
  بفهميد را لپتاپ پياز تا سير ; چيست تاپ لپ

شود. آيد و داشتن آن يك ضرورت محسوب ميامروزه ديگر لپ تاپ يك كاالي لوكس به حساب نمي

رسيدند كوچك به نظر مي حمل، در ابتدا به عنوان يك ابزار ها يا همان كامپيوترهاي قابلبيشتر لپ تاپ

 كاربرد داشتهكردند حسابداران و يا نمايندگان فروشي كه سفر ميارتش، دتا براي متخصصان كه عم

، براي اهداف مختلف مورد تبديل شدند كه به طور گسترده يهاي مدرنكم كم به لپ تاپ لياست و

در اين مقاله قصد داريم كه بگوييم لپ تاپ چيست و چرا امروزه انقدر مورد  .نداستفاده قرار گرفت

ها در زندگي روزمره، نكاتي كه پيش توجه واقع شده است. همچنين در مورد انواع لپ تاپ، كاربرد آن

؛ ايمها داريد و در نهايت به قيمت و عوامل تاثيرگذار به آن پرداختهاز خريد لپ تاپ نياز به بررسي آن

 كنيم تا انتهاي اين مقاله همراه ما باشيد. بنابراين از شما همراهان هميشگي مجله بروز كاال دعوت مي

  هاي مقالهسرفصل

 صحيح تلفظ LAPTOP است؟ درست كدام تاب لب يا تاپ لب تاپ، لپ چيست؟ 

 كرد؟ اختراع را تاپ لپ اولين كسي چه تاريخچه، و چيست تاپ لپ 

 مزايا 

 معايب 

 چيست؟ تاپ لپ انواع 

 بوكها نت )NetBooks( 

 ؟ اولترابوك 

 ؟ هيبريدي تاپ لپ 

 كرد؟ توان مي هايي استفاده چه تاپ لپ از 

 امروز دنياي در تاپ لپ كاربرد 

 ما روزانه زندگي در تاپ لپ اهميت 

 كرد توان مي تاپ لپ از كه هايي استفاده : 

 بازي 



 خانه در تاپ لپ از استفاده: 

 سالمت و آموزش در تاپ لپ از استفاده 

 دولتي هاي سازمان و ها بانك در ها تاپ لپ از استفاده 

 ديگر هاي زمينه در تاپ لپ از استفاده: 

 تاپ لپ انواع قيمت  

  
  است؟ درست كدام تاب لب يا تاپ لب تاپ، لپ چيست؟ LAPTOP صحيح تلفظ

و فردي كه روي صندلي نشسته به معني قسمتي بين كمر و زانوي كه  Lapلپ تاپ از دو بخش كلمه 

Top  كه به معناي باالست تشكيل شده است. به عبارتي ديگر لپ تاپ كامپيوتري كوچك است كه از

توانيد در قسمت فوقاني پاهاي خود، در حالي كه نشسته هستيد استفاده كنيد. بنابراين تلفظ آن مي

  د. باشصحيح لپ تاپ است و لب تاپ يا لب تاب هر دو اشتباه مي

  كرد؟ اختراع را تاپ لپ اولين كسي چه تاريخچه، و چيست تاپ لپ

شود كه در مقابل هاي شخصي كوچك، سبك و قابل حمل گفته ميلپ تاپ به رايانهلپ تاپ يعني چه؟ 

و قادر خواهد بود  باشدكيلو مي ٧تا  ١ها معموال بين . وزن لپ تاپهاي روميزي قرار گرفته استرايانه



طور كلي داراي همان اجزايي هستند كه در يك هها ببه وسيله يك باتري به كار خود ادامه دهد. لپ تاپ

اولين رايانه روميزي استفاده شده، با اين تفاوت كه تا جاي ممكن از وزن و اندازه آن كاسته شده است. 

