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گوشی لومیا
 بالی جان مایکروسافت 

گزارش رســمی از میزان فروش گوشی های لومیای  �
مایکروســافت در دســت نیســت اما گزارش مالی این 
شرکت حکایت از فروش بسیار کم گوشی های لومیا در 
سه ماهه دوم ســال ۲۰۱۶ دارد. در این گزارش بیان شده 
اســت در ســال مالی ۲۰۱۶ که از دهم تیر سال گذشته 
شروع شده و نهم تیر امسال خاتمه یافت، مایکروسافت 
درمجموع ۱۳٫۸  میلیون دســتگاه گوشی همراه با برند 
لومیا به فروش رسانده اســت. از طرف دیگر، اطالعات 
رســمی فروش گوشــی های لومیــا در ســه  ماهه های 
مختلف سال مالی جاری میالدی به راحتی قابل بررسی 
است، براساس این اطالعات، مایکروسافت در سه ماهه 
اول سال، سال مالی جاری میالدی، ۵٫۸ میلیون دستگاه 
گوشی لومیا فروخته و در سه ماهه دوم این میزان فروش 
به ۴٫۵  میلیون دســتگاه کاهش داشــته و در سه ماهه 
سوم ســال مالی جاری میالدی به ۲٫۳  میلیون دستگاه 
گوشی هوشمند لومیا رسیده است. با این حساب، با یک 
جمع و تفریق سرانگشــتی می توان به راحتی مشخص 
کرد مایکروســافت در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ فقط ۱٫۲ 
 میلیون دستگاه گوشی هوشمند لومیا به فروش رسانده 
اســت. این آمار ممکن اســت در نگاه اول تکان دهنده 
به نظر برســد؛ اما از آنجایی که کامال مشــخص اســت 
مایکروسافت در چند ماهه اخیر از واحد موبایل خود رو 
برگردانده، افت فروش این گوشــی ها چندان هم دور از 
ذهن نیست. به گزارش فارنت، رکود بخش گوشی های 
همراه هوشمند مایکروســافت روزبه روز بیشتر می شود 
و از قرار معلوم مایکروســافت نیز از واحد موبایل خود 
قطع امید کرده است. همه این موارد دست به دست هم 
داد تا دو ماه پیش مایکروســافت عذر هزارو ۸۵۰ نفر از 
کارمندان واحد گوشی های هوشــمند خود را بخواهد. 
اکنون نیز صحبت های تعدیل نیروی بیشتر در این واحد 
به گوش می رسد. گفته می شــود تعدیل دوهزارو ۸۵۰ 
کارمند بخش گوشی های همراه هوشمند مایکروسافت 
در ســال جاری اتفاق نمی افتد؛ اما کارمندان این بخش 
نبایــد به واحد موبایل مایکروســافت دل ببندند، چراکه 
بدون شک تا پایان ســال مالی ۲۰۱۷، عذر آنها خواسته 
خواهد شــد. این حجــم باالی تعدیل نیرو بدون شــک 
لطمه بزرگی به واحد موبایل مایکروســافت خواهد زد. 
به این ترتیب، می توان انتظار داشت اگر اوضاع به همین 
منــوال پیش رود، پیش بینی می شــود در چند ماه آینده 
فروش گوشی های هوشــمند لومیا رکود بسیار شدیدی 
داشته باشد و چه بسا که دیگر مشتری برای این گوشی ها 

در بازار پیدا نشود. 

