από  ένα  tablet,  και  έχει  μεγαλύτερες  αναλύσεις, 
συνήθως από 1024 x 600 και πάνω [αν και τα τελευταία tablets 
τείνουν να ισοφαρίσουν τα netbooks σε αναλύσεις οθόνης]. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• http://www.google.gr/search?hl=el&rlz=1C2SKPL_enG

R450GR456&noj=1&biw=1440&bih=756&q=android%2

0tablets&safe=active&safeui=on&um=1&ie=UTF‐

8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=rDdlUf7FIo

O0hAf‐7oCADQ 

• http://www.google.gr/search?hl=el&rlz=1C2SKPL_enG

R450GR456&noj=1&biw=1440&bih=756&q=android%2

0tablets&safe=active&safeui=on&um=1&ie=UTF‐

8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=rDdlUf7FIo

O0hAf‐7oCADQ 

• http://fullpc.gr/solutions/hacks‐odigoi/pies‐ine‐i‐

diafores‐metaxi‐phablet‐tablet‐netbook‐ultrabook‐ke‐

notebook 

• http://techblog.gr/software/windows‐8‐rt‐8‐pro‐bible‐

11123/ 
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