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یک لپتاپ رده باال
راهنمای سخت افزاری برای خرید یک لپتاپ قدرتمند

خرید لپتاپ هــای گران قیمت این روزها بســیار آســان 
است. میتوانید به سادگی به بازار مراجعه کنید و با توجه به 
بهایی که حاضر به پرداخت آن هستید یکی از گزینه های 
پیشنهادی فروشنده را انتخاب کنید، یا اینکه به سادگی از 
بازارهای آنالین با کمی جستجو و تفحص اقدام به خرید 
کنید. اما راه مطلوب تر برای همه این است که قبال در مورد 
گزینه مورد نظر خود جستجوی الزم را انجام داده و با علم 
کافی به ســراغ آن بروید. سخت افزاری که برای کار خود 
مد نظر دارید و قطعا بهایی که بــرای آن پرداخت میکنید 
را شــناخته باشــید و از بهترین گزینه های سخت افزاری 

موجود در بازار اطالعات کافی به دست آورده باشید.
در این مقاله ما ســعی میکنیم بهترین ســخت افزارهای 
ممکن برای یک لپتاپ گران قیمت و قدرتمند را به شــما 
معرفی کنیم. هرچند پیدا کردن همه آنها در یک دستگاه 
کاری دشوار است، اما حداقل این که میتوانید هنگام خرید 
به این نکات توجه کافی را داشته باشید و بر اساس نیاز خود 

دست به انتخاب بزنید.

گرافیک
هماننــد PC وقتی پای گرافیک و بازی به میان کشــیده 
 GPU میشــود هیچ چیز مهم تر از پردازنــده گرافیکی یا
نیست. برای آنکه بدانید طی سالهای اخیر چگونه لپتاپ 
ها همپــای PC ها در این عرصه آمده انــد باید چند نکته 
قابل توجه را بدانیــد: در ســال 2010 پردازنده گرافیکی 
480M Fermi-based شرکت NVidia تنها 40 درصد 
از عملکرد پردازنده مشابه خود در PC یعنی GTX 480 را 
ارائه میکرد. در سال 2012 با پردازنده 680M این فاصله 
به 60 درصد رســید و اکنون این شرکت اعالم کرده است 
که پردازنده گرافیکی M980، 70 تا 80 درصد از عملکرد 

نمونه PC خود یعنی GTX 980 را پشتیبانی میکند.
به خاطر داشته باشــید که در حال حاضر بهترین پردازنده 
گرافیکی برای لپتاپ این نمونه اســت و اگر به دنبال یک 
گرافیک خوب و پشــتیبانی از 4K هستید، و پول چندان 
اهمیتی برای شما ندارد باید به دنبال 980M بروید. اما اگر 
میخواهید کمی تعادل برقرار شود میتوانید سراغ پردازنده 

970M نیز بروید.
این پردازنده از سرعت کالک 924 مگاهرتز برخوردار است 
که معنی آن این است که به سادگی از پس رندر کردن بازی 
های 1080 در آخرین تنظیمــات گرافیکی آن بر می آید. 
همچنیــن 970M همراه با دو نســخه رم 3 و 6 گیگابیت 
عرضه میشــود و البته نتایج بنچمارک نشــان میدهد که 
استفاده از نسخه با رم 3 گیگابایت تاثیر چندان محسوسی 
در عملکــرد پردازنده نــدارد. بنابراین الزم نیســت هزینه 

اضافی برای نسخه 6 گیگابایت آن کنید.
 AMD اگر بنا به هر دلیل مجبور به استفاده از نمونه های
هســتید بهترین GPU لپتاپ از این شرکت رقیب اصلی 
970M یعنــی M395X R9. البته هنــوز Radeon در 
تســت های بنچمارک پشت ســر NVidia قرار دارد و از 
همین روی گیر آوردن آن در یک لپتاپ مخصوص به بازی 

بسیار دشوار است.