بازتاب رویداد

آى تى

اعالم نحوه حمایت از پژوهش های 
کاربردی فناوری اطالعات 

شــرق: نحوه حمایت  از پژوهش هــای کاربردی  �
حرفــه ای در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اعالم 
و مقرر شد معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات آیین نامه اجرائی این طرح را تدوین 
کند. همچنین مقرر شــد معاونت نظــارت راهبردی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز ســازوکارهای 
تأمین مالی طرح ها را تعییــن و ابالغ کند. حمایت از 
پژوهش هــای کاربردی حرفه ای فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات در قالب دو نوع حمایت تعریف شده است 
به نحوی که محصوالت ســخت افزاری یا نرم افزاری 
باارزش در صورتی که مراحل ورود به بازار را طی کنند 
و برای توسعه محصول و کسب استانداردهای کیفی 
نیاز به فعالیت های تحقیق و توســعه جدید داشــته 
باشــند، مورد حمایت قــرار می گیرند. در این راســتا، 
یکی از راه های جبران بخشــی از هزینه های تحقیق و 
توسعه شرکت های متقاضی، پرداخت تسهیالت وجوه 
اداره شده با ســود و کارمزد، تا حد نصف سود بانکی 
مصوب خواهد بود. یکی دیگــر از راه های حمایت از 
این پژوهش های کاربردی، همکاری های مشــترک با 
پژوهشــگاه های تابعه وزارت ارتباطات است. در این 
حالت، تشکیل شــورای راهبری این طرح که متشکل 
از نمایندگان شرکت مربوطه، پژوهشگاه ذی ربط، نهاد 
بهره بردار و متخصصان مستقل است، امور تخصصی 
و بازاریابی طرح را تا دســتیابی به دانش و محصول 
نهایی دنبــال خواهند کــرد. در حالــت دوم، وزارت 
ارتباطات هم تا حــد ۵۰ درصد از هزینه تحقیقاتی را 
به صورت ســرمایه گذاری مشــترک متقبل شده و در 

مالکیت مادی و معنوی طرح سهیم خواهد شد. 

شناسایی اولویت های 
سرمایه گذاری فناوری اطالعات 

مهر: معــاون امــور اســتان های وزیــر ارتباطات  �
اولویت هــای  شناســایی  از  اطالعــات،  فنــاوری  و 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی حــوزه فناوری 
اطالعات در استان ها خبر داد. مرتضی برابری با اعالم 
این خبر، گفت فضا برای توســعه خدمات ارتباطات و 
فناوری اطالعات در اســتان ها باز شده است. او ادامه 
داد: هم اکنون شهرک های صنعتی در حومه استان ها 
و شهرســتان ها با مشــکالت زیرســاختی در بخش 
ارتباطات مواجه هســتند و در ایــن زمینه با همکاری 
اپراتور فیبرنوری و اپراتورهای دارنده پروانه ارتباطات 
ثابت (FCP) درصدد توسعه زیرساخت های ارتباطی 
به صورت متوازن در اســتان ها هستیم. او با اشاره به 
دو مصوبه آیین نامه گسترش کاربری فناوری اطالعات 
و ارتباطات و نیز آیین نامه مشــارکت و سرمایه گذاری 
بخش خصوصــی در ارائه خدمــات الکترونیکی که 
سال گذشته از ســوی هیأت دولت به تصویب رسید، 
بیــان کرد: ایــن دو آیین نامه راه را بــرای ورود بخش 
خصوصی در حوزه سرمایه گذاری «فاوا» هموار کرده 
است و براین اساس، باید شاهد افزایش سهم استان ها 

در اقتصاد فناوری اطالعات باشیم. 

انبار فروشگاه های اینترنتی 
پر از کاالی قاچاق 

فارس: به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی  �
تلفن همراه، انبار و انبارک های فروشگاه های اینترنتی 
پر از انواع کاالی قاچاق، از جمله گوشــی تلفن همراه 
و حتی لــوازم خانگــی و صوتی و تصویری اســت و 
اغلب قاچاق کاال از سوی فروشگاه های اینترنتی انجام 
می شود. ابراهیم درســتی دراین باره بیان کرد: همه با 
قاچاق مخالف هســتیم و واحدهای عرضه کننده نیز 
خواهان جوی آرام برای کســب وکار هستند، اما اینکه 
در برخورد با کاالی قاچاق نام یک پاســاژ یا دو شرکت 
آورده شــود، صحیح نیســت. او ادامه داد: شاید دو یا 
سه فروشنده در پاساژ عالءالدین تخلف کنند، اما همه 
۷۰۰ واحد صنفی متخلف نیســتند و بسیاری از کسبه 
این پاساژ به درســتی تجارت می کنند. پاساژهای دیگر 
هم همین شــرایط را دارند. به گفته او، برای پیداکردن 
کاالی قاچاق به جــای زیر ذره بین قراردادن واحدهای 
صنفی، بهتر است مسئوالن به سراغ سایت های فروش 
اینترنتــی بروند که انبــار و انبارک های آنهــا از کاالی 
قاچاق تلفن همراه و حتی لــوازم صوتی و خانگی پر 
اســت. او افزود: درحال حاضر بیشترین قاچاق کاال در 

بازار از سوی سایت های اینترنتی انجام می شود. 

