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راهنمای خرید لپ تاپ 
برنامه نویسی برای 
 انتخابی هوشمندانه

 

و کاهش  IT با افزایش شدید قیمت محصوالت در حوزه
لپ تاپ نیاز دارن،  توان اقتصادی جامعه، کاربرانی که به

کنن. های لپ تاپ استوک یا دست دوم فکر میبه گزینه
ای داره و بر اما خرید یک لپ تاپ استوک شرایط پیچیده

خالف چیزی که تصور میشه یا اطرافیان به شما میگن، 
های استوک و کارکرده به خرید موفق در حوزه لپ تاپ
 راهنمای خرید لپ تاپ هیچ وجه آسون نیست. در

، راهکارهایی برای جلوگیری از سوء استفاده و بروز استوک
 .مشکالت احتمالی رو برای شما آماده کردیم

https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/?preview=true&_thumbnail_id=72883
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کنه، انتخاب لپ تاپی مناسب اش میمراحلی که یک برنامه نویس حتما تجربهترین یکی از سخت
برای کارش هست. درسته که هر لپ تاپی این قابلیت رو داره که باهاش کد بنویسیم و اجراش 

ی برنامه نویس کس به اندازهکنیم ولی همشون سرعت و کارایی مناسب رو ندارن. برای مثال هیچ
راهنمای  کننده باشه. بالپ تاپ موقع اجرای کامپایلر چقدر میتونه اذیتنمیدونه که هنگ کردن 

تونید در بین هزاران انتخاب موجود در بازار، بدون استرس و می خرید لپ تاپ برنامه نویسی
 .نگرانی بهترین لپ تاپ رو مناسب با بودجه و کارتون تهیه کنید

 معیارهای مهم در راهنمای خرید لپ تاپ برنامه نویسی

 
برای راهنمای خرید لپ تاپ برنامه نویسی چندین مورد یا ویژگی از لپ تاپ رو به ترتیب اهمیت 

 .کنیم تا بهشون دقت و توجه بیشتری داشته باشیدبهتون معرفی می

 پردازنده -1
CPU ی یک لپ یا پردازنده مغز لپ تاپه و در اجرای کدها و سرعتشون اثر مستقیم داره. برای تهیه

های باال داشته باشه. برای ای قوی با تعداد هستهتاپ برنامه نویسی حتما دقت کنید که پردازنده
 Intel یکنید. اگر هم نمیخواید از پردازندهتهیه  Corei7 یا Core i5 یپردازنده ای مناسب،تجربه

 .جدیدتری داشته باشهAMD  یتونید لپ تاپی تهیه کنید که پردازندهمی استفاده کنید،

گیگاهرتز باشه و  3باالتر از  فرکانس پردازنده ای که باید بهش دقت کنید اینه کهاز نکات دیگه
 .مگ نباشه 4کش، باالی 

 

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-amd%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-amd%d8%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://netran.net/mag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://netran.net/mag/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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 مر- 2
کنید عنوان یک برنامه نویس نیاز پیدا میترین چیزیه که باید بهش توجه کنید. شما بهمقدار رم مهم

ها سنگینن و حجم زیادی از حافظه رو اشغال های مجازی رو اجرا کنید. این برنامهیا ماشین IDE که
ای به لپ تاپ لطمه ها و امثالشون رو همزمان اجرا کنید وکنن. برای اینکه بتونید این برنامهمی

 .نخوره، باید رم باالیی داشته باشید

 حافظه -3
که بهش درایو حالت ) SSD ی شما باشه. لپ تاپ های مدرن اکثرا درایوباید اولین گزینه SSD هارد

زیاده،  HDD و SSD تفاوت. دارن HDD تر هاردهای قدیمیجامد هم میگن( دارن. لپ تاپ
تره. اگر بخواید محتاطانه و اقتصادی عمل سرعت باالتری داره و گرون SSD ترینش اینه کهاصلی

 .رو تهیه کنید HDD و SSD تونید ترکیبکنید می

 صفحه نمایش -4
هاییه که برای سالمتی باید در انتخابش دقت کنید. چون برنامه نویس صفحه نمایش از گزینه

باشه و  IPS کنه. دقت کنید که صفحه نمایش حتماها میشینه پای مانیتور و با دقت کار میساعت
 .ها ریز نباشن و به چشم فشار نیارهکمی بزرگ تا نوشته

 کیبورد -5
طور که قبال گفتیم برنامه نویس مدت طوالنی رو با لپ تاپ در حال کد نوشتن میگذرونه، در همون

 .کنه باید راحت، استاندارد و مقاوم باشهنتیجه کیبوردی که باهاش کار می

 باتری -6

 .باشه کافیه 16یا  8الزم نیست کلی پول برای رم باال خرج کنید. همین که رم 
 

 15جایی زیادی نداشته باشین، لپ تاپ د که اگر قراره جابهالبته به این موضوع هم توجه کنی
 .اینچی باشه بهتره 14یا  13اینچی مناسبه. در غیر این صورت برای راحتی 

