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ران مجله نت  
یزدان یوسفینویسنده:   

 

 یلپ تاپ ها ینبهتر 
 ی: با بررس2021 یخانگ

 مشخصات و نقاط قوت

های عزیز، رانیاله قصد داریم با شما نتدر این مق
رو بررسی  2021در سال  های خانگیتاپبهترین لپ

تاپ خانگی کنیم. در همین ابتدا بهتره که با واژه لپ
های مختلف رو باهم بررسی آشنا بشیم و بعد مدل

ی خانگی و تهها عموما در دو دستاپکنیم. لپ
های تاپشن. تفاوت لپبندی میصنعتی طبقه

صنعتی با خانگی در نوع ساخت و قطعاتی هست 
های صنعتی تاپها وجود داره یعنی لپکه در اون

های تاپتری نسبت به لپلزوما از جنس بدنه محکم
ها تنها تاپخانگی برخوردار هستن. تفاوت این لپ

یکی دیگه از تفاوت  شه ودر این مورد خالصه نمی
های خانگی، قطعات تاپهای صنعتی با لپتاپلپ

 .هاستافزاری اونسخت

https://netran.net/mag/?p=65311
https://netran.net/mag/?p=65311
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های صنعتی با توجه به فشار کار زیاد، طراحان مجبورن که یک سیستم قدرتمندتر خلق تاپدر لپ
وجود، کنن، دچار مشکل نشن. بااینتاپ استفاده میکنن تا افرادی که با توجه به شغل خودشون از لپ

 .ترهستنهای صنعی هم قویتاپدرتمندی هم وجود دارن که حتی از لپهای خانگی بسیار قتاپلپ

 
 1تصویر شماره 

تاپ رو هم برای شما بررسی کنم. نمایش این دو نوع لپعالوه بر تمامی تفاسیر باال، باید نوع صفحه
هم مقاومه ها عمدتا از نوع مات بوده و در برابر بازتاب نور آفتاب نمایشهای صنعتی صفحهتاپدر لپ

که دچار مشکلی بشین و ها در نور آفتاب استفاده کنین بدون اینراحتی از اونتونین بهیعنی شما می
ها بهتره و در برابر خط و خش هم مقاوم تاپهمچنین در برخی موارد کیفیت ساخت صفحه این لپ

 .هستن

و ظرافت خاصی داره که شما  های خانگی از نوع شیشه بودهتاپنمایش لپاین در حالیه که صفحه
های صنعتی و خانگی تاپتون جمع باشه. تا اینجا تفاوت بین لپباید در مراقبت از اون خیلی حواس

 2021های خانگی در سال تاپرو متوجه شدین، در این مقاله قصد داریم تا بهترین و جدیدترین لپ
 .رو به شما عزیزان معرفی کنیم پس با نت ران همراه باشین

 

 

 
 

هاست، چون در واقعیت ممکنه من تاپکار داشتن دانش نسبی در مورد لپ بهترین روش برای این

ون هم آشنایی با کاربری هست یعنی تاپ وجود داره و ایک نکته مهم در خرید لپ
تاپی که قصد تهیه اون رو داریم چه انتظاری داریم و طبق اون ما باید بدونیم از لپ

 .تاپ موردنیاز خودمون رو تهیه کنیمهامون لپانتظار و خواسته
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تاپ بیشتر باشه تا انتظاری که شما از اون نویسم خیلی انتظارم از یک لپکه دارم یک مطلب رو می
ما متفاوت باشه پس قبل از هر های وجود ممکنه که نظرات و عقیدهدارید و یا حتی برعکس، بااین

در وبسایت  تاپراهنمای خرید لپکنم که حتما مقاله ما رو که با عنوان چیزی به شما پیشنهاد می
 .موجود هست رو مطالعه کنید

 .رو مطالعه کنید راهنمای خرید لپ تاپ گیمینگی اگر هم قصد خرید لپ تاپ گیمینگ دارید، مقاله

