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لپ تاپ های مخصوص بازی محصوالت حرفه ای هستند 
که از امکانات بســیار زیادی بهــره می برند و جدیدترین 
تکنولوژی ها در ســاخت آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
در واقع می توان محصــوالت مخصوص بازی را میدانی 
بــرای رقابت و قدرت نمایی شــرکت های فعــال در این 
صنعت دانســت. »MSI« هم در این بین، جزو مدعیان 
بزرگ محسوب می شــود و محصوالت مخصوص بازی 
این شرکت از کیفیت و محبوبیت باالیی برخوردار هستند. 
لپ تاپ های سری GE از جمله همین محصوالت که به 
دالیل کیفیت ساخت باال، امکانات متعدد و قیمت مناسب، 
طی سال های اخیر با استقبال خوبی از سوی کاربران مواجه 
شــده اند. به تازگی هم این شرکت ســری GE62 مدل 
Apache Pro خود را به نسل جدید پردازنده های اینتل 

با کد Skylake مجهــز کرده و با اعمال کمی تغییرات 

در شکل ســاختاری و امکانات، این محصول را با پسوند 
6Q روانه بازار کرده است. MSI در طراحی این محصول 

از سخت افزارهای جدید و قدرتمند موجود استفاده کرده و 
طراحی آن را هم نسبت به نسل قبلی تغییر اساسی نداده 
اســت. برای این محصول جدید، کانفیگ های مختلفی 
درنظر گرفته شده تا کاربران براساس نوع نیاز و بودجه خود 
بتوانند بهترین نمونه را انتخاب کنند؛ عالوه براین MSI یک 
مدل سفارشــی و خاص هم از این لپ تاپ تولید کرده که 
روی قسمت های داخلی و خارجی آن، تصاویر کاراکترها و 
قهرمان های بازی Heroes of Storm ساخت شرکت 
بلیزارد حک شده است. این لپ تاپ با ظاهر کامال متفاوت 
و خاصی کــه دارد، می تواند یکی از محصوالت محبوب 
برای گیمرهای حرفه ای و به خصوص طرفداران این بازی 

معروف باشد. 

رییـس بنیـاد ملـی بازی هـای رایانـه ای بـا تاکید بـر رشـد بازی های 
آنالیـن بـه لطـف افزایـش پهنای بانـد اینترنـت، از اقبـال گیمرها به 
بازی هـای آنالیـن بـا پرداخـت درون برنامه ای نسـبت بـه بازی هایی 
کـه در ابتـدا خریـداری می شـوند، می گویـد کـه نیازمنـد اتصـال بـه 
اینترنـت هسـتند. حسـن کریمی قدوسـی، با اشـاره به تاثیـر افزایش 
براسـاس  کـرد:  اظهـار  آنالیـن  بازی هـای  رشـد  در  بانـد  پهنـای 
آمـار و ارقـام منتشـر شـده توسـط بنیـاد ملـی بازی هـای رایانـه ای، 
در چنـد سـال اخیـر کاربـران بازی هـای رایانـه ای بـه سـمت بـازی  
روی گوشـی های هوشـمند رفتنـد. مهم تریـن شـکلی کـه بازی های 
گوشـی های هوشـمند دارنـد، متعلـق بـه بازی هـای آنالیـن اسـت و 
ایـن موضـوع بـه ایـن علـت اسـت کـه بـا افزایـش پهنـای بانـد و 
دسترسـی بـه اینترنـت کـه در کل دنیـا ایجـاد شـده، بازی کـردن از 
یـک مقولـه فـردی بـه یـک مقولـه اجتماعـی و بازی هـای گروهـی 
و  رایانـه  گیمرهـای  آمـار  بـه  اشـاره  بـا  وی  اسـت.  شـده  تبدیـل 
گوشـی های هوشـمند  بیـان کـرد: در سـالیان گذشـته بـه خصـوص 
طبـق آمـار سـال 1392، از 16 میلیـون گیمـری کـه در آن سـال 
وجـود داشـت و طبـق پرسـش نامه ای کـه توسـط بازی کننـدگان پـر 
شـد، حـدود 75 درصـد کسـانی بودنـد کـه روی PC و رایانه هـای 
شـخصی بـازی می کردنـد، در حالـی کـه ایـن عـدد در حـال حاضـر 
بـه 15 درصـد رسـیده اسـت و اکثـر افـراد بـه سـمت بـازی روی 
گوشـی های هوشـمند رفتنـد. رییـس بنیـاد ملـی بازی هـای رایانه ای 
ادامـه داد: در بحـث پرداخـت بـرای بـازی هـم ایـن قضیه مشـاهده 
می شـود. براسـاس آخریـن آمـاری کـه در بحـث درآمـد و فـروش 
وجـود دارد، در سـال 1395 تقریبـا 70 تـا 80 میلیـارد ریـال درآمـد 
محتـوای دیجیتـال شـامل اپلیکیشـن و بازی توسـط کاربـران ایرانی 

