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با توجه به باال رفتن قیمت لپ تاپ در چند سال 
اخیر، خیلی از کاربرها که بودجه محدودی دارن، به 

گردن و بنابراین سوال دنبال گزینه های جایگزین می
ها شکل  » کروم بوک چیست ؟« در ذهن خیلی

کنیم ضمن پاسخ دادن گرفته. در این مقاله تالش می
  Chromebookبه این سوال، شما رو در خرید 

راهنمایی کنیم و بهترین های این محصول در سال 
 رو معرفی کنیم.  2021

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/best-chromebooks-2021/
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با توجه به باال رفتن قیمت لپ تاپ در چند سال اخیر، خیلی از کاربرها که بودجه محدودی دارن، به 
ها شکل گردن و بنابراین سوال » کروم بوک چیست ؟« در ذهن خیلیدنبال گزینه های جایگزین می
  Chromebookکنیم ضمن پاسخ دادن به این سوال، شما رو در خرید گرفته. در این مقاله تالش می

 رو معرفی کنیم. 2021راهنمایی کنیم و بهترین های این محصول در سال 

 

 ( چیست ؟   Chromebookکروم بوک )  

 
کم خودشون رو سرعت در حال رشد هستن و کمخاطر قیمت و امکانات مناسب بهکروم بوک ها به

که  از اونجایی کنن.می در قامت رقیبی جدی برای لپ تاپ های ویندوزی یا محصوالت اپل معرفی 
استقبال  از اون آموزهاو دانش ها کاربردی بودنه، بیشتر از همه دانشجوهاویژگی اصلی این دستگاه 

درصد از کامپیوترهایی که مراکز آموزشی در آمریکا سفارش   60، 2018طبق آماری در سال . کردن
 با ویژگی های کروم بوک آشنا بشید.اما برای درک دلیل این محبوبیت، باید  دادن، کروم بوک بودن.
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 چیست ؟   سیستم عامل کروم بوک 

 
لپ تاپ یا تبلتی توصیف کنیم تونیم اون رو اگه بخوایم کروم بوک رو در یک جمله تعریف کنیم، می

کنه.  استفاده می ( Operating System)  عنوان سیستم عامل( به Chrome OSکه از کروم ) 
توسط گوگل طراحی و  ، هست(  Gentoo Linuxجنتو لینوکس )  ی اون،پایهسیستم عامل کروم که 

طور که از اسمش پیداست ارتباط بسیار نزدیکی با گوگل همون  پلتفرماین معرفی شد.  2011در سال 
  (  User Interface)  واقع این مرورگر عنصر اصلی رابط کاربری ( داره و در Google Chromeکروم ) 

 محسوب میشه.  OSکروم 

 

هردو  ( Chromium OS)  و سیستم عامل کرومیوم ( Chrome OS)   سیستم عامل کروم
. تفاوت این دو در  شکل گرفتن ( Linux Kernel)  محصول گوگل هستن و از هسته لینوکس

کنه و تحت مالکیت شرکت استفاده می UIعنوان اینه که سیستم عامل کروم از مروگر کروم به
توسط گوگل  OSسیستم عامل کرومیوم ، مرورگر کرومیوم هست و این  UIگوگل قرار داره؛ اما 

 صورت متن باز و رایگان عرضه شده. به
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ویژگی اصلی سیستم عامل کروم اینه که هم اپلیکیشن ها و هم اطالعات کاربر رو در فضای ابری ) 
Cloud کنه؛ چراکه اساسا  ( ذخیره و اجرا میChrome OS   برای اجرای اپلیکیشن های تحت وب

افزارهای سیستم عامل کروم ، مدیا پلیر و فایل منیجر داره و میشه روی اون نرم البته طراحی شده.
به این پلتفرم اضافه شد و    2014های جذاب کروم در سال ای رو هم نصب کرد. یکی از ویژگیدیگه

دستگاه هایی که سیستم عاملشون  2017لیکیشن های اندرویدی بود. از سال اون امکان نصب اپ
با در نظر  ( رو پیدا کردن. Google Play Storeان دسترسی به گوگل پلی استور )  کروم بود، امک

های گرفتن این نکته که گجت های کرومی قابلیت اجرای نرم افزارهای لینوکسی رو هم دارن، ارزش
نیاز اما شاید برای کدنویسی به لپ تاپ  این سیستم عامل بیش از پیش خودش رو نشون میده.