 Specter X360 مدل HP تاپلپ

 
 2تصویر شماره 

 

 

 

گیره و یکی از صورت اورجینال در اخیتار کاربر قرار میبیتی به 64از نوع  10تاپ ویندوز در این لپ
 Specter تاپکنه. لپپشتیبانی می HDMI تاپ این هست که از خروجیهای خوب این لپویژگی

 X360 هایتاپ از پورتکنه در ساخت این لپها شما رو با هیچ کمبودی مواجه نمیاز نظر پورت-USB
C و USB 3.1 ی اتصاالت نباشهشده تا کاربر در آینده هم دچار هیچ مشکلی در زمینهنیز استفاده. 

 10510U-i7 پردازندهتاپ از افزاری اون هست. در این لپتاپ قطعا سختترین بخش یک لپاما مهم
شه اون رو یک سیستم قوی می GTX 1650 Ti (4 GB) استفاده شده که همراه با کارت گرافیک

های موجود در بازار هست که باقیمت بسیار مناسب تاپ یکی از بهترین مدلاین لپ
 .دهدالر( امکانات بسیار مناسبی رو در اختیار کاربران قرار می 1429)

https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
https://netran.net/mag/gaming-laptop/
https://netran.net/mag/gaming-laptop/
https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/cpu/
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های روز رو هم تونه بازیبسیار قوی، میافزاری تاپ با توجه به قسمت سختدونست. این لپ
 .رو کنهتاپ روبهپشتیبانی و اجرا کنه و بدون هیچ مشکلی شما رو بایک تجربه موفق در خرید لپ

 بیتی 64از نوع  10عامل: ویندوز سیستم 
 کارت گرافیک : NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q design (4 GB) 
 ه: پردازندi7-10510U 
 4اینچ  15.6ایش: نمصفحهK UHD 
 گیگابایت 16  :حافظه رم 
  :حافظهگیگابایت  512حافظه SSD  

 Surface Laptop 3  تاپ مایکروسافت مدللپ

 
 3تصویر شماره 

 

 

 
شه که با توجه به این اختالف سایز، اینچ ساخته و تولید می 13.5و  15تاپ در دوسایز این مدل لپ

 .ون هستیمافزار اشاهد تغییراتی در سخت

شده که در کنار اون استفاده Intel Iris Plus Graphics اینچی یک گرافیک 13.5تاپ سایز در لپ
 Core i7- و یا پردازنده 1035G7 Processor-Core i5 تونن با توجه به نیازشون پردازندهکاربران می

های روز دنیا های شرکت مایکروسافت، از آخرین تکنولوژیتاپاین مدل از لپ
 .کنهتاپ منتقل میکنه و به شما تجربه بسیار خوبی رو در استفاده از لپپشتیبانی می

https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85-ram-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-ssd-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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  1065G7 Processor هم با توجه به انتخاب  اینچی 13.5تاپ رو سفارش بدن. رم موجود بر روی لپ
متری، میلی 3.5شه. این دستگاه از یک جک گیگابایتی انتخاب می 16و  8های کاربران از بین ظرفیت

 .کنهپشتیبانی می Surface Connect و یک درگاه USB C ، یک پورتUSB یک پورت

 1024و  512، 256، 128ی داخلی تاپ، متناسب با سلیقه و نیاز کاربران حافظهدر هر دو سایز این لپ
اینچ رو در زیر  15در سایز  Laptop 3 Surface قرار داره. اطالعات مربوط به SSD گیگابایتی از نوع

 .کنین )از نظر گرافیک و پردازنده تفاوت دارن(صورت لیست مشاهده میبه

Surface Laptop 3 -15 inches 

 :USB C یک عدد 
 USB  :یک عدد 
  داردمتریمیلی 3.5پورت جک : 
 کنهپشتیبانی می فایینسل ششم وااینچی از  13.5فای: خیر )سایز پشتیبانی از نسل ششم وای( 

 Macbook Pro Ultimate Power House تاپ اپل مدللپ

 

