
 !خوب تاپ لپ یک مشخصات؟ خوبه بخریم مارکی چه تاپ پل

داشتن لپ تاپ آید،  ما به شمار می در زندگی مدرنیته امروز که اینترنت ابزاری مهم برای انجام کارهای روزمره

اپ های سبکی تن استفاده می کنیم لپ آلپ تاپ هایی که به عنوان لپ تاپ روزمره از خوب از ضروریات است. 

بایی آن نیز رسیدگی در ساخت این لپ تاپ ها عالوه بر توجه به وزن آن، به زیهستند که به راحتی حمل می شوند. 

کنند که دقیقا مشابه  اما می دانید که برندهای مختلف در سراسر دنیا لپ تاپ های مختلفی نیز تولید میشده است. 

همیشه این سوال  دیگر دارند پسایی با یکفزار و چه در بحث نرم افزار تفاوت هر بحث سخت اهم نیستند و چه د

ا همیشه یبرای مصرف کننده پیش می آید که چه لپ تاپی بخریم خوبه؟ یا مشخصات یک لپ تاپ خوب چیست؟ 

خرید برای شما مشتریان یهمشتری این سوال را می پرسد که بهترین مارک های لپ تاپ چیه؟ با ما همراه باشید. 

در این وب سایت ا گرامی این امکان را فراهم کرده است که بتوانید قیمت تمامی فروشندگان انواع لپ تاپ ها ر

خرید از قیمت لپ ر یهدبه عنوان مثال شما می توانید ه کنید و برای خرید بهترین فروشنده را انتخاب کنید. مقایس

 قیمت لپ تاپ اچ پی مقایسه کنید. را با  شوید و آن تاپ ایسوس با خبر
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 ؟ است مهم تاپ لپ خرید در چیزهایی چه

ا برای خرید لپ تاپ در راحتماال وقتی به فکر خرید لپ تاپ می افتید اول به قیمت آن فکر می کنید و بودجه خودتان 

کاری که قرار است با لپ ه نظر می گیرید. بعد از قیمت به کاربرد آن توجه می کنید یعنی می خواهید بدانید با توجه ب

ر شما قرار باشد لپ تاپ و کدام نوع آن جوابگوی شما خواهد بود. اگتاپ داشته باشید، کدام یک از مارک های لپ 

شان ا توجه به استفادهبرای بعضی از کاربران ب اهمیت خواهد داشت. حمل و نقل کنید، قطعا وزن آن نیز تاپ خود را

خت افزار لپ اپ و سکمی درباره نرم افزار لپ تاز این دستگاه، اندازه صفحه نمایش نیز دارای اهمیت می باشد. 

  تاپ بخوانیم.

  تاپ لپ افزار نرم

یستم در حقیقت مسئولیت نرم افزاری در لپ تاپ هستند. نرم افزار سنرم افزار سیستم و نرم افزار کاربردی دو گروه 

ربردی در واقع همان را عهده دار است که می توان به سیستم عامل اشاره کرد. نرم افزار کا مدیریت کامپوتر شما

ما در بخشی از نرم شیندوز و برنامه های روی سیستم نوع و برنامه هایی هستند که ما از آنها استفاده می کنیم.

 افزار لپ تاپ هستند. 

  تاپ لپ افزار سخت

دیسک هارد  افیک وکارت گررم، پردازنده، پردازنده، برد، رمواردی مانند مادسخت افزار لپ تاپ در حقیقت شامل 

 ود را در لپ تاپ انجام می دهند. خاص خ نقشمی باشد. هر کدام از این موارد لپ تاپ 

 ؟ است مناسب ما برای تاپی لپ مشخصات چه

رهای لپ تاپ را سخت افزاچه مشخصات لپ تاپی برای ما مناسب است، در ابتدا باید کمی از  برای اینکه بدانیم

اری که از لپ تاپمان برای ما با توجه به استفاده و انتظ مواردبشناسیم و متوجه شویم که قدرت کدام یک از این 

 تر است.  مهمداریم، 

  پردازنده



ه انجام هیچ کاری می گویند. در واقع بدون پردازشگر قادر ب cpu پردازنده یا به واحد پردازشگر مرکزی لپ تاپ

ر نتیجه سرعت دحجم بیشتری از اطالعات می باشد و  هر چه پردازنده قوی تر باشد، قادر به پردازشنیستیم. 

دون ابسته هستند و بپردازنده وسیستم هم باالتر می رود. به یاد داشته باشید که تمامی بخش های لپ تاپ شما به 

قبل از خرید به  پردازنده های لپ تاپ های مختلف با هم متفاوت هستند. حتما آن انجام هیچ کاری ممکن نیست.