سازي توسط الن كي پياده ١٩٧٠داينابوك، در سال ها يا همان كامپيوترهاي قابل حمل به اسم لپ تاپ

به شركت بزرگ  ي يك دفترچه يادداشت كوچك بود؛ ولي افتخار ساخت اصلي لپ تاپشد و به اندازه

  لپ تاپ را وارد بازار جهاني كند.  ١٩٧٥رسد كه توانست در سال آي بي ام مي

  مزايا

 كوچك و قابل حمل بودن 

 انعطاف پذيري 

  قابليت تاشو بودنصفحه كليد با 

 سروصداي كمتر در هنگام كار كردن 

  معايب

 هم رده خود هاي روميزيتر به نسبت رايانهگرافيك ضعيف 

 بلندگوهاي ضعيف 

 هاي روميزيها به نسبت رايانهتر بودن آنگران 

 عمر كوتاه باتري 

 محدوديت در ارتقاي دستگاه 

  چيست؟ تاپ لپ انواع

ها فقط از نوع تاشوي استاندارد بودند، اما امروزه شما چندين گزينه براي در حاليكه در گذشته لپ تاپ

درجه،  ١٨٠صاف قرار گرفتن در موقعيت انتخاب پيش رو داريد: لپ تاپ تاشو عادي، تاشو با قابليت 

از  درجه و لپ تاپ تركيبي با صفحه كليد قابل جدا شدن ٣٦٠يا همان  ١در  ٢لپ تاپ هيبريدي 

دسته نت بوك،  ٣ها بر اساس وزن و اندازه خود، به لپ تاپباشد. رو شما مي هاي پيشانتخاب

 شوند.  تقسيم بندي مي اولترابوك و هيبريدي



  )NetBooks( بوكها نت

هايي سبك ها لپ تاپنت بوكپيش از هرچيز بايد توجه كنيد كه نت بوك با نوت بوك متفاوت است. 

سيم و دسترسي وري انرژي به خصوص براي ارتباطات بيبهرهوزن، قابل حمل، مقرون به صرفه، با 

مناسب به اينترنت هستند كه به جاي نوت بوك كه بيشتر تمركز آن بر روي وبگردي و ايميل است و 

ها سخت افزارهاي همچنين سايز بزرگتري نيز دارند، طراحي گرديده. توجه داشته باشيد كه نت بوك

 شوند. سنگين و نرم افزارهاي تخصصي پيشنهاد نميقوي ندارند و براي محاسبات 

  ؟ اولترابوك

- ها گونهركت آمريكايي اينتل، به بازار جهاني معرفي شد. اولترابوكتوسط ش ٢٠١١اولترابوك در سال 

هاي . از ويژگياندهاي ظاهري تبلت و لپ تاپ قرار گرفتهبين ويژگيها هستند كه اي از لپ تاپ

 متر، سبك بودن، قدرت و پردازنده قابل قبول اشاره نمود. ميلي ٢٠ضخامت زير  توان بهظاهري آن مي

  ؟ هيبريدي تاپ لپ

هاي لپ تاپتوان فرزند تبلت و لپ تاپ در نظر گرفت. در واقع لپ تاپ لمسي هيبريدي را مي

اما اگر  قيمت بااليي نيز دارند؛ ،شوند و به نسبتهاي كوچكتري عرضه ميهيبريدي معموال در اندازه

اينچي را نيز  ١٥با نمايشگرهاي  ١در  ٢هاي توانيد مدلتوانيد هزينه زيادي پرداخت كنيد، مينمي

 . خاب نماييدانت

  كرد؟ توان مي هايي استفاده چه تاپ لپ از

هنگام انتخاب لپ تاپ مناسب، توجه به كارايي آن بسيار حائز اهيمت است. اينكه شما فقط از لپ تاپ 

كنيد و يا اينكه با آن كاري تخصصي مانند ديدن فيلم يا گشت و گذار در اينترنت استفاده ميخود براي 

ت دارد. اين روزها با ر انتخاب لپ تاپ مناسب بسيار اهميدهيد، دبرنامه نويسي يا فتوشاپ انجام مي

ندمدت گذاري بلافزايش قيمت لپ تاپ، خريد لپ تاپي كه كارايي زيادي داشته باشد، يك سرمايه

