
 فروشگاه اینترنتی کاالشید

 

 وجور و مقاوم با چند ایراد کوچکها؛ جمعطراحی، ساخت و درگاه •

اش دارد. قاب پشت نمایشگر و ی قیمتیطراحی و کیفیت ساخت خوبی با توجه به بازه ۱۱کالدبوک  
ای مانند دارند که تا حدودی از به جای ماندن چربی و قسمت زیر دستگاه، روکشی با طرحی شبکه

استحکام  های بدنه از پالستیک ساخته شده، ولیکند. با وجود اینکه تمام قسمتاثرانگشت جلوگیری می
های مختلف دستگاه فشار وارد کنید، متوجه کیفیت ساخت بسیار باالیی دارد؛ اگر کمی به قسمت

 .اش خواهید شدخوب

 

و  USB 2.0 یکی) USB و دو درگاه HDMI ، یک درگاهSD خوانبه یک کارت ۱۱های کالدبوک درگاه
های کناری، انتظار داشتیم که ایسر شوند. با توجه به فضای خالی روی لبهمحدود می (USB 3.0 دیگری

ها، مربوط به رگاهگرفت. ایراد اصلی طراحی این ددیگر هم در نظر می USB حداقل یک درگاه
، احتماال مجبور خواهید شد ۱۱ی داخلی بسیار محدود کالدبوک اش است. با توجه به حافظهخوانکارت

ای است که تاپ به گونهخوان این لپپناه ببرید. اما طراحی درگاه کارت SD یهای حافظهکه به کارت
تنها یک ایراد در طراحی محسوب موضوع نه ماند. اینهمیشه نیمی از کارت حافظه، بیرون از دستگاه می

 .اش، آسیب وارد کندتاپ، به کارت حافظه یا حتی درگاهشود، بلکه ممکن است هنگام جابجایی لپمی

 بعدیتاپ تکسرعت، عملکرد و باتری؛ لپ •

کند. اگر شرکت اینتل استفاده می N3050 یهایی است که از تراشهجزو اولین دستگاه ۱۱کالدبوک 
است، دو هسته  Braswell از سری N3050واهیم از دید مشخصات فنی به این تراشه نگاه کنیم، بخ

 شده ساخته نانومتری ۱۴ یپروسه یک در کند،می تغییر گیگاهرتز ۲٫۱۶ تا ۱٫۶اش بین دارد، فرکانس
 .کندرا کنترل می Gen8 با معماری HD Graphics گرافیکی یتراشه و

افزار ی بسیار ضعیف روبرو هستیم. سختداد که بگذریم، با یک پردازندهاز این اصطالحات و اع
قدری ضعیف است که اگر حتی در انجام کارهای ساده مثل مرورگری اینترنت یا کار با به ۱۱کالدبوک 

روی کنید، قطعا با مشکل مواجه خواهید شد. حتی اجرا کردن مرورگری مثل افزارهای آفیس زیادهنرم
ی دیگری گیرد و دیگر توانی برای اجرای برنامهیرفاکس، بیشتر قدرت پردازنده را میکروم یا فا

صورت همزمان باز کنید که را به (Tab) گذارد. اگر هم قرار باشد که در مرورگرتان چند صفحهنمی
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ت صورمناسب انجام چند کار به ۱۱ماند. به زبان دیگر، کالدبوک تاپ باقی نمیدیگر توانی برای لپ
های تک اجرا کنید. اکثر برنامهصورت تکهای مورد نظرتان را بههمزمان نیست و بهتر است که برنامه

صورت شوند ولی اگر قرار است بهروان اجرا می PowerPoint و Word ،Excel ی آفیس مثلمجموعه
تری تاپ قویسراغ لپ شوید و بهتر است بهها کار کنید، با کاهش سرعت مواجه میای با این برنامهحرفه
 .بروید

 

ی قیمتی بازهاست. این حافظه با توجه به  eMMC ، کامال فلش و از نوع۱۱ی داخلی کالدبوک حافظه
ثانیه  ۲۰ی روشن شدن تا رسیدن به محیط ویندوز، نزدیک به دستگاه، سرعت خوبی دارند و از لحظه

 .کشدطول می

ساعت کار کند.  ۱۰تواند با یک بار شارژ کامل، تا ی شرکت سازنده، میطبق گفته ۱۱باتری کالدبوک 
توانید لی در یک سناریوی واقعی، میالبته شرایط دستگاه برای رسیدن به این عدد مشخص نشده و

 .داشته باشید ۱۱ساعت مرورگری اینترنت را با کالدبوک  ۶الی  ۵انتظار 

 

افزارهای زیادی روی وجود دارد. متاسفانه ایسر نرم ۱۰، ویندوز ۱۱فرض بر روی کالدبوک طور پیشبه
تنها اکثرشان کارایی خاصی ندارند، بلکه باعث کاهش سرعت محیط ویندوز هم ویندوز نصب کرده که نه

فرض نصب شده، درصد قابل توجهی از صورت پیشآفی که بهویروس مکاند. برای مثال، آنتیهشد
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کنید، حتما افزارها استفاده نمیکنیم که اگر از این نرمسرعت دستگاه را کاسته است. پیشنهاد می
 .شان کنیدپاک