 

داشتن یک کیبورد با نور پس زمینه یا بک الیت میتونه در مواقع کار در شب یا نور کم به شما 
 .بکنه کمک زیادی

 

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/
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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اول شرایط خودتون رو در نظر بگیرید، اگه قراره همیشه نزدیک یک پریز برق کار کنید نیاز نیست 
 .ساعت باشه بهتره 6خیلی در این قسمت وسواس به خرج بدین. اما حداقل عمر باتری 

 کارت گرافیک -7
نه. کارت گرافیک خیلی قوی، از کها و کارهای گرافیکی رو مدیریت میکارت گرافیک چیزیه که بازی

 پارچهاز گرافیک یک i7 و i5 های نسل جدیدنیازهای برنامه نویسی نیست. اکثر پردازنده
(Integrated)  کنن که جوابگوی خوبی برای نیازهای برنامه نویسی و بازی کردن استفاده می

کنید رو برای یی میتونید پولی که صرفه جوپارچه میهست. با استفاده از کارت گرافیک یک
 .تر هزینه کنیدی قویپردازنده

 سیستم عامل -8
کنید. در حالت کلی بهتره که این مورد بستگی به این داره که شما چه زبانی رو برنامه نویسی می

کنه. مگر های برنامه نویسی زیادی رو پشتیبانی میعامل ویندوز استفاده کنید چون زبانازسیستم
رو تهیه های اپل ی اکوسیستم اپل باشید که در این صورت باید لپ تاپاینکه شما توسعه دهنده

 .کنید

 برند -9
برنامه  ای خوب بهتره سراغ برندهای محبوب و پرفروش برید. حتی برندهایی کهبرای تجربه

 .Mac Book و ASUS ،HP، DELL مثلها ازشون راضی هستن، نویس

 بهترین لپ تاپ های برنامه نویسی
رو برای شما  2020و  2021های برنامه نویسی در سال ترین لپ تاپدر ادامه لیستی از مناسب

 .آماده کردیم

1-  HP Spectre x360( 2021 یسیلپ تاپ برنامه نو ینبهتر) 

بهترین  گیگابایت که یکی از 8یا  4ی بازی هستید، به کارت گرافیک قوی مثل اگر توسعه دهنده
 .نیاز دارید ای کارت گرافیک باشهبرنده

 

عامل لینوکس رو داشته باشه تا اگه با کنید پشتیبانی رسمی سیستمبهتره لپ تاپی که تهیه می
 .راحتی بتونید از لینوکس استفاده کنیدمحدودیتی در ویندوز مواجه شدین به

 

https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%9f/
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 11th-generation Intel Core i5 – i7 پردازنده

 Intel Iris Xe Graphics یکگراف
 ینچیا 13.3 یشصفحه نما
 256GB – 2TB SSD حافظه

 8GB – 16GB رم

 نازک، سبک و قابل حمل –تری ساعت عمر با 12 –قدرتمند  نقاط قوت: پردازنده 
  ی نیاز اکثرا کاربرانقدرت بیش از اندازه –نقاط ضعف: قیمت باال 
  دالر 960قیمت: حدود 

2-) Apple MacBook Air (M1, 2020) یسیبرنامه نو یمناسب برا یلپ تاپ) 
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) Apple M1 پردازنده یاهشت هسته ) 
 Integrated 7-core / 8-core GPU یکگراف

 ینچیا 13.3 یشصفحه نما
 256GB – 2TB SSD حافظه

 8GB – 16GB رم

  :بی صدا –سبک برای حمل  –ساعت عمر باتری  11نقاط قوت 
 نقاط ضعف: طراحی جدیدی نداره 
  دالر 899قیمت: حدود 

3- Lenovo ThinkPad X1 Extreme laptop (قدرت پر  یلپ تاپ) 

 
 8th-generation Intel Core i7حداکثر  پردازنده

 Nvidia GeForce GTX 1050Ti with Max-Q یکگراف
design 

 ینچیا 15.6 یشصفحه نما
 1TB SSDحداکثر  حافظه

 64GBحداکثر  رم
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  4صفحه نمایش شفاف و جذاب  –کیبورد فوق العاده  –نقاط قوت: باتری با عمر طوالنیK 
  ی نیاز اکثرا کاربراندرت بیش از اندازهق –نقاط ضعف: قیمت باال 
  دالر 3000قیمت: حدود 

4- ) Dell XPS 15 (2020)لپ تاپ  یک یازمورد ن یها یژگیاز و یا مجموعه
 (یسیبرنامه نو