 
 4تصویر شماره 

https://netran.net/mag/wi-fi-6/
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پیکسل در  226کنه و با تراکم پشتیبانی می IPS اینچی از تکنولوژی 16تاپ صفحه نمایش این لپ
تاپ در باالترین نرخ کیفیت کشه. این لپهر اینچ، برای شما کیفیت قابل قبولی رو به تصویر می

رو در اختیار شما بذاره که با توجه به نیاز خودتون این مقدار قابل  3072×1920تونه رزولوشن می
 .تنظیم هست

تونن با توجه به نیازشون انتخاب تاپ قرار گرفته که کاربران میمدل از لپ چهار نوع پردازنده برای این
هست که با توجه  AMD Radeon Pro 5300M 4GB یک Macbook Pro کنن. گرافیک موجود در

به نیاز و عالقه شرکت اپل برای تنوع محصوالتش، این مقدار هم قابل تنظیم هست یعنی شما 
 Configurable عنوانگرافیکی که در لیست زیر به) تراز یک گرافیک قوی تونین با توجه به نیازتونمی

پشتیبانی کرده و عالوه بر اون به  USB-C تاپ شرکت اپل ازاستفاده کنید. این نسل از لپ (قرار داره
 .بینیدتاپ رو در لیست زیر میهم مجهز هست. سایر امکانات این لپ USB 3.1 پورت

  :افزایش هستن(ترابایت قابل 8ترابایت )هر دوحافظه تا  1بایت و گیگا 512حافظه داخلی 
 یک یکگراف AMD Radeon Pro 5300M with 4GB of GDDR6  قابل تنظیم و ارتقا به

 AMD Radeon Pro 5500M with 4GB of GDDR6  گرافیک
  دوگرافیکAMD Radeon Pro 5500M with 4GB of GDDR6   قابل تنظیم و ارتقا به

 AMD Radeon Pro 5500M with 8GB of GDDR6  گرافیک
 تپور :USB-C دارد 
 پورت :USB 3.1 دارد 
  :720دوربینp FaceTime HD 
  :روز در حالت 30باتری standby  گردیساعت در حالت وب 11و 
 اینچ 16نمایش: صفحه 
  :گیگابایت 64و  32گیگابایت قابل ارتقا به  16رم 

 

ها بوده و هست. در این ، برند اپل جزو برترینهای هوشمندقاعدتا در زمینه تولیدات گجت
جرئت به Macbook Pro رو هستیم، قسمت هم با یکی از شاهکارهای این شرکت روبه

 .قرار داره 2021های سال جزو بهترین
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 Thinkpad X1 Carbon Gen 8  تاپ لنوو مدللپ

 
 5تصویر شماره 

 
اون اشاره کرد که  LPDDR3 2133MHz گیگابایتی 16شه به رم تاپ، میاز نقاط قوت دیگه این لپ

تاپ خوبی انجام بده. این لپتونه تمامی کارهای روزمره شما رو بهمی Intel UHD همراه با یک گرافیک
این مدل، یک کاور بافته شده  UHD گرششده که شرکت لنوو برای نمایدر رنگ مشکی ساخته

 .رنگ بسیار شیک هم در نظر گرفتهمشکی

 14زمان تونه مدتترابایتی هست و باتری اون می 1ی داخلی دارای حافظه X1 carbon تاپلپ
 .دارهتاپ رو در حالت انجام فعالیت روشن نگهساعت، لپ

 اینچ 14نمایش: صفحه 
 پردازنده Intel Core i5-10210U Processor :وCore i7-10510U Processor 

 )اینتل که با توجه به نیاز کاربران قابل انتخاب هستن 10های نسل پردازنده(
 ترابایت 1ی داخلی: حافظه  SSD 
  :16رمGB LPDDR3 
 دوربین : HD 720p with ThinkShutter privacy cover 

های سال تاپتونه جزو بهترین لپبا توجه به تغییراتی که داشته می X1 carbon gen 8 مدل
 4K UHD اینچ همراه با رزولوشن  14نمایش تاپ از یک صفحهه این لپقرار بگیره چراک 2021

