
 ]كاربردي شگرد ١٠+  تاپ لپ خريد جامع راهنماي[ بخريم ماركي چه تاپ لپ

لپ تاپ امروزه به يكي از اجزاي ضروري زندگي ما تبديل شده است و اكثر افراد داشتن آن را حياتي 

در طراحي آن  ،هاي خانگي و اداري عموما سبك و قابل حمل هستند و به عنصر زيباييلپ تاپدانند. مي

 وابسته به نوع استفاده از آن خواهدبود. در اين مقاله ،چي بخريم لپ تاپاينكه ت. توجه شده اسبسيار 

ما شما را راهنمايي خواهيم كرد كه انتخابي منطقي داشته باشيد و صرفا از روي احساس براي خريد لپ 

چه لپ تاپ هايي و برايتان سئوال است كه بنابراين اگر قصد خريد لپ تاپ داريد  تاپ تصميم نگيريد.

 كنيم خواندن اين مقاله را از دست ندهيد. پيشنهاد ميبخرم، 

  هاي مقالهسرفصل

 خوب تاپ لپ يك مشخصات خوبه؟ بخريم ماركي چه تاپ لپ! 

 است مهم تاپ لپ خريد در چيزهايي چه 

 تاپ لپ افزار نرم 

 تاپ لپ افزار سخت 

 ؟ بخريم تاپ لپ زماني چه 

 ؟ چيه تاپ لپ هاي مارك وبهترين است بهتر هايي تاپ لپ چه 

 اپل APPLE 

 دل DELL 

 لنوو LENOVO 

 ايسوس ASUS 

 پي اچ HP 

 ايسر ACER 

 آي اس ام MSI 

 مايكروسافت Microsoft 

 توشيبا TOSHIBA 



 سامسونگ SAMSUNG  

  
  !خوب تاپ لپ يك خوبه؟مشخصات بخريم ماركي چه تاپ لپ

ترين دغدغه براي هر فردي پيش از خريد مهم اينكه چه لپ تاپي بخرم تا بتواند پاسخگوي نيازم باشد

هاي گاها متفاوت و صحبت گوناگون برندهاشما نيز با تنوع  ،لپ تاپ خواهدبود. قطعا در هنگام خريد

گيج و سردرگم شده باشيد؛ بنابراين بهتر است پيش از اينكه به فكر مارك لپ دگان محصول، فروشن

خواهيد با لپ تاپ خود فقط يك اينترنت اگر شما مي كنيد.تاپ بيفتيد، به كاربرد و قيمت آن توجه 

در  گردي ساده داشته باشيد و فيلم تماشا كنيد، اصال نيازي نيست كه سخت افزاري باال براي لپ تاپ



د و اگر به دنبال لپ تاپي براي شركت در جلسات كاري و انجام امور اداري هستيد، خريد لپ نظر بگيري

بنابراين مشخص كردن كاربرد لپ تاپ بسيار حائز ي شما غير ضروري است. تاپ با هارد باال برا

به بودجه مورد پس از در نظر گرفتن كاربرد محصول، حتما در هنگام خريد لپ تاپ اهميت خواهدبود. 

كرده و بر اساس  تا از قبل محدوده بودجه خود را تعيين. شما نياز است خود نيز توجه داشته باشيدنظر 

  ين لپ تاپ را متناسب با نياز خود انتخاب كنيد.آن، بهتر

   است مهم تاپ لپ خريد در چيزهايي چه

- لين نكته مهم در انتخاب لپ تاپ توجه به قيمت و كاربرد آن ميوهمانطور كه در باال ذكر نموديم، ا

است. معموال باشد. پس از آن به ترتيب توجه به وزن و اندازه صفحه نمايش از اهميت بااليي برخوردار 

تواند انتخاب مناسبي باشد و بهتر است هيچگاه به اينچي مي ١٤هاي هاي روزمره لپ تاپبراي استفاده

اينچ فكر هم نكنيد؛ چرا كه به مرور برايتان غيرقابل حمل و خسته كننده  ١٥هايي بزرگتر از لپ تاپ

 خواهدشد. 