شود. به همين دليل بايد مطمئن باشيد كه پيش از خريد، لپ تاپي مناسب با نياز و بودجه محسوب مي

 .  باشيد پيدا كردهرا خود 



  امروز دنياي در تاپ لپ كاربرد

جزو نيازهاي ضروري همانطور كه به آن اشاره نموديم، امروزه داشتن يك لپ تاپ با كارايي مناسب، 

توانيد انتخابي . به همين خاطر با در نظر گرفتن نكات ارائه شده در زير، ميرودميهر فرد به شمار 

  داشته باشيد:نيز تر آگاهانه

 ساعت باشيد. ١٠تا  ٨به دنبال لپ تاپي با ماندگاري باتري در محدوده  .١

اينچ انتخاب  ١٤تا  ١٢بهتر است براي راحتي و قابل حمل بودن، لپ تاپي با صفحه نمايش بين  .٢

تا  ١٥كنيد. اما چنانچه طراح يا گيمر هستيد و نياز به حمل دائم لپ تاپ نداريد، صفحه نمايش 

 اينچ نيز انتخاب مناسبي براي شما خواهدبود.  ١٧

قابليت حمل بيشتري نيز داشته باشد، يك  ،لپ تاپ خواهيداگر به صفحه لمسي نياز داريد و مي .٣

. دقت كنيد براي صرفه يا مدلي با صفحه كليد جداشونده انتخاب كنيد ١در  ٢مدل تركيبي 

 جويي در هزينه بهتر است از مدل تاشو آن استفاده نماييد.

كند اما وجود لپ تاپ شما را استاندارد مي HDMIو يك پورت  USBپورت  ٣وجود حداقل  .٤

 تواند كارساز باشد.نيز مي USB-Cيك پورت 

هاي بيشتر يا اجراي بهتر بازي، به سراغ دستگاهي با قابليت نصب ويندوز براي اجراي برنامه .٥

خواهيد، بهتر است به م ميلباشيد. چنانچه دستگاه ارزان قيمتي براي وبگردي و تماشاي في ١٠

هاي ويندوزي اهميت ندارد، شما بازي يا نصب برنامهبرويد و اگر براي  Chromebookسراغ 

 انتخابي عالي خواهدبود. Macسيستم عامل 

گيگابايت فضاي هارد  ٥٠٠گيگابايت را انتخاب نكنيد. حداقل  ٤هرگز لپ تاپي با رم كمتر از  .٦

 را انتخاب كنيد.  SSDبا  Chromebookديسك را در نظر داشته باشيد مگر اينكه 

ميليون تومان، سعي كنيد لپ تاپي با رم  ١٠ستگاه ميان رده در رديف قيمتي براي خريد يك د .٧

 SSDاستاندارد يك  HDDگيگابايت را انتخاب نكنيد و مطمئن شويد كه به جاي  ٨كمتر از 

 كنيد. سريعتر را جايگزين مي

 يا باالتر از آن را خريداري كنيد. Intel Core i5پردازنده  .٨



كارت گرافيك داخلي فته، مطمئن شويد كه دستگاه داراي براي خريد يك لپ تاپ پيشر .٩

گيگابايتي و  ١٦يا باالتري باشد. در مورد رم نيز، وجود حداقل رم  GTX 1050 Tiحداقل 

 الزامي است. Intel Core i7پردازنده 

گيگابايت يا يك ترابايت  ١٢٨با ظرفيت حداقل  SSDدر نهايت مطمئن شويد كه يك  .١٠

HDD ايد. سازي بيشتر تهيه كردهبراي داشتن فضاي ذخيره 

  
  ما روزانه زندگي در تاپ لپ اهميت

توانيم كارهاي بيشتري را اند. امروزه به راحتي ميتر كردهها با گذشت زمان زندگي ما را آسانلپ تاپ

در حال سفر باشيد  در زماني كمتر، به وسيله لپ تاپ در هر كجا و در هر زمان انجام دهيم. چه در قطار

توانند هميشه در كنار شما باشند و در زمان نياز به كمك شما ها ميو چه به مهماني رفته باشيد، لپ تاپ

  بشتابند. 