 .برهبهره می
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  :گردیساعت در حالت وب 14باتری 

  Vivobook 15  تاپ ایسوز مدللپ

 
 6تصویر شماره 

 

 
 
 

گیرید چراکه تاپ تحت تاثیر قرار نمیالعاده این لپافزار بسیار قوی و کیفیت ساخت فوقشما با سخت
صرفه بودن و ارائه کیفیت مناسب بهها مقرونتاپشعار شرکت ایسوز در ساخت این سری از لپ

رو هستید. در ساخت حال کارآمد روبهینقیمت و درعتاپ بسیار خوشهست، پس شما با یک لپ
گیگابایتی استفاده شده که  DDR4 16 و یک رم MX 250 Nvidia تاپ از یک کارت گرافیکاین لپ

 .کنهخوبی برطرف مینیاز شما رو در انجام کارهای روزمره به

 فایشده و مجهز به نسل پنجم وایتاپ نصببر روی این لپ 10فرض ویندوز صورت پیشبه
(802.11ac) یهست. پردازنده Intel processor Core i7 تاپ، سرعت عمل موجود بر روی این لپ

 .رده هستتاپ میانده که از نقاط قوت این لپبسیار خوبی رو در اختیار کاربران قرار می

 گیگابایت 512ی داخلی: حافظه (SSD)  ترابایت 1و (HDD)  
 :دارد حسگر اثرانگشت 

های خانگی در سال تاپترین لپیکی از مناسب Vivobook 15 تاپ ایسوز مدللپ
 .تونه خیلی از شماها رو تحت تاثیر قرار بدهجدید هست که می
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 پردازنده :Intel processor Core i7 
 گرافیک : MX 250 Nvidia 
  :گیگابایت 16رم 
 پورت :USB C دارد 
 رتپوUSB 3.1دارد : 
 پورت :USB 2.0 دارد 
 خروجی :HDMI دارد 
 نمایش در حالتصفحه FHD اینچ 15.6دی(: )فول اچ 

 XPS 15 تاپ دل مدللپ

 

 7تصویر شماره 

دارن تر کاربران هست چراکه بعضی از افراد دوستهای مختلف رضایت بیشدلیل عرضه مدل
ها به این شیوه عمل تاپ رو انتخاب کنن. اخیرا اغلب شرکتافزار لپمتناسب با نیازشون سخت

 .حساب میادکنن و روش خوبی برای انتخاب در خرید بهمی

با یک قیمت  DELL که توسط شرکتهست  XPS 15 تاپلپ 2021های سال یکی دیگه از بهترین
تاپ در سه نوع مختلف دالر( روانه بازار شده. این مدل لپ 1650و  1500، 1400بسیار مناسب )

افزاری تغییراتی وجود داره( تولید تاپ یکی بوده و فقط در قطعات سخت)ظاهر و مشخصات لپ
 .شهو عرضه می
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 500قیمت این هارد نترابایت )در مدل ارزا 1و همچنین هارد  GTX 1650 (4GB) العادهگرافیک فوق
های روز دنیا رو با یک نرخ فریم بسیار ده تا تمامی بازیگیگابایت هست( به شما این امکان رو می

تاپ، شما شاهد یک ترکیب بسیار این لپ مناسب اجرا کنین، درنتیجه با توجه به گیمینگ نبودن
 .قدرتمند هستین

 تاپ در کنار گرافیک پرقدرتی همچوناین لپی قوت بعدی نقطه Intel Core i7-9750H پردازنده
GTX 1650  زمانصورت همتاپ به شما امکان اجرای چند برنامه بههست، قدرت پردازنده این لپ 

 ده.ترین مشکلی میرو بدون کوچک

ای شیرینی رو هبه شما تجربه K UHD (3840×2160)4اینچی همراه با رزولوشن  15.6نمایش صفحه
 .کنهالقا می

