
 

 

  ) ٢٠٢٠چه لپ تاپ هايي براي معماري مناسب است ؟ ( در سال 

قدرت بسيار بااليي هستند.  داراي اين روزها لپ تاپ ها پيشرفت زيادي در فن آوري دارند. بعضي از اين لپ تاپ ها

نسبت به هي ها برتري قابل توجيعني به عنوان مثال قدرت پردازنده، كيفيت صفحه نمايش و خصوصيات ديگر آن

ساير لپ تاپ ها دارند. لپ تاپ هاي پريميوم سيستم هايي هستند كه در همه زمينه ها مشخصات برتر را دارا 

باشند. فروشگاه اينترنتي بروز كاال در اين مقاله لپ تاپ مناسب معماري را به شما معرفي خواهد كرد. ليستي از مي

خواهيم در اين مقاله به شما بگوييم كه هنگام خريد خواهد داد. ميبهترين لپ تاپ ها براي معماري را به شما ارائه 

  لپ تاپ مناسب معماري چه فاكتورهايي را بايد در نظر بگيريد. 

  سرفصل هاي مقاله  

  ليست بهترين لپ تاپ ها براي معمارها 

  aspireلپ تاپ ايسر مدل  

  vivobookلپ تاپ ايسوس مدل  

  ideapadلپ تاپ لنوو مدل  

  rog strixتاپ ايسوس مدل لپ  

  فاكتورهايي كه هنگام خريد لپ تاپ براي معماران بايد در نظر گرفت 



 

 

  كارت گرافيك 

  سي پي يو 

  ميزان فضاي هارد 

  رم 

  

  معمارها يتاپ ها برا لپ نيبهتر ستيل

خواهيد با لپ تاپ هاي مناسب معماري بايد داراي گرافيك و پردازنده مطلوبي باشند. البته اين مهم است كه شما مي

خواهيد كارهاي گرافيكي ديگري را نيز با لپ تاپ ميلپ تاپ چه كارهايي را انجام بدهيد. فقط نياز به اتوكد داريد يا 

ي لپ تاپي است كه وقتي شما با نرم افزارهاي مهندسي و گرافيكي خود انجام دهيد؟ در واقع لپ تاپ مناسب معمار



 

 

كنيد، براي شما مشكلي ايجاد نكند. فروشگاه اينترنتي بروز كاال ليستي از بهترين لپ تاپ ها براي آن كار مي

 ASUS TUFمدل  سوسيا ينچيا ١٧,٣لپ تاپ دهد. به عنوان مثال معمارها را تهيه كرده است و به شما ارائه مي

GAMING FX706IU  يكيپردازنده گرافبا ( GPU )NVIDIA Geforce GTX 1660TI – 6GB  و حافظه

لپ  نيپردازنده انام ببريم.  Lenovo Flex 14 توانيم از لپ تاپباشد. ميگيگ  لپ تاپ مناسب معماري مي ١٦

است و  Radeon Vega 8 ،RAM 8GB DDR4مدل لپ تاپ  نيا كيت. گرافاس AMD Ryzen 5 3500Uتاپ 

مدل از بهترين لپ تاپ هاي مناسب معماري خواهيم داشت تا  ٤با هم مروري بر  دارد. SSDحافظه  تيگابايگ ٢٥٦

  ها انتخاب مناسبي داشته باشيد.  شما بتوانيد با مقايسه آن ها و دانستن اطالعات بيشتر درباره آن

  aspireمدل  سريلپ تاپ ا

لپ تاپي محبوب در بين معماران است. قيمت اين لپ تاپ تقريبا مناسب است و ويژگي هاي فني آن  aspire 5ايسر 

گيگابايتي  ٨دارد. حافظه رم اين لپ تاپ  ١٥,٦براي يك معمار مناسب است. اين لپ تاپ فول اچ دي نمايشگر 

ها قابل ارتقا نيز هستند. لپ باشد. الزم به ذكر است كه هر دوي اين گيگابايت مي ٥١٢آن   SSDاست و حافظه 

دهد. بدنه اي از جنس آليمينيوم دارد و بهترين كيفيت را با قيمتي مناسب به شما ارائه مي aspire 5تاپ ايسر 