بـرای محصوالتـی بـوده کـه کاربـران بایـد آن را از ابتـدا خریـداری 
می کردنـد، کـه اصطالحـا بـه آن پریمیـوم گفتـه می شـود، در حالـی 
کـه حـدود 640 میلیارد ریال فـروش درون برنامه ای برای اپلیکیشـن 
و بـازی بـوده اسـت. کریمـی بـا بیـان اینکـه وقتـی دربـاره برنامـه 
بـا پرداخـت درون برنامـه ای صحبـت می کنیـم بـه معنـای آنالیـن 
بـودن آن برنامـه اسـت، افـزود: ایـن موضوع بـه این علت اسـت که 
مخاطـب ترجیـح می دهـد همـان ابتـدا پول یـک محصـول را ندهد، 
بلکـه آن را بـه صـورت رایـگان دانلـود کنـد و در طول بـازی هزینه 
بپـردازد. بـرای چنیـن بازی هایـی نیازمنـد سـرور و ارتبـاط آنالیـن 
اسـت کـه گـواه همین موضـوع و افزایـش بازی هـای آنالیـن بر اثر 
افزایـش پهنـای بانـد نیـز هسـت. وی بـا اشـاره بـه آمـار گیمرهای 
ایرانـی بیـان کـرد: گیمرهـا کسـانی هسـتند کـه در روز حداقـل 70 
دقیقـه بـازی می کننـد. از 18 میلیـون گیمـر در سـال 1392 بـه 23 
میلیـون در سـال 1394 رسـیدیم. رشـد اینترنـت و افزایـش پهنـای 
بانـد دسترسـی مـردم را بـه ایـن بازی هـا بیشـتر فراهـم کـرد، زیـرا 
بـه  نیـاز  آنالیـن  بازی هـای  بـرای  ایـن در صورتـی کـه  از  پیـش 
دسترسـی اینترنـت وجـود داشـت در منازل و سـایر مکان هـا اینترنت 
پرسـرعت فراهـم نبـود و کاربـران محـدود بـه بازی هـای پریمیـوم 
بودنـد. رییـس بنیـاد ملـی بازی هـای رایانـه ای در ادامه خاطرنشـان 
کـرد: بـا توسـعه اینترنت کاربـران می توانسـتند در لحظه بـه اینترنت 
متصـل شـوند و بدیـن ترتیب بـازی پریمیوم توسـعه پیدا کـرد. مردم 
بـه خاطـر پرداخـت درون برنامـه ای به بـازی پریمیوم اقبال بیشـتری 
دارنـد، زیـرا ابتـدا آن را مجانـی دانلـود می کننـد و بعد در بـازی پول 
می پردازنـد. آمـار چندبرابـری بازی های فریمیوم نسـبت بـه پریمیوم 
نیـز گـواه ایـن اسـت کـه اقبـال مـردم به این سـمت بیشـتر اسـت.  

سیستمی مخصوص عاشقان بازیآنچه پهنای باند برای بازی های آنالین رقم زد

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

 آیا پردازنده رایانه قابل ارتقاء می باشد؟ 
دوست عزیز پردازنده قابل ارتقا نیســت بلکه تعویض می شود. درواقع 
هرگاه سخن ازارتقا در پردازنده پیش می آید موضوع تعویض آنست که 
از یک مدل باالتر بهره برده می شود. البته باید دقت داشته باشید که در 
زمان ارتقا یا همان تعویض، مادربورد قابلیت پشتیبانی از پردازنده مورد 

نظر را داشته باشد.

 زمانی که با باتــری از لپ تاپ برای کار گرافیکی یا بازی 
استفاده می کنم سرعت دستگاه پایین است و در برخی از 
بازی ها لرزش در تصویر وجود دارد. زمانی که به برق است 
این موارد دیده نمی شود. آیا باتری دستگاه مشکل دارد یا 

خیر؟
در زمان اســتفاده از نر افزارهای گرافیکی یا بــازی، پردازنده گرافیکی 
دســتگاه بیش از قبل انرژی مصرف می کند. از این رو سرعت عمومی 

سیســتم باتوجه به مصرف انرژی به صورت محدودتر، کند می شود. لذا 
مشکلی در باتری نیست و بهتر است برای این حد از کارکرد دستگاه از 

برق مستقیم استفاده کنید.

 در زمان استفاده از لپ تاپ مقداری آب روی صفحه کلید 
دستگاه ریخته است. اما درحال حاضر دستگاه مانند قبل کار 
می کند. آیا نیاز است که آن را باز کنم یا به نمایندگی مجاز ببرم؟

از آن جا که ضد آب بودن صفحه کلید در لپ تاپ ها یک اســتاندارد به 
شمار می آید دستگاه با نفوذ مقداری آب به مشکل بر نمی خورد. اما اگر 
رطوبت درجای باقی به ماند و به مرور زمان خشــک شود، باعث ایجاد 
سولفاته روی مدارها شده و دســتگاه را به تعمیر می  کشاند. بهتر است 
بعد از رخ دادن این نوع اتفاق ســریع دستگاه را برعکس کرده بطوری 
که صفحه کلید روی زمین قرار گیرد و بعد با سشــوار و با باد خنک نه 

با باد داغ آنرا خشک کنید. 

پرسشوپاسخسختافزار

 Intel Core i7-6700HQ (2.6GHz,turbo up to 3.5GHz)
16GB DDR4-2133 SDRAM (2 DIMM)

2TB (5400RPM) hard drive + 128GB solid-state drive
NVIDIA (GeForce GTX 970M) with up to 3GB 

15.6’’ IPS LCD Full HD (1920x1080)
HD cameraps/Intel RealSense 3D camera - USB 3.0

1080p @ 30fps, support depth map»
 62Wh - 5HOURS 

LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi, Bluetooth 4.0
Windows 10 Home 64-bit 

Kensington lock, USB 3.0, HDMI, Mini Display port
2.4 kg
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VGA
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OPTICAL DRIVE
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Connectivity
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