هاش رو به دست بیاره، با این کمپانی سعی کرده با استفاده از مانیتوری باکیفیت باال دل مخاطب
، تماشای فیلم و K4توجه به امکانات ذکرشده نظیر کیفیت صفحه و پنل مانیتور و همچنین رزولوشن 

تاپ برتر پبدون هیچ کم و کاستی جزو سه ل XPS 15ود. اب خواهد بتاپ بسیار جذاین لپ سریال با
تونید با یک قیمت بسیار مناسب )نسبت به سایر رقبا( بهترین هست که شما می 2021در سال 

 .انتخاب ممکن رو داشته باشید

 اینچ 15.6نمایش: صفحه 
 ترابایت 1دالری:  1650و  1500های ی داخلی در مدلحافظه  SSD 
  گیگابایت 512دالری:  1400حافظه داخلی در مدل 
 32دالری:  1650 رم در مدلGB DDR4-2666MHz (2x16G) 
 16دالری:  1500و  1400های رم در مدلGB DDR4-2666MHz (2x8G) 
 گرافیک NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 : 
  :9پردازندهth Generation Intel Core i7-9750H 
 بیت 64از نوع  10عامل: ویندوز سیستم 

 مقاالت پیشنهادی:
 راهنمای خرید سی پی یو

 راهنمای خرید رم کامپیوتر و لپ تاپ و بررسی مشخصات رم
 راهنمای خرید کارت گرافیک کامپیوتر و لپ تاپ

 های مختلفد اینترنال و انتخاب از بین سریراهنمای خرید هار
 

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d9%84%d9%be/
https://netran.net/mag/internal-harddisk-buying-guide/
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 پورتUSB 3.1 :( 2دارد )عدد 
 خروجی :HDMI دارد 
 درگاه کارت حافظه جانبی :(SD) دارد 
 ین: دوربIntegrated widescreen HD (720p) 

 Predator Helios 300 تاپ ایسر مدللپ

 

 8تصویر شماره 

 

 

هست که از نسل جدید کارت  Geforce RTX 3060 این قدرت باال به دلیل وجود کارت گرافیک
قرارگرفته که همراه  Intel Core i7 شه. در کنار گرافیک بسیار قوی، یک پردازندهها محسوب میگرافیک

 .نظیر رو برای هر کاربری به ارمغان میارهیک ترکیب بی DDR4 گیگابایتی 32با رم 

ی داخلی کنه. حافظهنی میپشتیبا IPS اینچی بوده و از تکنولوژی 15.6تاپ نمایش این لپصفحه
نصب شده در اختیار کاربران قرار  10هست که همراه با یک ویندوز  SSD ترابایت 2تاپ این لپ

 .گیرهمی

تاپ با الهام گرفتن از پرواز جغد )حاال جغد یا خفاش فرقش چیه( پردازنده استفاده شده در این لپ
تاپ یو لپپیون عبور کنه درنتیجه دمای سیتری از داخل اشه هوای بیششده که باعث میساخته

های افزارها و بازیتری رو حین استفاده از نرمتونید کیفیت و قدرت بیشکنه و شما میکاهش پیدا می
 .سنگین، به کار بگیرید

هست که  2021های گیمینگ در سال تاپتاپ ایسر جزو جدیدترین لپاین مدل از لپ
 .دهنقص جلوه میافزار بسیار قدرتمند شما رو در دنیای گیم بیبا سخت
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تونه بهترین انتخاب برای گیمرهای می Predator Helios 300 تاپبا توجه به اطالعات ذکر شده لپ
تاپ، فراتر از انتظار ظاهرشده و تونسته یک غول گیمینگ رو باشه چراکه این لپ 2021ل عزیز در سا

 .به بازار جهانی عرضه کنه

گیری برای عمال جایی برای جبهه Geforce RTX 3060 وجود کارت گرافیک قدرتمندی همچون
، ایسر ترکیب خوبی i7 10750H منتقدان باقی نگذاشته و عمال با استفاده از این گرافیک و پردازنده