دانيد كه قدرت نگهداري شارژ براي يك لپ گرافيك اين لپ تاپ قدرتمند است و كيفيت ساخت بااليي نيز دارد. مي

  اپ قدرت نگداري بااليي در نگه داشتن شارژ در طوالني مدت را دارد. تاپ مهم است. اين مدل لپ ت

  vivobook    مدل  سوسيلپ تاپ ا 



 

 

براي دانشجويان معماري و معماراني كه بودجه نسبتا كمي براي خريداري لپ تاپ  vivobook 15لپ تاپ ايسوس  

تواند براي بيشتر كارهاي طراحي روزمره به شما كمك كند و كارايي معماري دارند، مناسب است. اين لپ تاپ مي

 ٢٥٦رم و  تياباگيگ ٨،  Intel Core i3پردازنده  vivobook 15مورد نياز شما را ارائه دهد. لپ تاپ ايسوس 

هاي جالبي است كه مدل هاي رده باالتر از آن، اين اين مدل لپ تاپ داراي ويژگي دارد. SSDحافظه  تيگابايگ

باشند. به عنوان مثال صفحه كليد اين مدل لپ تاپ داراي نور پس زمينه است. سنسور اثر ها را دارا ميويژگي

اين لپ تاپ هستند. گرافيك اين لپ تاپ قدرتمند است و بازدهي  ايهنيز از ديگر ويژگي HDانگشت و دوربين 

مناسبي در مقابل اجراي نرم افزارهاي طراحي و گرافيكي دارد. طراحي اين لپ تاپ نيز بسيار زيبا است. شارژر اين 

  باشد. مدل لپ تاپ قدرتمند مي

  ideapadلپ تاپ لنوو مدل 

 يلپ تاپ دارا نياست. ا NVIDIA Geforce GTX 1650 GDDR5 ( GPU )لپ تاپ  نيا يكيپردازنده گراف

 يو مهندس يطراح ينرم افزار ها ياجرا يلپ تاپ برا نيا كي. كارت گرافباشديم RAM 8 GB DDR4حافظه 

از لپ  رتمندترقد يلپ تاپ مناسب معمار نيباعث شده است كه ا SSD 128 GBمناسب است. حافظه  اريبس

  است. يقو اريبس زيمدل ن نيهم رده خود باشد. شارژ ا يهاتاپ

  rog strixمدل  سوسيلپ تاپ ا

 اريپردازنده بس نياست. ا NVIDIA Geforce GTX 1650TI ( GPU ) يكيپردازنده گراف يلپ تاپ دار نيا

مدل  ني. جنس بدنه اباشديم RAM 16 GB DDR4 يمدل لپ تاپ مناسب معمار ني. حافظه اكنديعمل م يقو



 

 

مدل لپ تاپ  نيانقطه ضعف د. از يده شيافزا زين تيگابايگ ٣٢لپ تاپ را تا  نيرم ا ديتوانياست. شما م يقو يليخ

اين  است. فيضع ين كمآ متيمدل نسبت به ق نيا كيمناسب شارژ آن اشاره كرد. گراف يبه عدم نگهدار توانيم

  باشد. اينچي مي ١٥,٦لپ تاپ داراي صفحه نمايش 

  

  در نظر گرفت ديمعماران با يلپ تاپ برا ديكه هنگام خر ييفاكتورها

كنيد بايد چند مورد را در نظر بگيريد تا بتوانيد راحت با آن لپ وقتي براي خريد لپ تاپ مناسب معماري اقدام مي

تاپ كارهاي معماري انجام دهيد. سي پي يو، هارد، رم، كارت گرافيك از جمله مشخصاتي هستند كه هنگام خريد 

كند كه به اندازه و اينترنتي بروز كاال به شما پيشنهاد ميها توجه كنيد. فروشگاه لپ تاپ مناسب معماري بايد به آن



 

 

اينچ  ١٧تا  ١٥وضوح صفحه نمايش نيز دقت كنيد. بهترين اندازه صفحه نمايش براي لپ تاپ مناسب معماري بين 

  لپ تاپي با وضوح فول اچ دي انتخاب كنيد. سعي كنيد كه است. 