پردازشگر
وقتی نوبت به انتخاب پردازشــگر لپتاپ میرسد، بهترین 
گزینه ای که میتوان با توجه به پیشــرفت تکنولوژی ها در 
این عرصه به دنبال آن بود، پردازشــگر های نســل ششم 
اینتل یعنی Skylake است. هنوز هم نسل های قدیمی 
پردازشــگر در بســیاری از دســتگاه های موجود در بازار 
استفاده میشود اما واقعیت آن است که نسل ششم اینتل 
از شما را عملکرد بسیار بهینه تر و عمر بیشتر باتری لپتاپ 
بهــره مند خواهد کــرد. هرچند در مورد بازی شــاید تغییر 
چندان محسوسی بین نسل پنجم و ششم این پردازشگر 

وجود نداشته باشد.
همچنین وقتی به مدل های مختلف پردازشگر در لپتاپ 
نگاه میکنید برخی پســوندها را در ادامــه آنها میبینید که 
 )U )Ultra-low- Power :مهمترین آنها عبارتنــد از
HQ )High performance Graphics Quad- و
 HQ تفــاوت اصلی در این اســت کــه برندهای .)Core
پردازشــگرهای Quad-Core هستند و در مقابل نمونه 
هــای U از نــوع Dual-Core. در نتیجــه نمونه های 
Quad-Core عملکرد بهتری را برای شما مهیا میکنند.
با این نتیجه گیری میتوان گفت که بهترین پردازشگرهای 
موجود در حال حاضــر نمونه های Skylake i5HQs و 
i7HQs بوده و همچنین دومی ســرعت کالک باالتری 
دارد. البتــه این موضوع در مــورد عملکردهای گرافیکی 
تفاوت چندانی ندارند و همچنین بهای نمونه های i7 قطعا 
باالتر از i5 است. هرچند این روزها نرم افزارهای سنگین 
 i7 و بازیها اغلب پیشــنهاد به کارگیری از پردازشــگرهای
را میکننــد و نمونه های پایین تر برای کارهای ســبک تر 
مناســب است. اگر توان مالی شــما اجازه میدهد بهترین 
-Core i7 گزینه ممکــن در حــال حاضــر پردازشــگر

6700HQ است.

RAM حافظه
با این فرض که انتخاب شــما برای پردازشــگر یک نمونه 
 DDR4 نیز RAM باشــد مقصد شــما برای Skylake
خواهــد بود. تنها باید به این فکر کنید که از رم 8 گیگابایت 

یا 16 گیگابایت استفاده کنید.
در بســیاری از موارد اضافه کردن بیــش از 8 گیگابایت رم 

چندان تغییر محسوســی در کارکرد سیســتم شما ایجاد 
نمیکنــد، حتی در مورد بازی های ســنگین. این موضوع 
ناشی از این مورد است که بخش اعظمی از پردازش های 
گرافیکی ســنگین بر عهده GPU و رم این ســخت افزار 
است و در نهایت حتی میتوان گفت که با در اختیار داشتن 
یک GPU قدرتمند حتی 4 گیگابایت رم نیز برای کارهای 

گرافیکی نظیر بازی کفایت میکند.
تنها با این فرض که از سیســتم خود بــرای پردازش هایی 
حتی سنگین تر از بازی های گرافیکی نیز بهره میگیرید، 
رم 8 گیگابایت هم در دســکتاپ و هــم در لپتاپ بهترین 

گزینه ممکن برای شما است.

حافظه اصلی
پیش از این و برای مدت زمانی طوالنی تنها انتخابی که در 
مورد حافظه دستگاه خود داشتید مربوط به ظرفیت آن بود. 
اما اکنــون خریداران لپتاپ به غیر از موضوع ظرفیت باید 
در مورد نوع حافظه دستگاه خود نیز تصمیم گیری کنند. 

.SSD و HDD از میان حافظه های
در حال حاضــر بهترین گزینه برای داشــتن یک حافظه 
سریع و مناسب با قیمتی مطلوب استفاده از ترکیب این دو با 
هم است. همچنین برخی از سازندگان لپتاپ اکنون گزینه 
های فوق سریع M.2 را نیز ارائه میکنند که قادر به خواندن 
اطالعات با سرعت 2 گیگابایت در ثانیه و نوشتن اطالعات 
با ســرعت 650 مگابایت در ثانیه هستند. اما همانطور که 

حدس میزنید بهای این سخت افزار به شدت باال است.
گزینــه مطلوب تر اســتفاده از حافظه هــای SSD برای 
دستگاه است که یک سرعت مطلوب را با قیمتی نه چندان 
باال به شما عرضه میکند – البته هنوز بسیار گران تر از نمونه 
هــای HDD. همچنین این نکته را باید به خاطر داشــته 
باشید که در بسیاری از امور تفاوت چندانی در سرعت این 
نوه با M.2 احساس نمیشود. مخصوصا در مورد بازی های 

این مسئله بیشتر صدق میکند.
در نهایت اینکه انتخاب بین هزینه کمتر و سرعت باالتر در 
بوت سیستم و لود شدن برنامه ها به عهده شما است. اما 
 256GB SSD در مورد ظرفیت حافظه معموال ترکیبی از
و 1TB HDD گزینه مناسبی است که همزمان سرعت 

مناسب و بهای معقول را در بر دارد.

صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش برای لپتاپ یک موضوع ســلیقه ای 
اســت. برخی از کاربران صفحه نمایــش های بزرگ حتی 
بزرگتــر از 17 اینچ را مد نظر دارند که بــه نظر گزینه خوبی 
برای دید بهتر و جزئیات بیشــتر فراهم میکند اما به همان 
نسبت قابلیت جا به جایی دستگاه را کمتر میکند و همچنین 
احتماال هزینه دســتگاه را نیز باالتر میبرد. سوال دیگر در 
مورد صفحه نمایش باز میگردد به وضــوح آن و این که آیا 
وضوح بیشتر از 1080 پیکسل برای دستگاه الزم است یا نه. 
قطعا اگر این موضوع در مورد گوشی های هوشمند خارج 
از موضوع باشد، اما وضوح باالتر در صفحه نمایش لپتاپ 
کیفیت بهتر و همچنین در مورد کارهای گرافیکی و بازی ها 
ضرورت بیشتری دارد. پس فکر کردن به وضوح 1920 در 
1080 یا 2560 در 1440 میتواند گزینه های مناسبی باشد. 
در این میان نوع پردازشــگر گرافیکی را نیز نباید فراموش 
کــرد. در حالی که برخی بازی های 1440 پیکســل بدون 
هیچ مشکلی با پردازنده گرافیکی 970M سازگاری دارند 
وقتی تنظیمات بازی در حد نهایی باشد، برخی لگ ها را در 
بازی تجربه خواهید کرد. در نتیجه اگر به فکر انجام بازی 
های سنگین گرافیکی بدون برخورد با مشکل فریم ریت ها 
هستید گزینه مطلوب برای شما باید وضوح 2560 در 1440 
باشد. مورد دیگری که باید در خصوص صفحه نمایش به آن 
توجه کنیــد موضوع Refresh Rate در 75Hz یا باالتر و 
همچنین G-sync است. در حالی که وجود این دو قابلیت 
در صفحه نمایش بها را افزایش میدهد اما تجربه کار شما 
با صفحه نمایش را به شــدت بهبــود میدهد مخصوصا در 
رندر های گرافیکی سنگین. البته در حال حاضر دستگاه 
های کمی در بازار هستند که از G-sync پشتیبانی کنند.

سایر موارد
هیچ دستگاهی نیســت که بدون نیاز به شارژ برای مدت 
زمانی طوالنی برای شــما کار کند. برای مثال دســتگاه 
 70Wh 960( مجهز به باتریM( Razer Blade Pro
است اما برای یک بازی مانند Crysis 3 با نهایت وضوح 
تصویر و روشنایی، تنها 55 دقیقه دوام می آورد. در نتیجه 
باتری لپتاپ شــما جزو گزینه های جدی بــرای توجه در 
زمان خرید است. به شــکل ساده سعی کنید تا حد امکان 
از باتری های شــش سلولی پایین تر نیایید. مورد دیگر این 
است که وقتی قصد خرید یک لپتاپ قدرتمند دارید، باید 
توجه کنید که همه این ســخت افزارهــای قوی، گرمای 
زیادی را نیز تولید میکنند و گاهی دســتگاه شما به قدری 
داغ میشــود که عملکرد آن را تحت تاثیــر قرار میدهد. در 
نتیجه یا به فکر یک خنک کننده جانبی برای دســتگاه در 
زمان انجام کارهای ســنگین باشید و یا از مکانیزم خنک 
کننده دســتگاه خود و قدرت آن اطمینــان کامل حاصل 
کنید. ترجیح آن است که به سراغ دستگاه هایی که از زیر 
خنک میشوند نروید. همچنین موارد دیگر کیفیت صفحه 
کلید و ساخت آن و همچنین Track-Pad است. هرچند 
این روزها بسیاری از کاربران از ماوس استفاده میکنند اما 

این امر نباید منجر به عدم توجه شما به این موارد شود.