نسبت به  Intel core i7, Intel core i9, AMD Ryzen 7به عنوان مثال مقایسه انواع پردازنده ها بپردازید. 

Intel core i5, Intel core i7, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7 رده پردازنده باالتری دارد و برای طراحی 

 بسیار مناسب است. 

 مادربرد 

ند. اصلی ترین ن سوار می شواست که بخش های لپ تاپ شما روی آ مادربرد یا برد اصلی، تخته مداری الکتریکی

 دیگر است.های  و ارتباط دادن آن با بخشنقش مادربرد کنترل کردن پردازشگر بخش لپ تاپ شما مادربرد است. 

  تفاوتی دارند. قبل از خرید می توانید به مقایسه انواع مادربرد بپردازید. مادر بردها قیمت های بسیار م

 تاپ لپ رم 

رم حافظه ای برای ست. یکی از مواردی که باید قبل از خرید لپ تاپ بررسی کنید، مقایسه انواع رم در لپ تاپ ها ا

اشته باشد. پس می دسی که با سرعتی باال به داده ها دسترستم اجازه می دهد رم به سیذخیره کردن داده ها است. 

 تاثیر بسزایی روی سرعت عمکرد سیستم لپ تاپ شما دارد. توان گفت که رم 

 تاپ لپ دیسک هارد 

هارد ز می گویند. به آن حافظه دائمی نیجانبی در لپ تاپ شما است. بزرگ ترین حافظه هارد دیسک یا دیسک سخت 

ی توان گفت که تمام مار مهم است و حتما باید قبل از خرید به مقایسه هارد دیسک لپ تاپ ها بپردازید. سیدیسک ب

نقش ک قرار می گیرند. هارد دیسحافظه جانبی داده ها مانند فایل ها، سیستم عامل، برنامه ها و سایر داده ها روی 

 مهم این قطعه، حفظ دائمی داده ها می باشد.

 

 ssd حافظه 

است.  ssdفظه می شود، حایکی از قطعاتی که اگر به سیستم شما اضافه شود، باعث افزایش عملکرد سیستم شما 

 گتر و بیشتری دارد. اده بگوییم، این حافظه مثل یک فلش مموری است اما ابعاد و حجم بزراگر بخواهیم به زبان س



 تاپ لپ مانیتور 

نیز تاثیر دارد.  آن وی قیمتاندازه و کیفیت مانیتور لپ تاپ بر ریکی از مهم ترین اجزای لپ تاپ، مانیتور است. 

بعاد مانیتور لپ اواحد به صفحه نمایش لپ تاپ شما وابسته است.  آنرزولوشن تصویر و وزن لپ تاپ و ابعاد کلی 

وشه باالی سمت ا گتمانیتور لپ تاپ از گوشه پایین سمت چپ ابعاد سانتی متر است.  2.5هر اینچ ، اینچ است. تاپ

ی مانند استفاده لپ تاپ در مانتیور مات مشکالتراست بیان می شود. مانتیور لپ تاپ می تواند مات و یا براق باشد. 

ور ر محیط پر ندور مات یتدر نور زیاد را نخواهید داشت. مانیتور براق در محیط کم نور مناسب تر است و مان

طوالنی به آن نگاه  مانیتور لپ تاپ برای شما خیلی حائز اهمیت است زیرا قرار است ساعاتکاربرد بیشتری دارد. 

 تان مورد قبول واقع شود. کنید و کارتان را انجام دهید پس حتما به مقایسه انواع مانتیور لپ تاپ بپردازید تا خرید

 تاپ لپ گرافیک کارت 

ک لپ تاپ تحت مت در کارت گرافیک محسوب می شود. دو نوع گرافیواقع مهم ترین قسواحد پردازش گرافیکی در 

 ند ادیت کرداز گرافیک اختصاصی برای کارهای سنگین مانن. گرافیک اختصاصی داریمو ک مجتمع عنوان گرافی

اده ای مانند تماشا گرافیک مجتمع برای انجام کارهای سفیلم، طراحی مهندسی و ادیت کردن صدا استفاده می شود. 

گرافیک مجتمع؟ حتما  شما به گرافیک اختصاصی نیاز دارید یااستفاده می شود. کردن فیلم و کارهای ساده ویرایشی 

 بپردازید.  ها قبل از نهایی کردن خرید خود، به مقایسه کارت گرافیک لپ تاپ

 ؟ بخریم تاپ لپ زمانی چه

اسخ باید بگوییم که ز مشتریان برای خرید لپ تاپ صبر می کنند و می پرسند چه زمانی لپ تاپ بخریم؟ در پخیلی ا

هید و مدل لپ تاپ خود را دید که به آن نیاز دارید؛ اما ابتدا تحقیقات الزم را انجام شما زمانی لپ تاپ را تهیه کن

رو به باال است می  خریداری کنید. اگر قیمت لپ تاپ شماانتخاب کنید. سپس می توانید دستگاه مورد نظر خود را 

اپ های مختلف را نیز با تمامی قیمت های لپ ت خریددر یه توانید کمی برای پایین آمدن آن صبر کنید. شما می توانید

 هم مقایسه کنید و بهترین خرید را در ارزان ترین فروشگاه انجام دهید. 