  : كرد توان مي تاپ لپ از كه هايي استفاده

توان نرم افزارهاي متعددي بر روي آن نصب نمود و در هاي مفيد از لپ تاپ ميبراي داشتن استفاده

افزارهاي نصب شده بر روي توان از لپ تاپ كرد، بايد به نرمهايي مياسخ به سئوالي كه چه استفادهپ

  تواند متفاوت باشد. . بنابراين كارايي لپ تاپ بسيار باال و به نسبت نوع نياز شما مياشتدتوجه  آن

  بازي

گرافيك دستگاه و ميزان حافظه آن از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. بسياري از  ،براي انجام بازي

ش آن بزرگتر، وضوح نمايش آن بيشتر و ظرفيت دهند كه صفحه نمايگيمرها لپ تاپي را ترجيح مي

 باشد.  حافظه آن نيز باال

  :خانه در تاپ لپ از استفاده

هاي خواهدشد. ممكن است از آن براي دسترسي به شبكههاي گوناگوني از لپ تاپ در خانه استفاده

هاي بانكي، پرداخت قبوض، يافتن انواع اطالعات، ذخيره سازي و ويرايش اجتماعي، دسترسي به سيستم

  محتواهاي تصويري، تماشاي فيلم و... استفاده نمود. 

  سالمت و آموزش در تاپ لپ از استفاده

با استفاده از لپ تاپ، در هر زمان و در هر مكان به اطالعات خود توانند دانش آموزان و دانشجويان مي

هاي آموزشي، دسترسي پيدا كنند و از وقت با ارزش خود، نهايت استفاده را ببرند. استفاده از وبالگ

هاي الكترونيكي، اينفوگرافيك و ساير ابزارهاي آموزشي، بدون استفاده از لپ تاپ به آساني كتاب

هاي بسيار زيادي براي بايگاني همچنين در حوزه سالمت و پزشكي نيز از لپ تاپ استفادهميسر نيست. 

 شود. هاي پزشكي و تجزيه و تحليل آزمايشات ميپرونده

  دولتي هاي سازمان و ها بانك در ها تاپ لپ از استفاده

ثبت  ر روي لپ تاپها امروزه اطالعات عملياتي و حسابداري خود را بهاي دولتي و بانكاكثر سازمان

ها و اطالعات تر نموده، مكان فايلها را آسانها عمليات ذخيره سازي و نگهداري دادهلپ تاپكنند. مي

شمار، كارها را تسهيل ارزشمند را تسهيل كرده و با استفاده از ابزارها و نرم افزارهاي اداري بي



ها تراكنش بين بانكي توانند ميليونمركزي، ميها و سرورهاي ها نيز به لطف لپ تاپاند. بانكبخشيده

 روزانه را با دقت و سرعت باال پشتيباني كنند. 

  :ديگر هاي زمينه در تاپ لپ از استفاده

توان از لپ نويسي، توليد محتوا، فتوشاپ، طراحي سايت و ... نيز ميهاي ديگري از جمله برنامهدر زمينه

 روند انجام كار را بهبود بخشيد.ها استفاده نمود و با كمك آن، تاپ

   تاپ لپ انواع قيمت

اما اگر بخواهيم دقيق به عوامل مهم و تاثيرگذار بر  ار وابسته به نرخ ارز و دالر است؛قيمت لپ تاپ بسي

هاي لپ تاپ حتي نور پس زمينه كيبور نيز بر روي قيمت لپ تاپ بپردازيم، بايد بگوييم كه تمام ويژگي

 CPU ، مهمترين اولويت هاي شما بايدهستيدبا قيمت متوسط  يوقتي سراغ لپ تاپقيمت آن تاثير دارد. 