 
 10th-generation Intel Core i5 – i7 پردازنده

 Intel Iris Plus Graphics – Nvidia GeForce یکگراف
GTX 1650 Ti 

 ینچیا 15.6 یشصفحه نما
 256GB – 1TB SSD حافظه

 8GB – 64GB رم

  طراحی زیبا –نقاط قوت: عملکرد سریع 
 نقاط ضعف: صفحه نمایش ممکنه برای بعضی افراد زیادی بزرگ باشه 
  دالر 2600قیمت: حدودا 
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5- LG Gram 17 (2021) ( برنامه  یبزرگ برا یشلپ تاپ با صفحه نما ینبهتر
 (یسینو

 
 10th-generation Intel Core i7 پردازنده

 Intel UHD یا Intel Iris Xe یکگراف
 ینچیا 17 یشصفحه نما
 1TB SSD حافظه

 64GBحداکثر  رم

  طول عمر باتری طوالنی –نقاط قوت: سبک بودن همزمان با نمایشگری بزرگ 
  بهترین تاچ پد رو نداره –نقاط ضعف: قیمت باال 
  دالر 1800قیمت: حدود 

6- Huawei MateBook 13 (حمل یارزان و مناسب برا یلپ تاپ) 

 



 راهنمای خرید لپ تاپ برنامه نویسی برای انتخابی هوشمندانه
 

 

9 

 

 8th generation Intel Core i5 – i7 پردازنده
 Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce یکگراف

MX150 2GB GDDR5 
 ینچیا 13 یشصفحه نما
 256GB – 512GB SSD حافظه

 8GB رم

  مقرون به صرفه –نقاط قوت: باریک و سبک 
  تنها دو پورت –گیگابایتی  8نقاط ضعف: تنها یک انتخاب رم USB-C 
  دالر 1000قیمت: حدود 

7- ) Asus Chromebook Flip C436F/C436FAبرنامه  یمحبوب برا یلپ تاپ
 (یسینو

 
 10th-generation Intel Core i3 – i5 پردازنده

 Intel UHD Graphics یکگراف
 ینچیا 14 یشصفحه نما
 512GB / 256GB / 128GB PCIe® NVMe حافظه

3.0x 2 M.2 SSD 
 8GB – 16GB رم
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  نازک و سبک –تر از رقبا ارزان –های برتر ساخت و ویژگی –نقاط قوت: عملکرد عالی 
 نقاط ضعف: تاچ پد و تاچ مانیتور بهترین نیستن 
  دالر 800قیمت: حدودل 

8- HP Envy 13 (یبا بدنه تمام فلز  یسیکد نو یمناسب برا یلپ تاپ) 

 
 8th generation Intel Core i5-i7 پردازنده

 Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce یکگراف
MX150 2GB GDDR5 

 ینچیا 13 یشصفحه نما
 512GB SSD-256 حافظه

 8GB – 16GB رم

  صفحه کلید فوق العاده –یبا نقاط قوت: ظاهر ز 
 4ی نقاط ضعف: گزینهK نداره 
  دالر 1100قیمت: حدود 

9- Google Pixelbook Go ( ینبهتر Chromebook یسیبرنامه نو یبرا) 
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 Intel Core m3 – Intel Core i7 پردازنده

 Intel UHD Graphics 615 یکگراف
 ینچا 13.3 یشصفحه نما
 128GB – 256GB eMMC حافظه

 8GB – 16GB رم

  :صفحه کلید مناسب –ساعت طول عمر باتری  11نقاط قوت 
 نقاط ضعف: فقط سیستم عاملchrom  
 دالر 700ت: حدود قیم 

10- Microsoft Surface Book 2 (یقو یبریدیه یا یکدر  2لپ تاپ  یک) 
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 Intel Core i5 – i7 پردازنده
 Intel HD Graphics 620 – Nvidia GeForce یکگراف

GTX 1050 
 ینچیا 13.5 یشصفحه نما
  1TB (PCIe SSD)یا 256GB ، 512GB حافظه

 8GB – 16GB رم

 طراحی آروم و بدون فن –های هیبریدی ترین لپ تاپنقاط قوت: یکی از قوی 
 نقاط ضعف: قلم نداره 
  دالر 200قیمت: حدود 

 حرف آخر

زاست. این مسیر زمان استرسانتخاب یک لپ تاپ برای برنامه نویسی یکی از مراحل فان و هم
ی ها پشیمون بمونید. در مقالهنباید بدون راهنما طی بشه چون ممکنه با یک انتخاب اشتباه سال

راهنمای خرید لپ تاپ برنامه نویسی سعی کردیم این مسیر رو براتون هموار کنیم تا بهترین 
 .تخاب رو داشته باشید. اگر سوالی داشتید با ما درمیون بذارید تا کمکتون کنیمان

 :مرتبطهای مقاله

 راهنمای خرید لپ تاپ: آموزش خرید حرفه ای لپ تاپ

 بهترین لپ تاپ های خانگی 2021: با بررسی مشخصات و نقاط قوت
 راهنمای خرید لپ تاپ گیمینگ : بهترین لپ تاپ های گیمینگ 2021

https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
https://netran.net/mag/the-best-everyday-use-laptops-2021/
https://netran.net/mag/gaming-laptop/