 ؟ چیه تاپ لپ های مارک ینبهتر و است بهتر هایی تاپ لپ چه

را می پرسند که  لوااکثر افراد بر اساس برند و مارک لپ تاپ مورد نیاز خود را تهیه می کنند. پس همیشه این س

د؟ کنیا انتخاب می رن دسته افراد هستید که بر اساس مارک، لپ تاپ خود آبهترین مارک های لپ تاپ چیه؟ شما از 

لپ تاپ برای شما اهمیت  دل محدود می کنید؟ اگر برندو لپ تاپ  اپلیعنی به عنوان مثال انتخاب خود را بین لپ تاپ 

خود هوشمندانه عمل کنید  دارد، می توانیم چند مدل از بهترین لپ تاپ های دنیا را به شما معرفی کنیم تا در انتخاب

 لپ تاپ را تهیه کنید. مک می کند که بهترین خرید به شما کو خرید خوبی انجام دهید. یه

 APPLE اپل 

اپ سیستم عامل تفکر می کنید، لپ تاپ اپل را انتخاب کنید. این لپ  عالی اگر به برندی لوکس و از همه نظر

اپ اپل از همه می توان گفت که لپ تمخصوص این شرکت را دارد و فرق عمده اش با بقیه ی برندها همین است. 

ر کنار نام اپل زیر سوال ایر لپ تاپ ها کیفیت بهتری دارد اما این به این معنی نیست که بقیه لپ تاپ ها دنظر از س

ین لپ تاپ سازگار است قیمت لپ تاپ اپل در بعضی از مدل ها بسیار باال است اما اگر بودجه شما با خرید ابروند. 

گیگ،  16م ربا  MKGQ3اپل مدل  2021اینچ  14 پرو به عنوان مثال مک بوکخرید آن پشیمان نخواهید شد. از 

 14core GPU 16core Neural Engineپردازنده گرافیکی و  M1 Pro with 8-core CPU پردازنده

200GB/s memory bandwidth  هفتاد و شش میلیون تومان است. حدود 

 DELL دل 

سری اشد. بپشتیبانی و خدمات پس از فروش بسیار خوب لپ تاپ دل یکی از دالیل محبوبیت این دستگاه می 

Inspiron  وXPS زنیم می توانیم بلپ تاپ دل هستند. اگر بخواهیم مثالی از قیمت لپ تاپ دل مدل های محبوب  از

  سد. میلیون تومان به فروش می راشاره کنیم. این لپ تاپ حدود بیست  Dell Inspiron 15 3000به مدل 



 LENOVO لنوو

د لنوو انتخاب ریاگر دانشجو هستید یا کارهای اداری دایکی از برندهای خیلی خوب برای لپ تاپ، لنوو است. 

ن بدنه محکم آ طراحی لنوو بسیار جذاب است.ن هم هستند. بازی کرد مناسبی است. حتی بعضی از مدل ها مناسب

فزار آن متفاوت محبوب بودنش است. قیمت لپ تاپ های لنوو با توجه به کیفیت و ابعاد و سخت ایکی از دالیل 

حدود بیست میلیون تومان   IdeaPad 3 I5 10210U-8GB-1TB-2GB 130به عنوان مثال لپ تاپ لنوواست. 

 است. 

 ASUS ایسوس

سیله خود این برند قطعات ایسوس هماهنگی بسیار خوبی باهم دارند. یکی از دالیل آن تولید داخلی مادربرد به و

قیمت لپ ان مثال به عنوگیمرها هم از لپ تاپ ایسوس استقبال کرده اند. است. سرعت این نوع لپ تاپ خوب است. 

ود پنجاه گیگابایتی حد 4گرافیکی گیگ و حافظه پردازنده  16با رم  GA503QE  G15راگ زفیروستاپ ایسوس 

 میلیون تومان است. 