 رو بخونید.  راهنمای خرید لپ تاپ برنامه نویسی ه در اون صورت باید داشته باشید ک 

 تولیدکنندگان اصلی کروم بوک 

 
 2011در سال و  شدنتولید کروم بوک  وارد بحثاولین شرکت هایی بودن که  ایسر و سامسونگ
 ی بازار کردن.روانه Samsung Series 5و   Acer AC700های  با عنوان محصوالتشون رو

گذاری روی این پلتفرم راغب به سرمایههای کروم بوک سازندگان بزرگ لپ تاپ جهان رو  پیشرفت
حتی گوگل هم در این  .وارد این بازار شدن 2013در سال  ( HP)  و اچ پی ( Lenovo)  کرد و لنوو

به تولید کروم بوک روی  ( Chromebook Pixelبا معرفی لپ تاپ جذاب کروم بوک پیکسل )  سال
  2018های سیستم عامل خودش شد که در سال  چنان جذب قابلیتوجو آنی جستغول عرصه آورد.

بعدها با  معرفی کرد. Chromebook Tab 10با عنوان رو ی کروم بوک تبلت با همکاری ایسر اولین

https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/
https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/
https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/


 2021های سال    Chromebookکروم بوک چیست ؟ معرفی بهترین  
 

 

5 

 

ترین سازندگان لپ تاپ های ، بزرگ( Dell) و دل  ( ASUS)  اضافه شدن برندهای مطرح ایسوس
البته اگه هنوز هم ترجیح میدین از  شون رو به میدان کروم بوک هم کشوندن. ویندوزی ، رقابت

 رو مطالعه کنید. راهنمای خرید لپ تاپ استوکویندوز استفاده کنید، 

 

کامپیوتر همه کاره ای مبتنی بر سیستم عامل کروم  از (  LGشرکت ال جی )  2014در سال 
مشهور شد. دو سال پیش از کروم بیس ، کروم باکس  Chromebaseکرد که با عنوان  رونمایی

 (Chromebox که ) توسط سامسونگ ،محسوب میشدکرومی کامپیوتر رومیزی  واقع  در 
 معرفی شده بود.

 

مربوط میشه، اچ پی با  2021ی نخست سال  که به سه ماهه Statistaطبق آخرین آمار سایت معتبر 
سردمدار تولید این محصول در جهان به  همچنان درصد از بازار کروم بوک ها، 36.4در اختیار داشتن 

 10مسونگ با درصد، سا 11.9ی دوم قرار داره و ایسر با درصدی در رده  25.9لنوو با سهم  حساب میاد.
بنابر دالیلی مثل دورکاری در دوران  های بعدی رو در اختیار گرفتن.درصد رتبه 8.4درصد و دل با 

  ، امکان نصب اپلیکیشن های اندرویدی و، استقبال از پلتفرم های آموزشی آنالینکرونا گیریهمه
  گیرنفساحتماال در چند سال آینده، در بازار کروم بوک شاهد رقابتی  ساخت گیم های جذاب آنالین،

 .بین این برندها خواهیم بود

 

  گیمینگ لپ تاپ راهنمای خریداگه روی اجرای گیم در باالترین کیفیت ممکن تعصب دارید، 
 درستی داشته باشید. کمک کنه انتخاب میتونه 

 

 

 

 

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9/
https://netran.net/mag/gaming-laptop/
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 2021بهترین کروم بوک های  

 
تا اینجای متن تالش کردیم توضیح بدیم کروم بوک چیست و ویژگی های سیستم عامل کروم رو 

ای که باید به نکته راهنمای خرید کروم بوک شما باشیم.در حد توان خوایم در ادامه میشرح بدیم. 
یاد داشته باشید اینه که کروم بوک ها رو نمیشه لپ تاپ هایی معرفی کرد که توانایی اجرای بعضی 

از پس انجام خیلی از کارهای کامپیوتری ها  Chromebookاز نرم افزارهای گوگل رو هم دارن؛ 
لپ تاپ خوبی که پلتفرم اون کروم هست، از لپ تاپ متوسطی که سیستم عاملش ویندوز  برمیان. 

 یا مک هست، مفیدتره و کاربردهای بیشتری داره.
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 Acer Chromebook Spin 713کروم بوک ایسر  

 
عنوان بهترین کروم بوک محصول ایسر رو به 713های معتبر تکنولوژی، اسپین  سایتخیلی از وب 

شاهکار ایسر فضای عمودی بیشتری رو در اختیار شما   3:2نسبت تصویر معرفی کردن.   2021سال 
از جمله  لذت ببرید. ( Multitasking)  تر وبگردی کنید و از مولتی تسکینگمیذاره تا راحت

و استفاده از نسل   HDMIمیشه به کیبورد روان، داشتن پورت  Acer Spin 713های مهم ویژگی
چیزی رو فدای پایین  ایسر در طراحی این لپ تاپ هیچیازدهم پردازنده های اینتل اشاره کرد. 

