
  }اينكته مشاوره 9+{چه لپ تاپ هايي براي برنامه نويسان مناسب است؟ 

دهند. درست دانيد كه به داليل مختلفي برنامه نويس ها استفاده از لپ تاپ را به استفاده از كامپيوتر ترجيح ميمي

كند. تر ميتوان كد نوشت اما استفاده از لپ تاپ مناسب كار را براي برنامه نويس آساناست كه با هر لپ تاپي مي

خواهيم به مواردي بپردازيم كه لپ اي برنامه نويسي خوب است. ميخوانيم كه چه لپ تاپي بري پيش رو ميدر مقاله

كنند. به بهترين برندهاي لپ تاپ مناسب برنامه نويسي خواهيم تاپ خوب براي برنامه نويسي را به ما معرفي مي

  پرداخت و بهترين سيستم عامل براي برنامه نويسي و توسعه دهنده ها را معرفي خواهيم كرد. 
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  شود؟بهترين لپ تاپ هاي برنامه نويسي توسط چه برندهايي توليد مي

كند كه متوجه شويد كدام لپ تاپ براي برنامه نويسي بهتر فروشگاه بروز كاال در اين بخش شما را راهنمايي مي

ي خوب برويد. برندهاي براي انتخاب لپ تاپ مناسب برنامه نويسي سعي كنيد سراغ برندهاي با سابقهاست. 

يكي از برندهاي محبوب برنامه نويس ها ند. ايسوس، اچ پي، دل و لنوو بين برنامه نويس ها معروف و محبوب هست

اينچي اچ پي  15آيند. لپ تاپ برند اچ پي است. اين دو مدل لپ تاپ، لپ تاپ خوب براي برنامه نويسي به شمار مي

. از بين لپ تاپ هاي Pavilion 15-dk0056wmلپ تاپ گيمينگ اچ پي مدل   و ProBook 450 G7/-Gمدل 

-Aspire A715-75Gاينچي ايسر مدل  15و لپ تاپ  Aspire A715ينچي ايسر مدل ا 15ايسر مدل هاي لپ تاپ 

52C2-B باشند. اگر بخواهيم دو مدل از لپ تاپ هاي لنوو را به عنوان لپ تاپ براي برنامه نويسي مناسب مي

نامه نويسي و لپ تاپ بر ThinkBook 14-Aاينچي لنوو مدل  14مناسب برنامه نويسي معرفي كنيم بايد به لپ تاپ 

و هوآوي مدل  ZenBook UX433FN-Pاشاره كنيم. لپ تاپ هاي ايسوس مدل  Ideapad L340-Aلنوو مدل 

MateBook D BoB-WAH9 آيند. نيز جزو لپ تاپ هاي خوب براي برنامه نويسي به شمار مي  

  مورد براي انتخاب لپ تاپ مناسب برنامه نويسي 9

مناسب برنامه نويسي بايد وزن كمي داشته باشد. از باطري مناسبي برخوردار در حالت كلي بايد بدانيد كه لپ تاپ 

مورد براي انتخاب لپ تاپ مناسب برنامه نويسي را بررسي  9در ادامه اين مطلب به  باشد. نمايشگر آن مناسب باشد.

تي بروز كاال براي شما كنيم تا با اطالعات كامل لپ تاپ خوب براي برنامه نويسي انتخاب كنيد. فروشگاه اينترنمي

  كند. مشتريان گرامي لپ تاپ مناسب برنامه نويسي را با بهترين خدمات و مناسب ترين قيمت عرضه مي

  مورد اول جا به جايي



جا به جايي براي يك برنامه نويس مهم است زيرا او بايد بداند كه قرار است لپ تاپ را مرتبا با خود جا به جا كند يا 

وان يك برنامه نويس هر روز بايد لپ تاپ خود را جا به جا كنيد، لپ تاپ بزرگي انتخاب نكنيد. لپ خير! اگر به عن

