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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

آشنایی با انواع لپ تاپ  
  ROG    ،VivoBookایسوس :  

  ،ZenBook   ... و 

عنوان شرکتی خالق اهالی تکنولوژی ایسوس رو به 
شدت استقبال  های نو بهشناسن که از ایده می
  Asusلپ تاپ یکی از مشهورترین تولیدات  کنه.می

اعتبار محسوب میشه و غول تایوانی در این عرصه 
اما تنوع باالی محصوالت این برند،  زیادی داره. 

ی مناسب سر خیلی از کاربرها رو برای انتخاب گزینه
کنه. به همین دلیل در این مقاله قصد در گم می

رفی کنیم  داریم انواع لپ تاپ ایسوس رو به شما مع
و  بدونیدرو  برندتا تفاوت سری های مختلف این 

 انتخابی آگاهانه داشته باشید. 

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/asus-laptop-series/
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شدت استقبال های نو بهشناسن که از ایده عنوان شرکتی خالق میاهالی تکنولوژی ایسوس رو به 
محسوب میشه و غول تایوانی در این عرصه   Asusکنه. لپ تاپ یکی از مشهورترین تولیدات می

ی اعتبار زیادی داره. اما تنوع باالی محصوالت این برند، خیلی از کاربرها رو برای انتخاب گزینه
کنه. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم انواع لپ تاپ ایسوس رو به شما  مناسب سر در گم می

 . و انتخابی آگاهانه داشته باشید بدونیدرو  برندمختلف این معرفی کنیم تا تفاوت سری های 

 

 مثل الماس   سختزیبا و   Asus ZenBookسری ذن بوک  

 
دونن. این ای، سری ذن بوک رو باالترین مدل لپ تاپ های ایسوس میکاربرهای حرفهخیلی از 

ی زیبا و سبک و در عین حال محکم شهرت دارن.  دسته از لپ تاپ های غول تایوانی به داشتن بدنه
ای ایدئال محسوب  گزینه ZenBookکنن، جا میبرای کاربرهایی که دائم لپ تاپ شون رو جابه 

  ه؛ چون هم ظریف و سبکه و هم در برابر ضربات مختلف مقاومت باالیی از خودش نشون میده.میش
از لپ ها که بین اون های مختلف رو شامل میشهسری ذن بوک ایسوس طیف وسیعی از دستگاه 
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افزاری به ختخودش رو از نظر س ZenBookسری  Asusاینچی وجود داره.  15اینچی تا  13تاپ 
که از کاربر  رو به بازار عرضه کرده یک کالس خاص محدود نکرده و انواعی از مدل های ذن بوک 

راهنمای خرید احتماال اگه از یک  تونن ازش استفاده کنن.ترین کاربرها میایمعمولی گرفته تا حرفه
 کمک بخواین، یکی از مدل های ذن بوک رو به شما معرفی کنه.  لپ تاپ برنامه نویسی

Asus ZenBook Flip 15 

 
این دستگاه ظریف معرفی کرد.  2021در سال  ZenBookهای رو میشه یکی از بهترین نمونه 15فلیپ 

دسته بندی میشه، در چند نسخه طراحی و تولید شده.   1در  2و باکیفیت که در گروه لپ تاپ های 
هایی برن، اما مدلاینتل بهره می Core i7خیلی از ذنبوک های ایسوس از نسل دهم پردازنده های  

 GeForceاستفاده از کارت گرافیک انویدیا  های نسل یازدهم مجهز شدن. CPUهم هستن که به 
GTX 1050   نشون میده.  نوع پردازشیی هر این لپ تاپ رو آماده  ،گیگابایتی 16یا  8و مقدار رم

موجوده که در ساخت اون از صفحه نمایشگر   ZenBook Flip 15العاده زیبایی از ی فوقنمونه
OLED  4با رزولوشنK .قابلیت چرخش  15مدل گرون قیمت ذن بوک فیلپ  یصفحه استفاده شده

 بره. بهره می Harman Kardonالعاده باکیفیت درجه داره و از اسپیکرهای فوق 360

https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/
https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/
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 مخصوص گیمینگ Asus ROG & TUFراگ و تاف    های  سری

 
ای در مورد باالترین مدل لپ تاپ ایسوس سوال کنید، قطعا یکی از مدل وقتی از یک گیمر حرفه

 TUFو   Republic of Gamersمخفف عبارت  ROG! هکناین دو سری رو به شما معرفی میهای 
تفاوت دو سری مخصوص گیمینگ طراحی شدن.  هرهست و  The Ultimate Forceی  کوتاه شده 

محسوب میشن که  Asusمحصوالت رده باالی گیمینگ   ROGاین دو سری اینه که لپ تاپ های 
شامل  TUFباالترین کیفیت ساخت و سیستم خنک کنندگی رو به نمایش میذارن؛ در مقابل، سری 