 !؛ کاربردی، ولی اینجا نه۳۶۵ی ابری و آفیس حافظه

 

و یک  OneDrive ی ابریاش، وجود یک ترابایت حافظهدر مقایسه با رقبای ۱۱دو مزیت اصلی کالدبوک 
بسیار راحت  ۳۶۵به مدت یک سال است. فعال کردن حساب کاربری آفیس  ۳۶۵حساب کاربری آفیس 

 Microsoft Office ، بر روی آیکون(Start) «استارت»ها در منوی است؛ کافیست از فهرست برنامه

 .سازی را دنبال کنیدکلیک کرده و سپس مراحل فعال

بینیم که مورد بینانه به شرایط استفاده از این دو مورد در کشورمان نگاه کنیم، میاگر بخواهیم واقع
ی کامل تومان، نسخهتوان تنها با چند هزار برانگیز است؛ با توجه به اینکه میشان کمی بحثاستفاده

، چندان مزیتی برای یک کاربر ۳۶۵افزار آفیس را تهیه کرد، داشتن یک سال حساب کاربری آفیس نرم
شود. در مورد یک ترابایت فضای ابری هم با توجه به نیازش به اینترنت پرسرعت ایرانی محسوب نمی

به جای این میزان فضای ابری، تر ی داخلی بیشرسد که وجود حافظهاش، به نظر میهایو هزینه
 .تری برای یک کاربر ایرانی داشته باشدتوانست کاربرد بیشمی

 انگیزی اینجا وجود نداردنمایشگر؛ مورد هیجان •
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اینچی دارد. این نمایشگر دقت مرسوم  ۱۱مشخص است، نمایشگری  ۱۱طور که از نام کالدبوک همان
پیکسل قرار دارد،  ۱۰۰پیکسل را دارد. این یعنی در هر اینچ نمایشگر، نزدیک به  ۷۶۸در  ۱۳۶۶

ر یک عالوه، ایسبنابراین مشکل خاصی از لحاظ وضوح تصویر یا خوانا بودن متون نخواهید داشت. به
 .گیردقرار داده که جلوی انعکاس تصویر محیط را می ۱۱روکش مات هم بر روی نمایشگر کالدبوک 

اصال تعریفی ندارند. اگر کمی از سمت چپ و راست به تصویر نگاه  ۱۱اما زوایای دید نمایشگر کالدبوک 
تصویر نگاه کنید که  شوند. اگر هم از باال یا پایین بهها مرده میکنید، روشنایی تصویر کم و رنگ

 TN شناسایی خواهند شد. این موضوع به دلیل استفاده از پنلی با فناوریمحتویات نمایشگر، غیرقابل

ی مشکالت زیادی در نشان دادن تصویر از زوایای مختلف دارد ولی در عوض، هزینه TN است؛ فناوری
 .کمتر است IPS تولیدش در مقایسه با استفاده از فناوری

 پد؛ ترکیبی از حس خوب و بدد و تاچکیبور •

های خاصی دارد؛ کلیدها حساسیت و سرعت پاسخگویی مناسبی ها و بدیخوبی ۱۱کیبورد کالدبوک 
اند، چیدمان عجیبی بخش است ولی در سمت دیگر، برخی کلیدها کوچکها لذتدارند و تایپ کردن با آن
اند و تر از سایز استاندارد طراحی شدهکوچک Shift اند. برای مثال، کلیدهایدارند و به هم چسبیده

هم صحت دارد. بنابراین ممکن است  Enter هم به آن چسبیده است. این موضوع در مورد کلید \کلید 
 .عادت کنید ۱۱مدتی طول بکشد تا به کار کردن با کیبورد کالدبوک 
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های اش زیاد و حتی از فرمانپد بزرگ، حساسیتعالیست. سایز تاچ ۱۱پد کالدبوک برخالف کیبورد، تاچ
 .کندسه انگشتی هم پشتیبانی می

 بندی؛ یک پیشنهاد خوب ولی تنها در شرایط خاصجمع •

اش، امکانات بسیار خوبی را ارائه ای است و با وجود قیمت بسیار کمداشتنیتاپ دوستلپ ۱۱کالدبوک 
ی سالهدهد. اگر از دو امکان اصلی این دستگاه یعنی یک ترابایت فضای ابری و یک حساب کاربری یکمی

صرفه طرفیم. اگر به بهوجور، سبک، کاربردی و مقرونتاپ جمعبا یک لپ بگذریم، باز هم ۳۶۵آفیس 
چنین دستگاهی برای انجام یک سری کارهای سبک مثل چک کردن ایمیل، مرورگری اینترنت و کار با 

 Aspire One خواهید کمترین هزینه را بپردازید، نگاهی جدی به ایسرآفیس نیاز دارید و می

Cloudbook 11 دبیندازی. 

 

 و لنوو در HP های بهتری هم از برندهایتان اهمیتی ندارد، انتخاباما اگر ابعاد و وزن دستگاه برای 
 .ی قیمتی وجود دارنداین بازه

 