 آوردن قیمت دستگاه نکرده بنابراین با یک کروم بوک همه فن حریف طرف هستید.
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 Lenovo Chromebook Duetکروم بوک لنوو  

 
هستید که بیرون از خونه همراهتون باشه، کروم بوک لنوو دوئت  ایصرفهبهمقروناگه دنبال دستگاه 

جایی این کروم بوک هیبریدی خیلی راحته؛ چون ی خوبی برای شما محسوب میشه. جابهگزینه
وم بوک ارزون قیمت لنوو کردار جذابی داره. اینچیه و کیبورد جداشدنی و کاور جک  10.1نمایشگرش 
ی داخلی مجهز شده تا توانایی گیگابایت حافظه 128گیگابایت رم و  Helio P60T  ،4به پردازنده 

های سبک رو داشته باشه. ضمنا دوئت از ورژن خاصی از سیستم عامل کروم الزم برای انجام پردازش
کنید، کنه که برای بهره بردن تبلت ها بهینه شده. وقتی دستگاه رو از کیبورد جدا میاستفاده می

تری رو در اختیار کنه که عملکرد رواناز سیستم پیمایش اندرویدمانندی پشتیبانی می کروم بوک لنوو
رو شارژدهی   Lenovo Chromebook Duetاما شاید بشه نقطه قوت اصلی شما میذاره. 

البته این محصول نقطه   ساعت دووم میاره. 11.5ی باتری اون معرفی کرد که تا العاده فوق
صفحه نمایش داره که با توجه به قیمت   تاری ن کیبورد و تاچ پد و هایی مثل کوچیک بودضعف

 پذیره. پایینش توجیه
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 HP Chromebook X360 14 کروم بوک اچ پی

 
لپ تاپ  قدرت پردازش بیشتری از توقعکاربرهایی که صفحه نمایش دوئت براشون کوچیکه و 

لپ تاپ  HPاینچی و باکیفیت اچ پی حساب باز کنن.  14تونن روی کروم بوک می ،خودشون دارن
X360 14 قبولی رو از عملکرد قابلافزارهای متفاوت تولید کرده که همگی رو در چند نسخه با سخت

العاده کیبورد و اسپیکرهای فوق ، ساخت اچ پیکروم بوک خوش خودشون به نمایشم میذارن.
 هستن.  (Intel)مثل پردازنده های ساخت  که تکمیل کننده ی قطعات کلیدی اونباکیفیتی داره 
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 Asus Chromebook Detachable CM3کروم بوک ایسوس  

 
تقریبا ی بازار کرده. لنوو طراحی و روانه Duetرو برای رقابت مستقیم با  CM3ایسوس کروم بوک 

و کیبوردی جداشدنی داره.   16:10اینچی با نسبت تصویر  10.5 نمایشگریایسوس  CM3دوئت ،  مثل
های بیشتری پرکاربردتره و میتونه شکل Asus Chromebook Detachable CM3البته کاور جک دار 

کروم بوک ایسوس قلم استایلوس  به خودش بگیره تا کاربر جوری که راحته از دستگاه استفاده کنه. 
اگرچه  کنه. له تنوع باالی قرارگیری کیبورد و صفحه نمایش رو توجیه میئو این مس داره هم 
هایی که از پردازنده های رده باالی اینتل استفاده  گیری از پردازنده مدیاتک )در مقایسه با رقیببهره 
ساعت شارژ باتری رو در اختیار کاربرهای کروم  13نظر میرسه، اما تا کنن( کمی دلسرد کننده بهمی

 قرار میده.  CM3بوک ایسوس 
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 Samsung Galaxy Chromebook 2کروم بوک سامسونگ  

 
مجهز بود، اما پرداخت  OLEDنظیر صفحه نمایش بی به سامسونگ Galaxy Chromebookاولین 

 Galaxyای در بنابراین غول کره قیمت نجومی اون از توان خیلی از کاربرها خارج بود. 
Chromebook 2  از نمایشگرQLED  استفاده کرده و امکاناتی مثل حسگر اثر انگشت و قلم

اینتل و  Core i3استفاده از پردازنده  ه. شده رو پایین بیاراستایلوس رو کنار گذاشته تا قیمت تمام
برای کارهای روزمره   مناسب سامسونگ رو به دستگاهی کروم بوک گلکسیصفحه نمایش باکیفیت، 