دهيد، بايد لپ تاپي سازي ترجيح ميقوي و فضاي هارد ديسك باال باشد. اگر سرعت را بر فضاي ذخيره

  ترابايتي انتخاب كنيد. ١معمولي  HDDاي را به ج SSDگيگابايت حافظه  ١٢٨با 

بسيار هاي را با قيمت يا استوكيهاي دست دوم تعمير شده لپتاپ جستجو كنيد،اگر كمي  همچنين

هايي كه داراي تخفيف ويژه هستند، احتماالً در به غير از مدلكنيد. تر از نوع آكبند آن يافت ميپايين

توانيد به مينيز را يك دستگاه ويندوزي تعمير شده  يا Chromebookمحدوده قيمتي مناسب يك 

ميليون تومان هزينه كنيد، احتماال  ٢٥راحتي پيدا كنيد. اما اگر بخواهيد براي خريد لپ تاپ بيش از 

در نهايت تمامي موارد ذكر شده در  بيشتري را همراه با لپ تاپ به خود هديه خواهيد داد. هايويژگي

  توانند بر قيمت نهايي لپ تاپ شما اثرگذار باشند: زير مي

 CPUدانند كه وظيفه آن پردازش : سي پي يو يا همان پردازنده مركزي را مغز رايانه مي

 core i5و  core i7ها، اينتل ترين سي پي يوها براي لپ تاپاطالعات است. از بهترين و قوي

 باشد.مي

 RAMگيگ رم براي لپ تاپ  ٨كه امروزه شما به حداقل  : رم همان حافظه داخلي دستگاه است

 خود نياز داريد.



 كند. اينچ ادامه پيدا مي ١٧. ٣اينچ شروع و تا  ١١. ٦ها از ابعاد صفحه نمايش: ابعاد لپ تاپ

كنيم اگر نياز داريد لپ تاپ خود را دائما حمل كنيد، ابعادي كوچك براي آن در پيشنهاد مي

شود نيد هر چقدر ابعاد لپ تاپ بيشتر باشد، وزن آن نيز بيشتر مينظر بگيريد. خوب است بدا

يابد. بنابراين فقط در صورتي لپ تاپ با ابعاد بزرگ و در نتيجه طول عمر باتري كاهش مي

 خريداري كنيد كه زياد احتياج به حمل آن نداشته باشيد و دائما در برق باشد. 

 خصوص اگر گيمر باشيد و يا قصد ديدن فيلم وضوح صفحه نمايش: وضوح صفحه نمايش باال به -

 باشد. هايي با كيفيت باال را داريد بسيار حائز اهميت مي

 هاي صفحه كليد معموال به صورت فشرده، كامل و داراي نور پس زمينه به مدل صفحه كليد: مدل

كليد  ١٠شود. در صفحه كليدهاي فشرده يا سفري، معموال بخش قفل اعداد و بازار عرضه مي

د. اگر عادت به كار در شب را نيز داريد صفحه كليد داراي نور پس انحذف شدهسمت راست 

 تواند انتخاب بسيار مناسبي براي شما باشد. زمينه مي

  اي و ساده كناره، دو دكمه تاچ پد در بازار موجود است: مركزي،مدل  ٤تاچ پد: به طور كلي

ها را داريد، نعادت به كاركردن به يك مدل از آ اما اگر ،ها يكي استسازي شده كه كاربرد آن

 شايد چند ماه اول كار كردن با تاچ پد با ظاهري ديگر برايتان دشوار باشد. 

  جراي برنامهكارت گرافيك: نوع كارت گرافيك تاثير مستقيمي بر ميزان توانايي لپ تاپ در ا -

 كند. هاي گرافيكي ايفا مي

  هايي با ساعته، مدل ١٤تا  ٨عمر باتري: براي دستيابي به بهترين عمر باتري در بازه زماني

داشتن يك صفحه نمايش كمتر را انتخاب كنيد. همچنين هرچقدر برق كمتري براي روشن نگه

 يابد. نمايشگر مصرف شود، عمر باتري شما نيز دوام بيشتري مي

 نتيجه گيري

در اين مقاله به طور كامل به بررسي تاريخچه لپ تاپ، انواع لپ تاپ از نظر وزن و كاربرد، موارد 

استفاده از لپ تاپ و قيمت آن اشاره نموديم و متوجه شديم كه لپ تاپ چيست و چه كاربردي دارد. 