   تاپ لپ افزار نرم

شود. نرم ود دارد كه شامل نرم افزار سيستم و نرم افزار كاربردي ميبه طور كلي دو گروه نرم افزار وج

هاي مورد استفاده كاربر هستند و نرم افزارهاي سيستمي، مديريت افزارهاي كاربردي، همان برنامه

بخش نرم افزاري لپ تاپ باشد. ترين نرم افزار سيستمي، سيستم عامل ميرايانه را بر عهده دارند. مهم

هاي نصب شده بر عاتي كلي مانند ميزان حافظه دستگاه، نوع ويندوز آن و مشخصات برنامهشامل اطال

 . روي سيستم خواهدبود

   تاپ لپ افزار سخت

اپ شامل مواردي از قبيل قدرت پردازشگر، رم، ظرفيت هارد افزاري براي يك لپ تمشخصات سخت

د نتوانكنار ساير موارد ذكر شده ميكه توجه به اين موارد، در باشد ديسك و كارت گرافيك مي

ترين قطعه براي شناسايي اطالعات لپ تاپ، پردازنده مهمفاكتورهاي بسيار مهمي محسوب شوند. 

شود. تمامي عملكردهاي دستگاه مركزي و يا همان سي پي يو است كه به آن مغز كامپيوتر نيز گفته مي

  كند.مي يار پررنگي در قطعات لپ تاپ ايجاببسشود و بنابراين نقش كنترل و هدايت مي CPUتوسط 



 كارت گرافيكديگر قطعه مهم در بررسي اطالعات سخت افزاري لپ تاپ، كارت گرافيك آن است. 

كه از لپ تاپ خود وظيفه پردازش اطالعاتي مرتبط همانند نمايش تصوير را بر عهده دارد و براي كساني

كنند، بسيار حائز اهميت است. سومين قطعه مهم در فاده ميهايي نظير فتوشاپ استبراي اجراي برنامه

كه اطالعات مناسبي از ميزان سرعت و كيفيت عملكرد لپ تاپ بخش سخت افزاري نيز حافظه رم است 

وظيفه انتقال اطالعات از پردازنده به بخش مورد نظر را  CPUدهد. حافظه رم در كنار به شما ارائه مي

ه ميزان حافظه رم در سرعت لپ تاپ بسيار تاثيرگذار است. ديگر قطعات سخت كنند و در نتيجايفا مي

هاي ورودي يو د شامل فن، مادربرد، شارژر، كيبورد، خروجي صدا، پورتنافزاري كه نياز به بررسي دار

ها به اس بي، درايو سي دي، باتري، صفحه نمايشگر و هارد ديسك خواهد بود كه ميزان توجه به آن

  خالي از لطف نخواهد بود.   هاتوجه به آن امل اصلي ذكر شده در باال كمتر وليع ٣نسبت 

  ؟ بخريم تاپ لپ زماني چه

سعي كنيد پاسخ مناسبي براي اين سئوال كه لپ تاپ قرار است  همانطور كه ذكر شد پيش از هرچيز

كدام نياز شما را برطرف كند داشته باشيد. آيا براي بازي كردن قصد تهيه لپ تاپ داريد يا براي انجام 

تواند بسيار شما را در پاسخ منطقي و درست به اين سئوال ميارهاي مربوط به درس و دانشگاه. ك

ن پس از آن در جواب سئوال كي لپ تاپ بخريم ؟ بايد ذكر كنيم كه زماهد. فرآيند خريد ياري د

كنيد تحقيقات درستي آن وابسته است، اما اگر احساس مي خريد لپ تاپ بسيار به ميزان نياز شما به

توانيد ، ميسبت چندماه قبل، افزايش يافتهايد و در حال حاضر قيمت لپ تاپ انتخابي شما به نانجام داده

 زمان كاهش قيمت منتظر بمانيد.  تا

  ؟ چيه تاپ لپ هاي مارك وبهترين است بهتر هايي تاپ لپ چه

وقتي  ند؟كنآيا شما هم جزو آن دسته از افرادي هستيد كه بر اساس برند، لپ تاپ خود را انتخاب مي

بهترين است و يا هايي نظير: فقط سوني؛ اپل سئوال كنيد كه لپ تاپ چه ماركي خوبه ؟ احتماال با پاسخ

فروشد مواجه شويد. اما آيا واقعا انتخاب كااليي همانند لپ حتي هيچكس مثل برند دل لپ تاپ نمي

هاي برند توانيم بگوييم تمامي لپ تاپتاپ، بر اساس شركت توليد كننده آن كار درستي است؟ آيا مي

خصات برندهاي معروف لپ تاپ در ادامه به بررسي مش؟ هاي ايسر بد خواهدبوداپل عالي و لپ تاپ



ايم كه توجه به اين موارد در كنار موارد ديگري از جمله ساختار سخت افزاري و نرم افزاري پرداخته