 ای داره. و نیم ساعته 7کنه که عمر باتری تقریبا تبدیل می
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 Google Pixelbook Goکروم بوک گوگل  

 
ی روزمره  اینچی و زیبای خودش، کاربردی بودن و راحتی در استفاده  13.3گوگل در طراحی لپ تاپ 

لپ تاپ کروم گوگل قابلیت افزاری دستگاه ترکیب کرده. رو در نظر گرفته و اون رو با قدرت سخت
، ساعتی 8با ثبت زمان استفاده مدوام  داره و از نظر شارژدهی باتری USB-Cاز طریق  شارژ سریع

نظیر اون رو میشه کیبورد بی گلترین ویژگی پیکسل بوک گو اما مهمکنه. خیال کاربرها رو راحت می
 توانایی رقابت با اون رو داره.در این زمینه ی معرفی کرد که کمتر کروم بوک
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 Dell Inspiron 14کروم بوک دل  

 
محصول دل که در ساخت اون از آلومینیوم برس خورده استفاده شده، در همون نگاه اول حس و  

اینچی با رزولوشن فول اچ دی  14صفحه نمایش کنه. حال یک لپ تاپ رده باال رو به شما منتقل می
وک کروم بکنن. ای هستن که این حس رو در کاربر تقویت می و کیبورد با نور پس زمینه عوامل دیگه

گیگابایت حافظه   128گیگابایت رم و  4اینتل ،  Core i3دل از نسل هشتم پردازنده های تبدیل پذیر 
؛ به حساب آوردجزو قدرتمندترین محصوالت این دسته  نشه اون رو بره تا از این نظربهره میداخلی 
پذیره. راحتی با این دستگاه امکانحال تماشای ویدیوهای آنالین، وبگردی و ویرایش اسناد بهبا این

Dell Inspiron 14  ی لپ تاپ  خوبی در بدنهقلم استایلوس ظریفی هم هست که بهدارای
 گذاری شده.  جای
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 :ی بیشتر برای مطالعه

 راهنمای خرید لپ تاپ: آموزش خرید حرفه ای لپ تاپ

 : با بررسی مشخصات و نقاط قوت 2021بهترین لپ تاپ های خانگی 

 بهترین برند لپ تاپ : کدام شرکت برنده نبرد قدرت و ظرافت است؟

 

 

 حرف آخر 

های اصلی اون چیه و چرا در در این مقاله تالش کردیم توضیح بدیم کروم بوک چیست ، ویژگی
هایی مثل کیبورد اکثر کسانی که قصد خرید لپ تاپ رو دارن به اولویتمسیر پیشرفت قرار داره. 

روزمره  خوب، کیفیت باالی ساخت، عمر طوالنی باتری، نمایشگر باکیفیت و توان انجام کارهای 
های باال ؛ پس دلیلی برای پرداخت هزینهها رو دارنکنن که بیشتر کروم بوک ها این ویژگیاشاره می

 2021برای خرید لپ تاپ های ویندوزی یا مک بوک وجود نداره. آشنایی با بهترین کروم بوک های 
چیه؟ آیا این  نظر شما در مورد کروم بوک شاید شما رو هم به خرید این محصوالت ترغیب کنه. 

 ای هم مناسب هست؟محصول برای کاربرهای حرفه

 

 سواالت متداول 

 کروم بوک بیشتر برای کدوم دسته از کاربرها مناسبه؟ 

Chromebook  خاطر قیمت اما بهقدرت الزم برای انجام کارهای روزمره و عادی اکثر کاربرها رو داره؛
 گیره. بسیار مناسب و آسون بودن حمل و نقل، بیشتر از طرف دانشجوها مورد استقبال قرار می

 اولین کروم بوک رو کدوم شرکت تولید کرده؟ 

تولید  2011تاریخ رو طراحی و در سال  ایسر و سامسونگ برندهایی بودن که اولین کروم بوک های
 کردن.

 سیستم عامل کروم بوک چیه؟ 

https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
https://netran.net/mag/the-best-everyday-use-laptops-2021/
https://netran.net/mag/best-laptop-brand/
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سیستم عامل کروم بوک ، کروم هست و بیشتر کارها در این محصوالت در مرورگر کروم انجام  
 میشن.

 آیا سیستم عامل کروم متن باز هست؟ 

عامل کرومیوم که اون هم توسط خیر. گوگل حق استفاده از این پلتفرم رو در اختیار داره؛ اما سیستم 
 گوگل معرفی شده، متن باز و رایگان هست.