دسته نت بوك، هيبريدي و اولترابوك  ٣ها از نظر وزن و اندازه به همانطور كه متوجه شديد لپ تاپ



 هاشوند. شما كدام نوع از لپ تاپميبندي تقسيم هاي مختلفي يي نيز به دستهتقسيم و از نظر نوع كارا

 دهيد؟را براي خريد ترجيح مي

 سئواالت متداول

، سيستم عامل كروم و سيستم عامل ١٠انواع سيستم عامل براي لپ تاپ كدامند؟ ويندوز  - ١

شوند. ويندوز اغلب به اين دليل كه از نظر هاي اصلي محسوب ميانواع سيستم عامل ،مكينتاش

دهد محبوبيت دارد؛ اما هاي بيشتري را در اختيار شما قرار ميها، گزينهها و برنامهاجراي بازي

هاي بزرگ، سيستم عامل ويندوز اغلب در هنگام نصب فايلويندوز نكات ضعفي نيز دارا است... 

خواهد شد و ديگر مثل قبل كار نخواهدكرد. اگر بيشتر وقت خود را به تماشاي فيلم از كند 

تواند انتخاب مناسبي براي شما پردازيد، سيستم عامل كروم مييوتيوب به صورت آنالين مي

 Macباشد و در نهايت اگر يادگيري يك سيستم عامل جديد برايتان جذاب است، سيستم عامل 

هاي موسيقي و توانيد از برنامهل براي شما خواهد بود كه به وسيله آن ميآيك انتخاب ايده

همچنين اين سيستم عامل بسيار كمتر در معرض ويروس  ت ويديو به راحتي استفاده نماييد؛ادي

هايي مانند صفحه داراي ويژگي MacBooksو جاسوسي خواهدبود. براي عالقمندان به فناوري، 

هاي ال و نوار لمسي كاربردي است كه به طور معمول در دستگاهنمايش رتينا با وضوح با

 شود. ويندوزي ارائه نمي

اينچ شروع و تا  ١١. ٦ها از ابعاد لپ تاپابعاد صفحه نمايش چه تاثيري بر روي لپ تاپ دارد؟  - ٢

كنيد، كنيم اگر نياز داريد لپ تاپ خود را دائما حمل كند. پيشنهاد مياينچ ادامه پيدا مي ١٧. ٣

ابعادي كوچك براي آن در نظر بگيريد. خوب است بدانيد هر چقدر ابعاد لپ تاپ بيشتر باشد، 

يابد. بنابراين فقط در صورتي شود و در نتيجه طول عمر باتري كاهش ميوزن آن نيز بيشتر مي

برق  لپ تاپ با ابعاد بزرگ خريداري كنيد كه زياد احتياج به حمل آن نداشته باشيد و دائما در

 باشد. 



هر چقدر رم لپ تاپ بيشتر باشد، عملكرد بهتري را در زان رم نياز است؟ در لپ تاپ به چه مي - ٣

و  ٣٢، ١٦، ٨، ٤هاي موجود در بازار ترين رمدهد. معمولهنگام اجراي برنامه از خود نشان مي

 باشد. گيگابايتي مي ٦٤

هايي سبك وزن، قابل حمل، ها لپ تاپتفاوت نوت بوك با نت بوك در چيست؟ نت بوك - ٤

سيم و دسترسي مناسب به وري انرژي به خصوص براي ارتباطات بيمقرون به صرفه، با بهره

اينترنت هستند كه به جاي نوت بوك كه بيشتر تمركز آن بر روي وبگردي و ايميل است و 

سخت  هاهمچنين سايز بزرگتري نيز دارند، طراحي گرديده. توجه داشته باشيد كه نت بوك

 شوند. افزارهاي قوي ندارند و براي محاسبات سنگين و نرم افزارهاي تخصصي پيشنهاد نمي

 