تری قیمت ایسوس میشه که از نظر طراحی و ساخت، در سطح پایینلپ تاپ های گیمینگ ارزون 
کنن، می معموال کاربرهایی که بیشتر وقت خودشون رو صرف اجرای بازی های سنگین گیرن.قرار می

کنه و بدنه و پسندن؛ چون موقع پردازش های سنگین نویز تولید نمیمیایسوس رو  ROGسری 
به اعتبار طراحی و تولید سری راگ ، خیلی  قدر داغ نمیشه که نشه ازش استفاده کرد.کیبوردش اون

 دونن.می  بهترین برند لپ تاپاز کاربرها ایسوس رو 

 

https://netran.net/mag/best-laptop-brand/
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ASUS ROG Zephyrus S17 

 
ها  ایسوس، سری راگ قدرتمندترین هستن و این مدل در بین اونهای  بین انواع لپ تاپ 

داره که  نظیری افزاری بیترکیب سخت 2021محصول  17ترین محسوب میشه. زفیروس اس قوی
  32اینتل و  Core i9 11900H، پردازنده   NVIDIA GeForce RTX 3080شامل کارت گرافیک 

هرتزی   165و  QHDاینچی  17.3صفحه نمایش  ،وقتی به این مشخصات میشه. DDR4گیگابایت رم 
رو اضافه کنید، تازه متوجه میشید که با چه هیوالیی طرف   SSDترابایتی  2طور حافظه  و همین
تونن لپ تاپ ایسوس به گیمینگ محدود نمیشه؛ هنرمندها می بهترینالبته کاربرد هستید! 

های  خلق کنن و با اتصال اون به تلویزیون  فن حریفهمه این لپ تاپ با استفاده از رو کارهاشون
 ( آثار خودشون رو به نمایش بذارن. 8Kباکیفیت )با رزولوشون 
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ASUS TUF Gaming A17 

 
قدر قوی هست کنه، اونعنوان لپ تاپ درجه دو گیمینگ معرفی میکه ایسوس اون رو به ی محصول

از پردازنده   2021سال  17تاف گیمینگ آ  ی پرقدرتنسخه با پرچمدار بعضی برندها رقابت کنه!که 
AMD  مدلRyzen 7 5800H  در کنار پردازنده گرافیکی انویدیاGeForce RTX 3070  16یا  8و  

ی داخلی این لپ تاپ برای حافظه .کنهگیگابایت( استفاده می 32گیگابایت رم )با قابلیت ارتقا به 
نمایش این نسخه از  صفحه در نظر گرفته شده. SSDترابایتی از  1گیگابایتی و  512ی هم دو گزینه

TUF Gaming A17 17.3  اینچی با رزولوشن فول اچ دی هست، اماAsus   مشابه این لپ تاپ رو با
 راهنمای خرید لپ تاپ گیمینگاگه از یک  در کل کنه.اینچی هم تولید می 15.6صفحه نمایش 

های سال قبل  ROGجدیدترین لپ تاپ ایسوس در این دسته، میتونه با  بپرسید، به شما میگه که 
 این شرکت رقابت کنه.

 

https://netran.net/mag/gaming-laptop/
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ی محدود بوده تا ای با بودجهحرفهجذب گیمرهای نیمه TUFهدف ایسوس از ساخت سری 
 از داشتن لپ تاپی که بشه با خیال راحت باهاش بازی کرد، لذت ببرن.ها هم اون

 

 لپ تاپ همه کاره  ASUS VivoBookسری ویووبوک  

 
بیشتر  ترین انواع لپ تاپ ایسوس به حساب میان و احتماال این سری رو ویووبوک ها جزو پرفروش

 ایسوس طیف وسیعی از لپ تاپ های ساخت خودش رو با برند از مدل های دیگه از نزدیک دیدید.
VivoBook کنه. برای همین هم هست که بین محصوالت این سری، از لپ تاپ به بازار عرضه می

 اینچی دانشجویی گرفته تا محصوالت پرقدرت مناسب ادیت ویدیو دیده میشه. 11های جمع و جور 
ظریفیه که مخصوص کاربرهایی طراحی شده که برای انجام   1در  2لپ تاپ  VivoBook Flipثال م

جاییش راحت باشه و در مواقع لزوم به تبلت کارهای روزمره به دستگاهی احتیاج دارن که جابه
رو انتخاب کنن که   VivoBook Sو  VivoBook Proتونن تر میاییا کاربرهای حرفهتبدیل بشه. 
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در کل سری  خاطر مجهز بودن به کارت گرافیک مجزا، از پس اجرای بازی های سبک هم برمیاد.به
 میشه. بهترین لپ تاپ های خانگیویووبوک شامل 