  تواند ياري دهنده شما در انتخابي آگاهانه باشد.  سيستم، مي

  APPLE اپل

عامل منحصر به فرد  كه برخالف ديگر برندها، سيستم از برندهاي لوكس در اين زمينه است اپل يكي

خود را دارد. بايد بدانيد كه محصوالت برند اپل از نظر طراحي و كاربر پسند بودن، صفحه نمايشگر و 

همچنين كيفيت ساخت در صدر برندها قرارگرفته است. قطعا نوآوري و كيفيت باالي ساخت محصوالت 

 ند. باشاپل بسيار باال است و از نظر دوام، بسيار قابل اطمينان مي

  DELL دل

تواند انتخاب بسيار مناسبي براي هاي دل مياگر به دنبال بهترين لپ تاپ براي ويندوز هستيد، لپ تاپ

ها شما باشد. همچنين پشتيباني و خدمات پس از فروش اين كمپاني موجب شده است تا اين لپ تاپ

توان به هاي اين لپ تاپ ميمورد تقدير تمام كاربران در سراسر دنيا قرار بگيرد. از بهترين سري

Alienware ،Inspiron  وXPS  .اشاره نمود  

  LENOVO لنوو

لنوو يكي از بهترين برندها براي لپ تاپ است كه براي هر نوع كاري از جمله دانشجويي، اداري و يا 

تجاري هاي كالس ؛ اما معروفيت برند لنوو بيشتر به دليل لپ تاپباشدحتي براي بازي نيز مناسب مي

هاي ساخت اين برند العاده و انعطاف پذيري، مانند ديگر لپ تاپاست كه عالوه بر طراحي فوق آن

 د. ي باتري باال خواهدبوخوش دست و ماندگارداراي بدنه محكم، كيبوردهاي 

  ASUS ايسوس

سبب چفت شدن و هماهنگي بهتر  ،هاتوليد داخلي مادربرد توسط خود برند ايسوس براي لپ تاپ

 ASUS ROGباالتر برده است. سري نيز شده است كه سرعت و عملكرد آن را ايسوس قطعات لپ تاپ 

  كه بسيار مورد توجه گيمرها واقع شده است.  پ گيمينگ قدرتمندي ارائه دادهاين محصول، لپ تا



 

  HP پي اچ

هاي كاربران كه همچنان يكي از اولين انتخاب ترين برندهاي ساخت لپ تاپ استاچ پي يكي از قديمي

عملكرد بسيار بهتري را به نسبت ايسر و ايسوس ارائه  ،شود. اچ پي از نظر دوام محصولمحسوب مي

هاي اچ پي، يكي از بزرگترين معظالت براي دارندگان اين دهد اما متاسفانه عمر باتري لپ تاپمي

، Envy ،Pavilionتوان به سري مي HPهاي محبوب آيد. از سري لپ تاپمحصول به شمار مي

Specter  وEliteBook  .اشاره نمود  



  ACER ايسر

. از ر مناسبي در بين رقبا برخوردار هستندهاي ايسر به نسبت سخت افزار خود، از قيمت بسيالپ تاپ

هاي خود در تاپاي براي لپ نقاط ضعف اين لپ تاپ بايد بگوييم كه ايسر معموال طراحي بسيار ساده

خورد. اما در نهايت اگر لپ تاپ قيمت ها به چشم نميگيرد و نوآوري خاصي در ميان طراحي آننظر مي

 تواند انتخاب بسيار خوبي براي شما باشد. خواهيد، ايسر ميمناسب با سيستم سخت افزاري خوب را مي

  MSI آي اس ام

ويژه در بين گيمرها، طرفداران زيادي دارد.  به كه هاي بازي معروف استام اس آي معموال به لپ تاپ

براي گيمرهايي كه با بودجه محدود، به دنبال كيفيت باالي بازي هستند، قطعا ام اس آي اولين و تنها 

هاي اين برند مخصوص بازي درصد از لپ تاپ ٩٥پيشنهاد خواهدبود. جالب است بدانيد كه بيش از 

 باشد. قوي و سخت افزاري بسيار قدرتمند مي طراحي شده و داراي كارت گرافيك

  Microsoft مايكروسافت

هاي مايكروسافت مخصوص متخصصان طراحي شده است و بالطبع قيمت بااليي نيز دارد. بيشتر لپ تاپ

- هاي اين لپ تاپ ميطراحي زيبا، مقاوم بودن بدنه، سبك بودن آن و طول عمر باالي باتري از شاخصه