اندازه گیری سرعت اینترنت
ایســنا: کمیســیون تنظیم مقــررات و ارتباطات  �

رادیویی، برای ارائه امکان بررســی سرعت مشترکان 
سرویس های اشــتراکی اینترنت مصوبه ای را تنظیم 
کرده تا ســامانه  کیفیت و سرعت دسترسی مشترکان 
شرکت مخابرات ایران را بیازماید و همه اپراتورها نیز 
بایــد از این طرح پیروی کنند. رضــا رضایی، مدیر کل 
سیستم های سازمانی شرکت مخابرات ایران، دراین باره 
می گوید: با راه اندازی این ســامانه عالوه بر استفاده از 
امکانات تعبیه شــده در نمونه های مشابه خارجی و 
صرفه جویــی ارزی، کاربــران از امکانات دیگری نظیر 
نسخه مبتنی بر تلفن همراه و همچنین سیستم جامع 
آنالین مانیتورینگ ایســتگاه های سنجش سرعت در 
همه استان های کشور برخوردار می شوند. با توجه به 
اطالعات شرکت مخابرات استان تهران، این سامانه در 
بخش مشتریان پرتال شرکت مخابرات ایران به آدرس 
www.tci.ir یا speedtest.tci.ir قابل دسترســي است 
و کاربران می توانند با مراجعه به این آدرس، ســرعت 

خدمات اینترنتی خود را مشاهده کنند. 
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بررســی زمینه های حضور موتور جســت وجوی 
«یاندکس» روســیه در ایران در جریان مذاکرات هیأت 
ایرانی به ریاســت محمــود واعظی، وزیــر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات، با هیأت روســی به سرپرســتی 
آرکاوی ولوشین، رئیس یاندکس در مسکو، موردتوافق 
قرار گرفت. در جریان این نشســت مقرر شد دو گروه 
کارشناســی برای مذاکرات چگونگی حضور یاندکس 
در ایــران بــا هــدف ایجاد فضــای رقابتــی در برابر 
موتورهای جســت وجوی غربی، ازجملــه آمریکایی 
تشکیل شــود.  براســاس تفاهم صورت گرفته در این 
نشســت که در جریــان بازدید هیأت ایرانــی از مرکز 
یاندکس برگزار شــد، لزوم رعایــت قوانین و مقررات 
جمهوری اســالمی ایران به ویــژه در عرصه اخالقی 
مورد تأکید قرار گرفت که طرف روسی از آن استقبال 
کرد.  ای-مارکــت، وبگردی و بانک هــای اطالعاتی، 
ازجمله امکانات موتور جست وجوی روسی است که 
با شش هزار کارشــناس و کارمند در حوزه کشورهای 
روس زبــان (جمهوری های زمان شــوروی) و بلوک 
شــرق سابق مورداستفاده گسترده کاربران قرار دارد و 
در روســیه هم اولین و در جهان نیز چهارمین موتور 
جســت وجوی اینترنتی شناخته می شــود. مسکو که 
تاکنون برنامه های مختلفی را برای مدیریت اینترنت و 
استفاده های اقتصادی از فرصت های این عرصه اجرا 
کرده، توانسته اســت با طراحی موتور جست وجوی 
ملی یاندکس از همه رقبای غربی در روســیه پیشــی 
بگیرد و ســهم داخلی خود را در ایــن بخش به ۵۷ 
درصد برســاند. براساس گزارش های اعالم شده، پس 
از یاندکــس، گوگل، یاهو، میل رو و رامبلر روســیه هم 

در ردیف های بعدی انتخــاب کاربران روس زبان قرار 
دارنــد. هم اکنون یاندکس با بیــش از ۱۰  میلیارد دالر 
ارزش گذاری پرکاربردترین موتور اینترنتی در اروپاست 
که سال ۲۰۱۳ با پاسخ دادن به بیش از چهار میلیاردو 
۸۰۴  میلیــون پرســش اینترنتــی، چهارمیــن موتور 
جســت وجوی جهانی شد و انتظار می رود با توجه به 
قابلیت ها و امتیازهای خود نسبت به گوگل، ازجمله 

پاسخ دادن بهتر به پرسش های مربوط به تاریخ روسیه 
و یافتن تصاویر باکیفیت درباره این کشور، سهم آن در 
حوزه کشورهای روس زبان  باز هم افزایش یابد. پیش تر 
نیز محمود واعظی، وزیر ارتباطــات ایران، در دیدار با 
همتای روسی خود خبر از اعالم توافق دوجانبه برای 
ثبت دفتر موتور جست وجوی روسی یانِدکس در ایران 
داده بود. نکته قابل توجه درباره موتور جســت وجوی 