تاپ رو برای کاربری گیمینگ به بازار فرستاده تا با رقباش به رقابت بپردازه البته دوستان ایسر این لپ
رو با مشخصات دیگری نظر رم و گرافیک کمتر هم به بازار عرضه کرده پس اگه در بازار به همین اسم 

 .تعجب نکنید RTX 2060 هست و یا GTX 1660 برخورد کردین و دیدید که گرافیکش

 اینچ 15.6نمایش: صفحه 
  :ترابایت 2حافظه داخلی SSD  
 گرافیک Nvidia Geforce RTX 3060 :  
  :گیگابایت 32رم  DDR4-2933 
 :10پردازنده Mobile Processor 7Gen Intel Core i  
 10عامل: ویندوز سیستم 

 LG gram 14 Core i3 تاپ الجی مدللپ

 
 9شماره تصویر   
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تاپ رسه که دلیل اون هم پسوند آخر لپهای مختلف به فروش میجی با عنوانتاپ الن مدل از لپای
تاپ که قصد داریم در این قسمت یک لپبوده که به معنی نوع پردازنده هست. با توجه به این

تاپ های دیگه این لپقیمت رو هم به شما عزیزان معرفی کنیم، از سایر عنوانرده و ارزانمیان
توجهی به هزینه شما افزوده افزاری قیمت قابلپوشی کردیم، چراکه با افزایش قطعات سختچشم

 .شهمی

در  DDR4 گیگابایتی 8بوده و همراه با رم  SSD گیگابایت از نوع 256تاپ حافظه داخلی این لپ
تاپ بسیار ر یک لپگیره. با توجه به مشخصاتی که ذکر شد، شما نباید انتظااختیار کاربران قرار می

تاپ مخصوص افرادی هست که قصد دارن داشته باشین چراکه این لپ LG gram 14 قدرتمند رو از
های مجازی و... گردی، استفاده از شبکهبا یک هزینه بسیار کم، کارهای سبکی نظیر تماشای فیلم، وب

آفیس مایکروسافت و یا فتوشاپ  افزارهایی مثلرو انجام بدن. البته شما نباید نگران کار نکردن نرم
 .افزارها با سرعت قابل قبولی اجرا میشنباشید، چون این نرم

تونین با توجه چنین جدید هست که شما میی نسبتا ارزان قیمت و همتاپ یک گزینهپس این لپ
 .به سلقیه و نیازتون به خرید اون اقدام کنین

های عادی ره که در کارتاپ انتظار میاز این لپ DDR4 گیگابایت از نوع 8و رم  SSD با توجه به هارد
 .بسیار روان باشه و مشکلی رو برای کاربر ایجاد نکنه

 اینچ 14نمایش: صفحه 
 گیگابایت 256ی داخلی: حافظه  SSD 
  :گیگابایت 8رم  DDR4 
 پردازنده :Intel Core i3-1115 G4 
 یک: گرافIntel UHD Graphics 

 Intel Coreیدهده که در ساخت اون از یک پردازناین مدل با توجه به پسوندی که داره نشون می
i3-1115 G4   شده که همراه با یک گرافیکاستفاده 11نسل Intel UHD تونه کارهای روزمره می

 .خوبی پوشش بدهشما رو به
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 ASPIRE 5 تاپ ایسر مدللپ

 
 10تصویر شماره 

 گیگابایتی 8هست که همراه با رم  Intel Corei5-8265U تاپی موجود بر روی این لپپردازنده
DDR4  رضایت خوبی رو از سوی کاربران به دست آورده. 