  كيكارت گراف

استفاده  ٣ds Max،  Rhino  ،ArchiCAD  ،Revit Vectorworksگرافيكي مانند از نرم افزارهاي احتماال شما 

خواهيد كرد پس بهتر است لپ تاپي انتخاب كنيد كه كارت گرافيكي بسيار خوبي داشته باشد. براي لپ تاپ مناسب 

  نياز داريد.  يتيگابايگ vRAM 4معماري خود حداقل يك پردازنده گرافيكي 

  وي يپ يس

 يبرا كه است  تاپ لپ از قسمتي واحد نيا. شوديم شناخته يپردازش واحد نيترمهم عنوان يو به يپ يس واقع در

از پي يو يا همان واحد پردازش مركزي را حداقل  سي .شوديم استفاده هابرنامه ياجرا و اقدامات محاسبات، ياجرا

Intel i5 توانيد از نرم افزارهاي قدرتمند براي معماري بهره ببريد. . اين گونه شما ميديباالتر استفاده كن اي  

  هارد يفضا زانيم

خواهند. اين يعني هر چقدر كنيد معموال فضاي قابل توجهي ميفايل هايي كه شما براي معماري آن ها را طراحي مي

دانيد كه كه ميزان فضاي هارد بيشتر باشد شما براي ذخيره سازي فايل هايتان وضعيت بهتري خواهيد داشت. مي

SSD االتر است. فروشگاه اينترنتي بروز كاال به شما توصيه مطمئن تر از هارد مكانيكي است و البته سرعت آن نيز ب

  كند كه يك درايو هيبريدي بگيريد.مي



 

 

 رم

گيگابايت ممكن است براي  ٨نرم افزارهاي طراحي و معماري قسمت زيادي از رم شما را اشغال خواهند كرد. رم 

  نگام كار نگران اين موضوع نباشيد. گيگابايت داشته باشد تا ه ١٦شما كافي باشد اما بهتر است لپ تاپ شما رمي 

  نتيجه گيري

توانيد با دانيد كه ميي كه خوانديد بهترين لپ تاپ هاي مناسب معماري را به شما معرفي كرديم. حاال ميادر مقاله

لپ تاپ مناسب معماري خريداري كنيد. كافي است به فروشگاه اينترنتي بروز كاال مراجعه فرماييد و  ،قيمت مناسب

دانيد كه چه فاكتورهايي براي لپ تاپ مناسب از انواع لپ تاپ مناسب معماري و قيمت آن ها با خبر شويد. حاال مي

ما بهتر است داراي چه سي پي يو و چه كارت معماري مهم هستند و قبل از خريد لپ تاپ بايد بدانيد كه دستگاه ش

  دهيد؟ گرافيكي باشد. شما كدام لپ تاپ مناسب معماري را براي خريد ترجيح مي

  سواالت متداول

  . براي معماري ويندوز بهتر است يا مك؟١

كل آن اين است كه كند. اما مشدارد زيرا طيف زيادي از نرم افزارها را پشتيباني ميتر نگه ميويندوز كاربر را راضي

در برابر ويروس هاي بيشتري نسبت به مك قرار دارد. مك قيمت باالتري دارد اما در نهايت هر دوي آن ها براي 

  شما بستگي دارد.  به سليقه شخصيمعماري مناسب هستند و انتخاب بين آن دو 

   . وضوح صفحه نمايش لپ تاپ مناسب معماري چقدر بايد باشد؟٢



 

 

  استفاده كنيد.  ٥K اي ٤K،  UHDتوانيد از وضوح باالتري مثل كافي است اما شما مي وضوح فول اچ دي

   دالر لپ تاپ مناسب معماري تهيه كرد؟ ٥٠٠توان با . مي٣

توان لپ تاپ هايي با قدرت باالي گرافيكي با پردازنده قوي تهيه كرد كه براي كار دالر مي ٧٠٠و  ٦٠٠، ٥٠٠بله. با 

 معماري و نرم افزارهاي معماري و طراحي مناسب هستند. 