روســی یاندکس این اســت در حالی وزیــر ارتباطات 
صحبت از ایجاد دفتر مســتقل این موتور جست وجو 
در ایران می کند که به دلیل محتوای غیراخالقی فیلتر 
اســت.  البته نیــکالی نیکی فوروف، وزیــر ارتباطات 
روسیه، با ارائه توضیحاتی درباره موتور جست وجوی 
یاندکس، بیان کرده بود: «آماده هستیم پیشرفته ترین 
سیستم های طراحی شده در روسیه را به ایران بیاوریم 
و همه این برنامه ها در تطابق با قوانین ملی دو کشور 
اجرا خواهد شــد». حضور این شرکت روسی در ایران 
در حالی مطرح می شــود کــه گوگل، یاهــو و بینگ 
انتخاب های اصلــی ایرانی ها هســتند و عالوه براین، 
چندی است حمایت جویشگرهای داخلی موردتوجه 
قرار گرفته اســت.  حضور موتور جست وجوی روسی 
در ایــران با توجه به سیاســت های حمایتی دولت از 
موتورهای جســت وجوی بومی و توفیق نیافتن برخی 
از این موتورهای جســت وجو با هزینه های میلیادری، 
این پرسش را مطرح می کند که علت چنین رویکردی 
از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات چیســت؟ شاید 
پاسخ این پرسش را بتوان در اظهارات سردار جاللی، 
رئیس ســازمان پدافنــد غیرعامل کشــور، یافت که 
گفته بود: شــبکه ملی اطالعات باید دارای یک موتور 
جســت وجوی بومی باشد، ولی اگر زمان یاری نکرد یا 
نتوانســتیم، باید موازی با اقدامات تولیدی جویشگر، 
به سمت استفاده از سامانه های موتور جست وجوی 
رقیب آمریکایی ها برویم. بنابراین حرکت اخیر وزارت 
ارتباطات در راســتای ثبت و راه اندازی دفتر یاندکس 
روســی در تهــران می تواند رویکردی همســو با این 

دیدگاه باشد.

ترجمــه، فرنگیس رحیــق: شــرکت اپــل در چین - 
بزرگ تریــن بــازار برون مــرزی خــود و کشــوری که 
شرکت های خارجی در پی کشمکش های بین المللی 
از تحریم هــای خســارت بار رنــج می برنــد- اعتراض 
کوچک کوتاه مدتی را پشت ســر گذاشــت. در تعدادی 
از فروشــگاه های غیررســمی اعتصاب شــد و کاربران 
رسانه های اجتماعی یکدیگر را در تخریب دستگاه های 
اپل تشــویق می کردند. در پی حکــم بین المللی علیه 
ادعای ارضی چین، این شــرکت در شرایطی استثنایی 
به عنوان نماد بی عدالتی هدف قرار گرفت. وقتی اوایل 
این ماه ســازمان «هاگ» بیان کــرد برای ادعای چین بر 
مالکیت اکثر دریای جنوب چین هیچ گونه پایه و اساس 
قانونی نیافته اســت، چین رسانه های محلی را ترغیب 
کرد که دادگاه را «یک عروســک خیمه شب بازی» برای 
نیروهــای خارجی بخوانند و ایاالت متحده را متهم به 
ترغیب فیلیپین برای پرونده سازی علیه چین کرد. حدود 
یک هفته بعد در روز سه شــنبه بیش از صد معترض 
در چهار عامل غیررسمی اپل در شهر سانینگ در مرکز 

شرقی جیانگجو به مدت ســه ساعت اعتصاب کردند 
و از مشتریان می خواســتند اپل اصل که در حراج بود 
را نخرند. گرچه اعتــراض کوچکی بود، اما با توجه به 
رکود اقتصادی حدودا یک ســاله فــروش خودروهای 
ژاپنــی پــس از یک اختــالف دیپلماتیــک که موجب 
اعتراض و تحریم شدیدی شد، شاهدان درباره تأثیر این 
اعتراض بر فعالیت شــرکت اپل در طوالنی مدت ابراز 
نگرانی کردند. نیکل پنگ، تحلیگر شــرکت تحقیقاتی 
کانالیس، که معتقد اســت این اعتراض تأثیری بر روند 
فروش اپل ندارد، می گوید: «برای جلوگیری از این گونه 
اعتراض های وطن پرســتانه، شــرکت اپل یا هر شرکت 
خارجی دیگر کاری نمی توانند انجــام دهند. این گونه 
اتفاق ها هر چند ســال رخ می دهند». شــرکت اپل به 
درخواست ارائه توضیح، پاسخی نداد. چین بزرگ ترین 
بازار تلفن های هوشــمند اســت و از آنجایی که اپل با 