تالش عربستان برای هک سایت های ایرانی
ارتباطــات اجتماعــی  ســایتهای 
ســعودی طــی روزهــای گذشــته 
هشــتگ جدیدی با عنــوان "هک 
ســایتهای ایرانــی" در زمینه جنگ 
الکترونیک فعال کرده و از هکرهای 
عربستانی خواسته اند در این کمپین 
شــرکت کنند. منابع سعودی گفته 

اند که کاربران اســتقبال گســترده ای از این فراخوان 
داشــته و این هشتگ تبدیل به پربازدیدترین مطلب در 
فهرست اخبار درعربستان شده و هکرهای بسیاری به 
این کمپین پیوسته اند. طراحان هشتگ مدعی شدند 
به محض پیوستن هکرها به این کمپین، حدود یکصد 
سایت ایرانی هک شــده اســت؛ بدون اینکه نام هیچ 
سایت هک شده ای مطرح شود. در قالب این هشتگ 
حمالتی علیه ایران مطرح شده و دعوت کنندگان که به 
نظر می رسد با دیوار فقر توان فنی و اطالعاتی کاربران 

ســعودی برای هک کردن ســایت 
ها روبرو هســتند، عاجزانه خواستار 
حضور افراد بیشــتر در تالش برای 
هک کردن سایت های ایرانی شده 
انــد. عربســتان پیش از ایــن هم با 
اعمال فشــار بر روی سایت یوتیوب 
که مدعی آزادی بیان است، صفحه 
یوتیوب العالم را مســدود کرد و مدیریت سایت یوتیوب 
دراقدامی بی سابقه و غیر حرفه ای و با استناد به ادعای 
واهی و شــکایت ســازمان رادیو و تلویزیون عربستان 
از شــبکه العالم، بدون هیچ گونه هشدار قبلی صفحه 
یوتیوب العالم را مســدود کــرد. از ســوی دیگر دولت 
عربستان ضمن حذف شبکه تلویزیونی العالم از ماهواره 
های نایلَست و عربَست، سایت و شبکه های اجتماعی 
العالم را نیز در این کشور فیلتر کرده و چند کشور عربی از 
جمله بحرین و امارات را نیز با خود همگام ساخته است.

هشدار »داووس« به رایانه های کوانتومی
در اجالس مجمــع جهانی اقتصاد، 
یکی از متخصصــان حوزه فتونیک 
کوانتومی به بحث در مورد چالش ها 
و فرصت های موجود در مسیر ظهور 
کامپیوترهای کوانتومی پرداخت. به 
نظر می رسد توسعه سریع تر فناوری 
و به خطر افتادن امنیت ســایبری از 

جمله فرصت هــا و تهدیدهای این حوزه اســت. جرمی 
اوبرین از دانشگاه بریســتول معتقد است که طی چهار 
سال آینده کامپیوترهای کوانتومی به رقیبی جدی برای 
کامپیوترهای رایج تبدیل می شوند. با این کار چشم انداز 
کسب و کار و فناوری تغییر جدی می کند. اوبرین که برای 
اجالس مجمع جهانی اقتصاد به داووس سوئیس سفر 
کرده است در جمع رهبران کشورهای جهان اعالم کرد 
که کامپیوترهای کوانتومی به زودی وارد صحنه جهانی 
شــده و امنیت کامپیوترهای فعلی را بــه خطر خواهند 

انداخت. او در ایــن کنفرانس اعالم 
کرد که باید برای ظهور محاســبات 
کوانتومی آماده باشیم. اوبرین یکی 
از محققان فتونتیــک کوانتومی در 
دانشگاه بریستول است که به عنوان 
عضو انجمن تحقیقات اروپا به عنوان 
سخنران در این نشست حضور دارد. 
ســرعت و عملکرد باالی این کامپیوترها می توانند گره 
بســیاری از تحقیقات علمی را باز کنند در حالی که خود 
منشاء برخی از ناامنی ها خواهند شد. اوبرین می گوید: 
» در کمتر از 10 سال کامپیوترهای کوانتومی به بخشی 
از زندگی تبدیل خواهند شد، کامپیوترهایی که مجهز به 
هوش مصنوعی مجهز هستند. این کامپیوترها می توانند 
کسب و کار امروزی را متحول کرده و چالش های امنیتی 
نیز ایجاد کنند. کســب و کارهای مختلف باید برای این 

فناوری آماده شوند.« 

دوران ناخوش توئیتر
سهام توئیتر پس از انتشــار اخباری مبنی بر کاهش 
کاربران، به طور ناگهانی تنزل کرد. توئیتر در سه ماهه 
گذشته تعدادی از کاربرانش را از دست داد و این اخبار 
قیمت سهام را به یک افت ناگهانی سوق داد. قیمت 
ســهام توئیتر پس از اینکه اعالم شــد رشد کاربرانی 
که به صورت ماهانه از این شبکه اجتماعی استفاده 