هاي تر است. اين لپ تاپ ها باطريها آساناينچي براي جا به جايي مناسب هستند و حمل آن 14و يا  13تاپ هاي 

اينچي را انتخاب كنيد. زيرا اين  15پ هاي بهتري نيز دارند. اگر در محيط خود به پريز برق دسترسي داريد، لپ تا

  تر هستند. اينچي قوي 14و يا  13لپ تاپ ها از نظر سخت افزاري از لپ تاپ هاي 

  مورد دوم كيفيت صفحه نمايش

 كنيد.اگر برنامه نويس هستيد يعني ساعات طوالني از شبانه روز را با لپ تاپ سر و كار داريد و به مانيتور نگاه مي

كنيد صفحه نمايش براي يك برنامه نويس بسيار مهم است. دقت داشته باشيد كه لپ تاپي كه انتخاب مي پس كيفيت

كنند. البته موضوع تاچ بودن صفحه رزوليشن بااليي داشته باشد. رزوليشن هاي پايين شما را خيلي زود خسته مي

كند كه به جاي تهيه لپ تاپ با صفحه نمايش يآيد. فروشگاه اينترنتي بروز كاال به شما توصيه منمايش نيز پيش مي

تر و بهتر تهيه كنيد. زيرا خريد لپ تاپ هايي با صفحات تاچ هم هزينه بيشتري تاچ لپ تاپي با سخت افزار قوي

  از نمايشگري با كيفيت حداقل فول اچ دي استفاده كنيد.  براي شما دارد و هم مصرف باطري زيادي دارند.

  ) نياز داردRAMچه مقدار رم ( لپ تاپ برنامه نويس

 16گيگ مانند رم  8آيد. پس بهتر است از رم هاي بيشتر از گيگ به كار نمي 8براي يك برنامه نويس رم كمتر از 

  گيگ و... استفاده كنند. 

  ي لپ تاپ برنامه نويسيپردازنده

گيگاهرتز  2.5 بيشتر از CPUفركانس  براي يك برنامه نويس مهم است. بايد دقت كنيد كه CPUپردازشگر يا  

كار شما را در هنگام كد  Ryzen 7يا  Core i7پردازنده مگ نباشد.  4باشد. داراي هسته هاي بااليي باشد و كمتر از 

ي رود. بايد توجه كنيد كه در مك بوك ها پردازندهكنند و البته سرعت اجراي كد ها نيز باالتر ميتر مينويسي راحت

M1 مه نويسي مناسب است. نيز براي برنا  

  SSDيا  HDDي حافظه

استفاده كنيد. هر كاري بر روي  SSD  يبه عنوان يك برنامه نويس بايد به خاطر داشته باشيد كه فقط از حافظه

شود. به عنوان مثال باز شدن برنامه ها و يا حتي بوت سيستم عامل اجراي بهتري روي بهتر اجرا مي SSDحافظه هاي 

توانيد داشته باشد. براي فايل هاي حجيم نيز مي SSDدارند. سعي كنيد لپ تاپي تهيه كنيد كه هارد  SSD يحافظه

سرعت پاييني دارد و البته قيمت آن نيز كمتر است. اما براي  HHDحافظه از هاردهاي اكسترنال استفاده كنيد. 

  تم پر سرعتي دارند. شود. زيرا برنامه نويس ها نياز به سيسبرنامه نويسي پيشنهاد نمي



  

  كيبورد لپ تاپ

ي يك برنامه نويس از كيبورد است. حتما كيبورد لپ تاپي كه قرار است تهيه كنيد را در واقع بيشترين استفاده

امتحان كنيد. نكاتي كه بايد بدانيد اين است كه اوال كيبورد شما بايد بك اليت داشته باشد. بك اليت در واقع چراغ 

شود شما در محيط تاريك و شب ها هم بتوانيد به راحتي از لپ تاپ استفاده ورد است كه باعث ميزير دكمه كيب

  كنيد. نكته دوم اين است كه كيبوردها را با دكمه هاي كامپكت تهيه كنيد. 