تولید کنندگان تلفن های ارزان تر داخلی مثل شیائومی 
و شرکت فناوری هوآوی رقابت می کند، در حال وهوای 
تضعیــف صرف هزینه برای کاالهــای مصرفی و روند 
کاهش رشد اقتصادی، به طور روزافزونی به رشد طبقه 
متوسط جامعه متکی اســت. زدوخورد با سامانگرها 
نیز به چالش های اپل در این کشور می افزاید. خدمات 
فیلم و کتاب آنالین این شرکت نیز اوایل امسال مسدود 
شده بود و ماه گذشته حکمی مبنی بر تخلف طرح های 
آیفون از شــرایط ثبت شرکت محلی صادر شد. فروش 
اپل در چین در فاصله ماه های ژانویه تا مارس نســبت 
به همین زمان در ســال قبل ۲۵ درصد کاهش داشته 
است. روز سه شنبه، مسئله اعالم درآمد ماه های آوریل 
تا ژوئن که انتظــار می رود به دلیل کمبــود راه اندازی 
محصول به شــدت بی رونق باشــد، جــزء برنامه قرار 
گرفــت. در اعتراض های اخیر، اپــل به دلیل مزیتی که 

دســتگاه های کشور مبدأ دارند، هدف قرار گرفته که به 
نوبه خود به عنوان اصل توهین آمیزی به شــمار آمده 
است. زو یاوی، یکی از مالکان فروشگاه، به رویترز گفت: 
«آنها شــعار می دادند محصوالت آمریکایی را تحریم 
کنید و آیفون را از چین بیرون بندازید. اما درواقع اتفاقی 
رخ نداد؛ نه جنگی و نه برخوردی».شان میمی، معاون 
۲۳ساله شــرکت حقوقی شانگهای، می گوید: «این کار 
نوعی ملت پرستی کم ارزش و حماقت آشکار است. اما 
اگر به من آیفون ۷ آینده را پیشکش کنید، با خوشحالی 
آیفون ۶ خودم را خرد می کنم!».یک خانم جوان چینی 
در ســایت «ویبو» گفته آیفون خــود را خرد کرده و زیر 
مطلب خود عکســی از دستگاه خراب شــده گذاشته 
است. او بعدا به رویترز گفت دروغ گفته بود. این خانم 
۲۱ســاله گفت: «من آیفون خودم را خرد نکردم. فقط 
عکسی از یک دستگاه خراب شده در اینترنت پیدا کردم 
و خشــم خودم را خالی کردم، تحریم اپل فقط باعث 
می شــود چینی های زیادی که بــرای اپل کار می کنند، 

شغل خودشان را از دست دهند».

توافق ایران و  روسیه برای حضور موتور جست وجوی روسی 

یاندکس به ایران می آید

تظاهرات ضداپل در چین

شــرکت هایی همچــون اپــل، لنــوو، دل، اچ پی، 
ایســر و ایســوس لپ تاپ های بســیار خوبی در بازار 
ایران دارنــد. اما در بین لپ تاپ هــای تولیدی همین 
شــرکت ها، باز هم دسته بندی هایی در نوع لپ تاپ ها 
دیــده می شــود. حضــور لپ تاپ های اقتصــادی یا 
دانشجویی، لپ تاپ های لمسی، گیمینگ، مالتی مدیا 
و اولترابوک   هــا، انتخاب مناســب را برای ما ســخت 
می کنند. معموال در فهرست خرید لپ تاپ در رده های 
قیمتی مختلف ، بیشتر از همه شاهد محصوالت لنوو، 
اچ پی و ایســوس هســتیم که علت آن در تنوع باالی 
دستگاه های این شرکت هاســت.  به گزارش زومیت، 
لپ تاپ هایی بــا قیمت دو  میلیون تــا چهار  میلیون 
تومــان معمــوال دارای پردازنده هــای Core i اینتل 
هستند. با توجه به قیمت این دستگاه ها، مشخصات 
فنی آنها و امکاناتی که در اختیار شما قرار می دهند، 
بیشترین آمار فروش به این بخش تعلق دارد. بسیاری 
از کاربــران برای انجــام کارهای خــود نمی خواهند 
لپ تاپــی ضعیف داشــته باشــند و از طرفی بودجه  
زیادی هم برای هزینه کــردن ندارند. در این بخش از 
لپ تاپ های Core i5 گرفته تا Core i7 پیدا می شود. 
یادتان باشــد به کارگیری ســری جدید پردازنده های 
کم مصــرف اینتل به هیچ عنوان گــواه قدرت کم آنها 
نیســت. لپ تاپ های مجهز به نمایشگر ۱۵٫۶اینچی 
معمــوال بدنه ای بزرگ تــر از لپ تاپ هــای ۱۴اینچی 
دارنــد. بنابراین در انتخاب یک لپ تــاپ ۱۵٫۶اینچی 
بهتر است حتما به وزن و مقدار ضخامت آن دستگاه 
توجه ویژه شود، زیرا مهم ترین جنبه خرید یک لپ تاپ، 
قابلیت حمل ونقل آسان آن است، هر چقدر ضخامت 
و وزن دســتگاه بیشتر و بدتر باشــد، قطعا از قابلیت 
حمل ونقل آســان آن دســتگاه کم خواهد شد. جنبه 
مهم دیگر خرید یک لپ تــاپ قطعا میزان نگهداری 
باتری آن اســت. برخی از لپ تاپ های معرفی شــده 
درادامه ظرفیت باتری زیادی دارند، اما باز هم سعی 
کنید بهترین لپ تاپ با بیشــترین زمان نگهداری شارژ 
را برگزینید. بســیاری از ما ممکن است در زمان خرید 