ASUS VivoBook Flip 14 TP470 

 
مقایسه نیست، اما بین قابلمدل لپ تاپ های ایسوس  بهترین با اگرچه  14فلیپ  ویووبوک

در لپ تاپ هیبریدی ایسوس ای ارزشمند محسوب میشه. محصوالت مشابه خودش گزینه
افزاری خاص خودشون رو دارن.  های متفاوتی تولید میشه که هرکدوم ترکیب سختنسخه

VivoBook Flip 14 TP470  با پردازنده هایCore i3  ،Core i5  وCore i7  و کارت گرافیک های
صفحه نمایش این  به بازار عرضه میشه.گیگابایت  16یا  8و مقدار رم  Intel UHDو  Intel Irisآنبرد 

  2021ایسوس در ورژن  و دارای رزولوشن فول اچ دی هست.مدل از انواع لپ تاپ ایسوس ، لمسی 
 128استفاده کرده که ظرفیت اون در نسخه های مختلف از  SSDویووبوک خودش فقط از حافظه 

طراحی خودش  اما هنر برند مطرح تایوانی بیش از هرچیز در بحث  ترابایت متغیره. 1گیگابایت تا 
ای  کیلویی کار ساده  1.5ها در لپ تاپی ها و قابلیتی این ویژگیرو نشون میده؛ جا دادن همه

 نیست!

 

 

https://netran.net/mag/the-best-everyday-use-laptops-2021/
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 برای تولید محتوا  ASUS ProArt سری

 
لپ تاپ   مدل کنه، یکی از انواعاگه حرفه و شغل شما به گرافیک یا تدوین ویدیو ارتبط پیدا می 

مختص لپ تاپ ها  ASUSالبته سری پروآرت  .برای شما ساخته شده  ProArtایسوس یعنی سری 
جدیدترین خانواده لپ تاپ های  نیست و شامل کامپیوترهای دسکتاپ و مانیتور هم میشه. 

افزارهای سنگینی مثل نرم تانیاز دارن  یدستگاه پرقدرت به ایسوس برای کاربرهایی مناسبه که
  ProArtسری لپ تاپ های   رو راحت و روون اجرا کنه. 3DS MAXو  فتوشاپ، پریمیر، اتوکد

برای کاربرهای طراح، معمار، انیماتور و برنامه نویس طراحی شدن تا با استفاده از این  ایسوس
اگه  جایی که تمایل دارن انجام بدن.ها، کارهای طراحی، شبیه سازی و رندر گرفتن رو در هر دستگاه 

راهنمای خرید لپ تون محدوده، از یک شما هم قصد خرید لپ تاپی قدرتمند رو دارید ولی بودجه 
 دوم خوبی بهتون معرفی کنه.کمک بگیرید تا شاید لپ تاپ دست  تاپ استوک

 

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9/
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 تا چند سال پیش خیلی از کاربرهایی که برای طراحی و ادیت و خروجی گرفتن دنبال لپ تاپ
دیگه  ProArtکردن. اما با رونمایی از سری ایسوس رو انتخاب می ROGبودن، سری  قوی

برای داشتن سخت افزار پرقدرت، دنبال لپ   ایکه این دسته از کاربرهای حرفه نیازی نیست
 بگردن.  با ظاهر عجیب تاپ های گیمینگ

 

ASUS ProArt StudioBook Pro 17 W700 

 
طور که از اسمش پیداست از انواع لپ تاپ ایسوس به همون 17لپ تاپ پروآرت استودیوبوک پرو 

کارهای استودیویی )تدوین صدا و تصویر، ساخت انیمیشن، طراحی گرافیک حساب میاد که برای 
این گجت زیبا، باریک ترین لپ تاپ جهان به شمار میاد که در اون کارت  و...( طراحی شدن.

 Xeonبهترین نسخه از لپ تاپ پرو آرت ایسوس از پردازنده  قرار گرفته. NVIDIA Quadroگرافیک 
گیگابایت رم )قابل ارتقا  32و  NVIDIA Quadro RTX 3000ر گرافیک در کنا E 2276Mاینتل مدل 

  x 1200 1920اینچی با رزولوشن  17نمایشگر  17برای استودیوبوک پرو   Asus بره.بهره می( 64به 
 مجهز کرده. SSDترابایت حافظه داخلی از نوع  2و اون رو به حداکثر  رو در نظر گرفته
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 لپ تاپ دانشجویی   ASUS Chromebookسری  

 
ای رو  های دیگهجز انواع لپ تاپ ایسوس که مبتنی بر پلتفرم ویندوز هستن، این شرکت دستگاه به