  مورد هفتم باطري لپ تاپ 

ايي زيادي داشته باشيد. يعني در مورد باطري بايد گفت كه بستگي به شرايط شما دارد يعني اگر قرار نيست جا به ج

شويد در محيط خود به پريز برق دسترسي داريد، اين مورد اهميت چنداني نخواهد داشت. اما اگر مرتب جا به جا مي

  و نگهداري شارژ آن دقت كنيد.حتما به عمر باطري 

  مورد هشتم كارت گرافيك مناسب برنامه نويسي

. لپ تاپ ها دو نوع كارت گرافيك دارند. برنامه نويس است يك  اختصاصي از نيازهاي مهم  كارت گرافيك

Dedicated  وIntegrated  آن دو نوع هستند. كارت گرافيك هايIntegrated  براي برنامه نويس ها گزينه

گيگابايت  2كنيد كارت گرافيك با ظرفيت اگر به عنوان يك برنامه نويس فقط كد نويسي ميمناسب تري هستند. 

دهيد و يا توسعه دهنده بازي هستيد، به فكر لپ تاپي ا كافي است. اما اگر برنامه نويسي گرافيكي انجام ميبراي شم

  گيگابايت باشيد.  8يا  4با حافظه گرافيكي 



  بهترين سيستم عامل براي برنامه نويسي و توسعه دهنده ها كدام است؟

تواند را دارد كه خود برنامه نويس بهتر از هر شخصي مي فروشگاه اينترنتي بروز كاال در مورد سيستم عامل اين نظر

تشخيص دهد كه چه سيستم عاملي براي او مناسب است. زيرا اين كه يك برنامه نويس از چه پلتفرمي و چه زباني 

اي سيستم عامل مك در حالت كلي بين برنامه نويس هاي حرفه كند روي انتخاب سيستم عامل تاثير دارد.استفاده مي

اي دارد. زبان برنامه نويسي كه شما با آن سر و كار داريد بسيار مهم است. زيرا هر زبان لينوكس محبوبيت ويژه و

   شود. برنامه نويسي با يك سري سيستم عامل بهتر كامپايل مي

  نتيجه گيري

يسي را تهيه كنيد. حاال توانيد از چه برندهايي لپ تاپ مناسب برنامه نواي كه خوانديد متوجه شديد كه ميدر مقاله

دانيد چه لپ تاپ هايي براي برنامه نويسي خوب است. آموختيد كه پردازنده لپ تاپ، كيبورد لپ تاپ، كيفيت مي

صفحه نمايش و باطري براي يك برنامه نويس مهم هستند. به نظر شما كدام لپ تاپ براي برنامه نويسي بهتر است؟ 

  دهيد؟اي بيشتر اهميت ميبرنامه نويسي به چه نكتهشما براي انتخاب لپ تاپ خوب براي 

  سواالت متداول

  . لپ تاپ مناسب برنامه نويسي با قيمت پايين كدام است؟١

 Inspiron 14 5000توانيد از لپ تاپ دل مدل اگر لپ تاپ مناسب برنامه نويسي با قيمت پايين را مد نظر داريد مي

  استفاده كنيد.

  انتخاب لپ تاپ خوب برنامه نويسي مهم است؟. چرا جا به جايي براي ٢

جا به جايي در صورتي مهم است كه شما مرتبا محيط استفاده از لپ تاپ خود را تغيير دهيد. به همين منظور است كه 

  كنيم.لپ تاپ سبك را به شما پيشنهاد مي

  . يك لپ تاپ مك بوك مناسب برنامه نويسي به من معرفي كنيد؟!٣

هاي جديدي كه بر روي آن انجام شده است، يكي از مناسب ترين لپ تاپ ها از به روز رساني اپل مك بوك ايرپس

  براي برنامه نويسي است. 

  

  

  

  



  

  

  