 دانند.  مندان به نوآوري، طراحي و فناوري، مايكروسافت را يكي از بهترين برندها ميباشد. در كل عالق

  TOSHIBA توشيبا

دهد. اين برند يكي از بهترين توشيبا لپ تاپي با قيمت مناسب، جهت انجام كارهاي روزمره را ارائه مي

ي وب گردي، تماشاي فيلم، كه قصد دارند با بودجه مناسب، لپ تاپي برا ها براي كاربراني استگزينه

 هاي اجتماعي و در نهايت انجام امور روزمره داشته باشند. شبكه

  SAMSUNG سامسونگ

اي در زمينه محصوالت الكترونيكي است اما متاسفانه در ميان لپ سامسونگ برند بسيار شناخته شده

 كالسيك و عمر كم باتري آن ها، چندان جايگاه مناسبي ندارد. دليل آن نيز به احتمال زياد طراحيتاپ

  هاي سامسونگ انتخاب مناسبي براي شما نخواهدبود. بنابراين لپ تاپباشد. مي محصول

  نتيجه گيري



ت و خسته ها بسيار سخانتخاب يك لپ تاپ مناسب در اين برهه زماني و با اين تنوع زياد لپ تاپ

چه ماركي خوبه ؟ و يا لپ تاپ چه رنگي  كرديد اينكه لپ تاپكننده خواهدبود. شايد تا كنون فكر مي

ترين سئواالت پيش از خريد لپ تاپ باشد اما اكنون كه اين مقاله را مطالعه كرديد، متوجه بخرم ؟ مهم

تر هستيد كه توجه به كاربرد محصول و سيستم سخت افزاري و نرم افزاري آن بسيار حائز اهميت

، اگر شما قصد خريد لپ تاپ داشته باشيد، كدام برند را خواهدبود. با توجه به تمامي موارد ذكر شده

 كنيد؟  براي خريد انتخاب مي

 سئواالت متداول

بهتر است پيش از اينكه به فكر  پيش از خريد لپ تاپ به چه نكاتي نياز است تا توجه شود؟ - ١

خود فقط خواهيد با لپ تاپ مارك لپ تاپ باشيد، به كاربرد و قيمت آن توجه كنيد. اگر شما مي

يك اينترنت گردي ساده داشته باشيد و فيلم تماشا كنيد، اصال نيازي نيست كه سخت افزاري 

باال براي لپ تاپ در نظر بگيريد و اگر به دنبال لپ تاپي براي شركت در جلسات كاري و انجام 

امور اداري هستيد، خريد لپ تاپ با هارد باال براي شما غير ضروري است. پس از در نظر 

گرفتن كاربرد محصول، حتما در هنگام خريد لپ تاپ به بودجه مورد نظر خود و مشخصات نرم 

 افزاري و سخت افزاري محصول نيز توجه كنيد. 

توانيد لپ تاپ مورد نياز خود را از توان لپ تاپ انتخاب كرد؟ شما مياز چه برندهايي مي - 2

م اس آي، مايكروسافت، توشيبا و برندهايي نظير اپل، دل، لنوو، ايسوس، اچ پي، ايسر، ا

 سامسونگ تهيه نماييد. 

بهترين و قيمت مناسب ترين برندها براي انتخاب لپ تاپي با قابليت انجام كارهاي روزانه كدام  - ٣

دهد. اين خواهد بود؟ توشيبا لپ تاپي با قيمت مناسب، جهت انجام كارهاي روزمره را ارائه مي

براي كاربراني است كه قصد دارند با بودجه مناسب، لپ تاپي براي ها برند يكي از بهترين گزينه

هاي اجتماعي و در نهايت انجام امور روزمره داشته باشند. پس وب گردي، تماشاي فيلم، شبكه

 از آن برندهاي لنوو و ايسوس نيز از طرفداران زيادي برخوردار است. 



قابل اهميت است؟ بله؛ توجه به وزن و  آيا در هنگام خريد لپ تاپ توجه به وزن و اندازه آن - ٤

- هاي روزمره لپ تاپاندازه صفحه نمايش از اهميت بااليي برخوردار است. معموال براي استفاده

هايي بزرگتر از تواند انتخاب مناسبي باشد و بهتر است هيچگاه به لپ تاپاينچي مي ١٤هاي 

 بل حمل و خسته كننده خواهدشد.اينچ فكر هم نكنيد؛ چرا كه به مرور برايتان غيرقا ١٥