 HP پی اچ  

م باال و عملکرد عالی به خاطر دوایکی از قدیمی ترین برندهای لپ تاپ اچ پی است. کاربران معموال از این لپ تاپ 

رد. به وب سایت اچ پی عمر باالیی ندااپ لپ ت بسیار راضی هستند. مشکل لپ تاپ اچ پی باتری آن است. باتری

را در مدل های محبوب  توانید قیمت لپ تاپ اچ پیدیدن فرمایید. میلپ تاپ اچ پی خرید مراجعه کنید و از انواع یه

Envy  وEliteBook خرید دنبال کنید.در یه 

 ACER  ایسر 

راحی ایسر طگرچه نسبت به مارک های رقیب، باعث پر طرفدار بودن این لپ تاپ شده است.  قیمت مناسب ایسر

مت لپ تاپ به عنوان مثال قیبسیار ساده و معمولی است اما از نظر سخت افزاری حرفی برای گفتن دارد. 

 حدود سی میلیون تومان است.  AN515 - 15 – 7569مدل اینچی   15.6ایسر

 MSI آی اس ام

یفیت باالیی از بازی را کگیمرها با لپ تاپ ام اس آی معموال نام این لپ تاپ را به عنوان لپ تاپ بازی شنیده اید. 

رو به  مندقدرتاپی تتجربه می کنند. کارت گرافیک این لپ تاپ بسیار قوی است و از لحاظ سخت افزاری شما با لپ 

پ را با حدود پنجاه شما می توانید مدل هایی از این لپ تا در مورد قیمت لپ تاپ ام اس آی باید گفترو هستید. 

 کنید.  میلیون تومان تهیه ین برند را با قیمت حدود صد و چهلمیلیون تومان و مدل هایی دیگر از ا

 Microsoft مایکروسافت

دن آن شده ار بوث پرطرفداعسبکی و طول عمر باتری نیز در این لپ تاپ بلپ تاپ مایکروسافت بسیار زیبا است. 

 Surface Book 3 - Bاینچی  15است. اگر بخواهیم از قیمت لپ تاپ مایکروسافت مثالی بزنیم می توانیم به مدل 

 اشاره کنیم. قیمت این لپ تاپ حدود شصت میلیون تومان است. 



 

 TOSHIBA توشیبا

می  زینه ای کمهشما با قیمت لپ تاپ توشیبا مناسب است و برای استفاده عادی و روزانه به کار شما می آید. 

فیلم تماشا کنید، لپ تاپ  لپ تاپ توشیبا را تهیه کنید. اگر می خواهید فقط وب گردی کنید یا گاهی با لپ تاپتوانید 

 توشیبا می تواند انتخابی مناسب برای شما باشد. 

 SAMSUNG سامسونگ

دارید اما در زمینه نسامسونگ در تمام زمینه ها شناخته شده است و شما تقریبا نیازی به شناخت بیشتر این برند 

یستند. قیمت لپ و طراحی های کالسیک راضی ن از عمر کم باتریلپ تاپ قوی عمل نکرده است و کاربران معموال 

 حدود هجده میلیون تومان است.  ChromeBook Plusاینچی مدل  12تاپ سامسونگ 

 نتیجه گیری 

از شما پرسید  یک لپ تاپ خوب چیست و اگر کسی مشخصاتکه با توجه به مواردی که ذکر کردیم حاال می دانید 

ه نیاز کاربر مارک های می توانید با توجه به اطالعاتی که کسب کردید و با توجه ب؟  لپ تاپ چه مارکی بخریم خوبه

ی آن توجه ویژه ای می دانید که قبل از خرید لپ تاپ باید به مشخصات سخت افزاررا معرفی کنید.  پمختلف لپ تا

نید ید می دادپ خواناجزای لپ تا گربا توجه به توضیحاتی که در مورد رم، مانیتور، هارددیسک و دیداشته باشید. 

نید و لپ تاپ ها کخرید مراجعه سایت یه به  وبو بهترین مارک های لپ تاپ چیه. که چه لپ تاپ هایی بهتر است 

واهید لپ تاپ جدیدی شما می خ کهحال تصور کنید را چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت با یکدیگر مقایسه کنید. 

 تاپ را می پسندید؟ ه کدام نوع لپبرای استفاده روزمر بخرید؛ اگر گیمر هستید چه لپ تاپی را انتخاب می کنید؟

 (FAQ )  سواالت متداول

 استوک بخرم؟ اگر می خواهید لپ تاپ استوک بخرید حتما حضوری خرید کنید.لپ تاپ  .1

ز در انتخاب لپ این یک نظر شخصی است اما نکات مهم تری به جز زیبایی نیزیبایی لپ تاپ اهمیت دارد؟  .2

 تاپ وجود دارند که بهتر است اول به آنها توجه کنید. 

کاربران مهم است،  بله از آنجا که گارانتی باتری برای همه؟ تاپ مهم استاتری لپ برای بداشتن گارانتی  .3

 پس سعی کنید نوعی از لپ تاپ را انتخاب کنید که ضمانت معتبری داشته باشد. 