تونه ترابایتی می 1ی بوده که همراه با حافظه Ful HD اینچی از نوع 15.6تاپ نمایش این لپصفحه
 ASPIRE 5یفرض نصب شده روعامل پیش. سیستمشای فیلم و سریال هم مناسب باشهبرای تما
های هوشمند تاپ رو به سایر گجتتونین این لپشما می HDMI هست و به لطف خروجی 10ویندوز 

 .علل خصوص تلویزیون متصل کنین

ید اما توجه داشته باشید تون رو انجام بدتونید کارهای روزمرهخوبی میتاپ شما بهبا خرید این لپ
تاپ خودشون ها چون گرافیک مجزا ندارن برای دوستانی که قصد دارن با لپتاپاین دسته از لپ

 د.از جدیدترین محصوالت به شمار میاعنوان یکی هست که به Acer ی بعدی از شرکتردهمیان
ASPIRE 5  ها قرار بده و ونسته خودش رو در جمع بهترینها، تردهبا توجه به بازار متنوع میان

 .صرفه بودن اونهبهاین محبوبیت هم به علت مقرون
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نظر قرار بدید تاپ حتما این مورد رو مدگاهی بازی کنن مناسب نیستند؛ پس قبل از تهیه لپچندازهر
 .و با دیدی باز و آگاهانه انتخاب کنید

  اینچ 15.6 نمایش:صفحه 
  :ت گیگابای 8رمDDR4 
 ترابایت 1ی داخلی: حافظه 
 گرافیک :Intel UHD Graphics 620  
 پردازنده :U8265-5Intel Corei 
 جیوخر HDMI: دارد 
 حسگر اثرانگشت: ندارد 
 میکروفون: دارد 
 پورت :USB C دارد 
 پورت :USB 2.0 ( 2دارد )عدد 
 پورت :USB 3.0 دارد 
 پورت :USB 3.1 دارد 
 درگاه :RJ-45 )دارد )برای اتصال کابل لن به مودم 

 حرف آخر

های بسیاری ازنظر امکانات با طور که در ابتدا توضیح دادم، تفاوتهای خانگی همونتاپلپ
شید که های باال متوجه میتاپی ساده بین لپو با یک مقایسه های صنعتی ندارنتاپلپ
های صنعتی تاپگفتن دارن و در برخی موارد نیز از لپ های بسیاری برایهای خانگی هم حرفیتاپلپ

 .تری رو در اختیار شما عزیزان قرار میدنقدرت بیش

ها مقرون تونه خرید اونمی 2021های خانگی که در سال تاپدر این مقاله سعی کردیم تا بهترین لپ
تاپ، ما سعی کردم تولیدات لپصرفه رو برای شما دوستان بررسی کنیم. با توجه به تنوع زیاد در به

آوری کنیم. شما هم قبل از خرید بهتره تمامی سالیق برای شما جمعیک آرشیو بسیار کامل نسبت به
 .تاپ بخریدخواید لپکاری میکه تکلیف خودتون رو بدونید و متوجه این موضوع باشید که برای چه

تاپ بهتری گیرشون تری پرداخت کنن، لپکنن که هرچی پول بیشبرای مثال برخی از افراد فکر می
میاد. این جمله ازلحاظ محتوایی ایرادی نداره اما به نظر شما درسته که استاد دانشگاه و یا یک 

 تاپ گیمینگ تهیه کنند؟که بازی کنن یک لپمهندس بدون این
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ی به حیطه تاپ گیمینگ برای کاری ساخته شده که مربوطقطعا جواب این سؤال خیر هست چراکه لپ
تاپ با گرافیک کاری مهندس و استاد دانشگاه نیست و این دوستان اگه با همون هزینه دنبال یک لپ

 .تر بگردن، نتیجه بهتری خواهند گرفتتر و پردازنده و رم قویضعیف

و به ما دادید، امیدوارم این نقد و بررسی به شما کمک تون رممنون که تا انتهای این مقاله وقت
 .کرده باشه

تاپ مناسبی رو خریدید، درنتیجه بهتره تر به این معنی نیست که شما لپپس پرداخت پول بیش
های فوق، یک تصمیم مناسب بگیرید تا عالوه بر تاپکه با توجه به نیازتون و صدالبته بررسی لپ

 تر، انتخاب بهتری نیز داشته باشیدی کمهزینه