 بیشتر پردازش های مشهورن.ها کروم هست و به کروم بوک کنه که سیستم عامل اونهم تولید می
Chromebook .طور کلی این نوع لپ تاپ به ها در مروگر گوگل کروم و در فضای ابری انجام میشه

ها برای انجام کارهای روزانه و سبک بسیار مناسب هستن و برای همین بیشتر از طرف دانشجوها و 
گه از سازنده های بزرگ لپ تاپ هم مثل خیلی دی Asus گیرن.آموزها مورد استقبال قرار میدانش

ی بازار دستی بر آتش تولید کروم بوک داره و تا حاال مدل های مختلفی از این محصول رو روانه
اینچی و در فرم های معمولی و تبدیل پذیر  15تا  10کروم بوک های ایسوس در انواع  کرده.

محصوالت خودش هم ترکیب های سخت غول تایوانی برای این دسته از  )هیبریدی( تولید میشن.
افزاری معمولی رو در نظر گرفته و هم سخت افزارهای نسبتا قدرتمند تا کاربر امکان اجرای بازی  

 های آنالین رو داشته باشه.
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ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5400) 

 
ظاهر  ترین محصوالت ایسوس در این دسته بندیه کهیکی از باکیفیت 5فیلپ سی ایکس کروم بوک 

 Irisیا   UHD، پردازنده گرافیکی  Intelپردازنده نسل یازدهم   استفاده از نوازی داره.العاده چشمفوق
Xe گیگابایتی از نوع  512گیگابایت رم و حافظه  16،  اینتلSSD  این دستگاه رو برای انجام کارهای ،

اینچی و  14نمایشگری هیبریدی ایسوس  Chromebook .هکنای ایدئال تبدیل می عادی به گزینه
  مجهزه.و قلم استایلوس  Harman Kardonفول اچ دی از نوع لمسی داره و به اسپیکرهای باکیفیت 

این  کیلوگرمه( 1.40فقط  Flip CX5ها )وزن کروم بوک ها و زیباییی این ظرافتالبته در کنار همه
 رو هم دریافت کرده.  810Hلپ تاپ دو در یک استاندارد نظامی 

 

 :ی بیشتر برای مطالعه

 راهنمای خرید لپ تاپ: آموزش خرید حرفه ای لپ تاپ

 2021چیست ؟ معرفی بهترین لپ تاپ های دو در یک سال  1در  2لپ تاپ 

 2021های سال   Chromebookکروم بوک چیست ؟ معرفی بهترین 

 

https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
https://netran.net/mag/best-hybrid-laptops/
https://netran.net/mag/best-hybrid-laptops/
https://netran.net/mag/best-chromebooks-2021/
https://netran.net/mag/best-chromebooks-2021/
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 حرف آخر 

ایسوس . کنیمو خانواده بررسی مقاله تالش کردیم انواع لپ تاپ ایسوس رو از نظر سری در این 
عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده های لپ تاپ جهان ، انواع محصوالت رو در کالس های  به

برای  TUFو  ROGسری کنه تا نیازهای گوناگون کاربرها رو پوشش بده. مختلف به بازار عرضه می
هایی   خانواده هم  VivoBookو  ZenBookبرای تولید محتوا طراحی شدن.  ProArtگیمینگ و سری  

هم که برای پردازش   Chromebookگیرن. های متفاوت رو در بر می هستن که محصوالتی با سطح
چیه؟ آیا  Asusنظر شما در مورد لپ تاپ های  گیره. های سبک و آنالین مورد استفاده قرار می

 کنه؟ دیدن اسم این برند روی لپ تاپ خیال شما رو بابت کیفیت محصول راحت می

 

 سواالت متداول 

 لپ تاپ ذن بوک برای گیمینگ مناسبه؟ 

قدرت اجرای بازی های نیمه سنگین رو دارن، اما اگه لپ  ZenBookبعضی از مدل های رده باالی 
 . TUFو  ROGخواین که بازی های سنگین رو راحت اجرا کنه، باید برید سراغ سری های تاپی می 

 ایسوس چیه؟   TUFو    ROGتفاوت سری  

 اما سری راگ قدرت و کیفیت ساخت باالتری دارن. ؛دو مخصوص گیمینگ طراحی شدن هر

 ی ویووبوک ها سخت افزار معمولی دارن؟ آیا همه 

ها شامل مدل های مختلفی از لپ تاپ های ایسوس میشه که بعضی از اون  VivoBookخیر. 
 افزار تقریبا قدرتمندی دارن.سخت

 ی دانشجویی، لپ تاپ ویووبوک بهتره یا کروم بوک؟ برای استفاده 

 اگه به اینترنت خوب و پایدار دسترسی دارین، کروم بوک.