و انتخــاب یک لپ تاپ به تعداد یا نوع پورت هایی که 
آن دستگاه پشتیبانی می کند، توجه نکنیم؛ اما پس از 
مدتی از خرید یک لپ تاپی متوجه اهمیت بسیار باالی 
آنها خواهیم شد. سعی کنید لپ تاپی را انتخاب کنید 
که پورت های USB 3.0 بیشتری داشته باشند و از هر 
دو پورت دیگر VGA و HDMI نیز پشــتیبانی کنند. 
لپ تاپی که قصد خریــد آن را دارید باید صفحه کلید 
بسیار ارگونومیک، خوش طراحی و راحت برای تایپ 
داشــته باشــد و از تاچ پدی بــزرگ بــرای کار بهتر با 
لپ تاپ برخوردار باشد. به همین دلیل حتما به طراحی 
لپ تاپ بســیار توجه کنیــد. انتخاب بین نمایشــگر 
۱۴ یــا ۱۵٫۶اینچــی کامال به نیاز شــما از یک لپ تاپ 
بازمی گردد. اگر به کار هــای مصرف محتوا همچون 
تماشــای فیلم، وبگردی، خواندن مقــاالت و کتاب و 
چنین موارد بیشتر عالقه دارید، قطعا نمایشگر بزرگ تر 
در لذت بردن شــما از یک دستگاه بسیار کمک خواهد 
کرد. اما از آن طرف اگر حمل ونقل راحت تر و طراحی 
ظریف تر نیــاز دارید و به میزان اندازه نمایشــگر هم 
توجه نمی کنید، انتخاب یــک لپ تاپ ۱۳ یا ۱۴اینچی 
می تواند بســیار بهتر باشــد.  همان طــور که احتماال 
می دانیــد، لپ تاپ هایی که از پردازنــده Core i اینتل 
بهره می برند، نسبت به لپ تاپ هایی با پردازنده پنتیوم 
یا سلرون، قدرت پردازشی باالتری دارند و در کار های 
سنگین تر قطعا بهتر از پنتیوم یا سلرون عمل می کنند. 
درنتیجه افــرادی که برای خرید لپ تاپ هزینه زیادی 
می پردازند، قصد دارند کارهای سنگینی انجام دهند. 
درنهایت اگر قصد خرید لپ تاپی با قیمت دو  میلیون تا 
چهار  میلیون تومان دارید، مقدار حافظه  ذخیره سازی 
حداکثر دو ترابایت، حافظه رم هشت تا ۱۶ گیگابایت و 
پردازنده  کور core i7 در اختیار شما قرار می گیرد، زیرا 
در بهترین حالت و بهترین لپ تاپ، شــما مشخصاتی 
باالتــر از مواردی که ذکر شــد را مشــاهده نخواهید 
کرد. البته مدل های دیگری در بازار وجود دارد که به 
پردازنده های ای ام دی مجهز شده اند و قیمت مناسبی 
دارند. بنابراین بسته به نیاز خود اقدام به خرید کنید. 

بازار

بازار لپ تاپ هاى 2 تا 4  میلیون تومانى


