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 ها؟بهترین لپ تاپ واسه عمرانی

 اینجا خوام می دقیقا. بترکونیم عمرانی توپ مطلب یه با تا اومدم امروز. خودم صحنه در همیشه دوستان به سالم

 صرراا  و نیست مهم هم برند و مدل اصال بخری؟ عمرانی مناسب تاپ لپ تونی می مشخصاتی حداقل چه با بگم

 !میشه گفته مشخصات

 

 پردازنده (1

خب اولین بحث اینه که پردازندم ای ام دی باشه یا اینتل؟ پس از بسی بحث های اراوان من نظرم رو اینتله. 

دومین بحث چند هسته ای باشه؟ به نظر نسل سی پی یوهای اینتل مهم تر از هسته شونه یعنی شاید یه لپ 

نسل شش باشه پس تو سایتای مختلف بنچ مارک هاشونو  i7نسل ده بهتر از سی پی یو  i5تاپ با سی پی یو 

 مقایسه کنین و نسبت به بودجه انتخاب کنین.
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 رم (2

باشه ولی قابل ارتقام باشه تا اگه  8به نظرم بهتره رم حداقلی سیستمی که می خرین برای کارهای عمرانی 

پردازنده رم به شدت مهمه پس حتما بهش ارتقا بدین. کال بعد  21یا  21خواستین و بعد یه مدت بتونین تا 

 توجه کنین و هرچی بیشتر بهتر.

 
 هارد( 3

داشته  hddبخرین که عالیه ولی اگه نتونستین حداقل هارد یک ترابایت  ssdاگه بتونین یه لپ تاپ با هارد 

چه تفاوت ستم اضااه کنین تا ببینین یهم باشه که بعدها بتونین به س ssdباشه ولی امکان اضااه کردن 

 چشمگیری دارن.
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 گرافیک( 4

گیگ حداقل سیستم گراایک  1بعضی از دوستان می گن گراایک واسه عمرانیا مهم نیست آمما به نظرم بهتره 

 .بگیرین 4داشته باشه ببینین کی گفتم بهتون! حاال مانی زیاد دارین 

 
 

 !آمما در آخر

توجه به تحقیقاتم ایسوزه، بقیه یکسانن و گارانتی معتبر برند هم مهمه وقتی می خوای بفروشی که بهترینش با 

 حتما حتما سیستم داشته باشه اونم الزم میشه.

 

 
 

 ردآورنده:گ

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 
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