می کنند متوقف شده است، 13 درصد افت کرد.
جک دورســی -مدیرعامل توئیتر- که سال گذشته 
برای رهبری این شــبکه بازگشت، اقدام به برکناری 
کارکنان کرده و تغییرات زیادی اعمال کرد، اما به نظر 
می رسد طرح های او موفقیتی را در پی نداشته است.
رشد کاربران فعال ماهانه توئیتر ابتدا کاهش یافت، 
سپس با رکود مواجه شد و حاال به نظر می رسد به طور 
کلی متوقف شده است. تعداد کاربران ماهانه نسبت 
به همین زمان در ســال گذشــته 9 درصــد افزایش 
داشته اســت، اما با توجه به درآمد سه ماهه گذشته، 

بدون رشد در 320 میلیون متوقف شده است.
بدون احتساب دنبال کنندگانی که از طریق سیستم 
عامل پیامی خدمات توئیتر را دنبال می کنند و تمایل 
به حضور در بازارهــای نوظهور دارند، تعداد کاربران 
توئیتــر برای اولین بار در ســه ماهه گذشــته از 307 

میلیون به 305 میلیون کاهش داشته است.
دورسی می گوید که این شــرکت باید تمرکز بیشتری 
بر کاربران فعال روزانه در جهت درآمد بیشــتر داشته 
باشــد. کاربران فعال روزانه در سه ماهه چهارم ثابت 
بودند، این بدان معناست که هم افرادی که خدمات 
توئیتــر را کنــار گذاشــته اند از آن اســتفاده زیادی 
نمی کردند و همچنین تعــداد افراد کمتری به توئیتر 
می پیوندند. با این حال توئیتر هنوز هم 3.5 میلیارد 

نقد در دست دارد.
توئیتــر طرح های دقیقی را برای ســر پــا کردن این 
شرکت تدارک دیده است، اما با گذشت سال ها و تاکید 
بر تعداد کاربران بر مبنای درآمد و رشد تبلیغات، بازار 
بی عالقه شده است. عملکرد اجرایی سهم توئیتر به 
محض اعالم شــدن تعداد کاربران شبکه اجتماعی 

این شرکت، افقی شد.
شــرکت ایمارکتر اعالم کرده اســت که سال جاری 
توئیتر به احتمال زیاد مجموعــا 2.95 میلیارد دالر 
درآمد از تبلیغات در سراسر جهان کسب خواهد کرد 
و ســهمی 9 درصدی از تبلیغات تمامی شــبکه های 

اجتماعی خواهد داشت.
با این تفاســیر تحلیل گــران کار توئیتر را تمام شــده 
نمی دانند. یکی از این تحلیل گران می گوید: با کاهش 
سهامی که اخیرا شرکت ها داشته اند، ما در مقایسه با 
زمان های مشابه نسبت به توانایی های بالقوه توئیتر 

خوشبین هستیم.

قابلیت جدید در توییتر
چنــد روز پیــش، توئیتر از یــک قابلیــت جدید پرده 
برداشــت کــه بــه زودی راه خــود را به این شــبکۀ 
اجتماعــی بــاز می کنــد. ایــن قابلیــت، »بهترین 
توئیت ها« )Best Tweets( نام دارد و بسیار شبیه 
بــه قابلیِت »برتریــن قضایــا« )Top Stories( در 
فیسبوک است. اســاس این امکان بر این است که 
محبوب ترین و/یا مرتبط تریــن توئیت ها، در زمانی 
که شما حساب کاربری خود را باز می کنید در باالی 
نواِر زمان برای شما نمایش داده شوند. در حقیقت، 
ایــن قابلیت شــباهت هایی با توئیت های قســمت 
When You were away دارد، با این تفاوت که 
همیشه نمایش داده می شود. زمانی که این قابلیت 
اعمال شود، شما بایستی برای فعال کردن آن اقدام 
کرده و گزینۀ مورد بحث را از طریق تنظیمات توییتر 

فعال نمایید.

رصدخانه

تعطیلی Picasa تا از اردیبهشت ماه
گوگل قصد دارد ســرویس 
Picasa را در کمتر از ســه 
مــاه دیگــر به طــور کامل 
تعطیل کند. هدف گوگل از 
این اقدام تشویق کاربران 
بــه اســتفاده از ســرویس 
و   Google Photos

تمرکز بر روی توسعه و بهبود آن است. گوگل 
در سال 2004 سرویس Picasa را از شرکت 
Lifescape خریداری کرد و آن را به صورت 
یک ســرویس رایگان عرضه کرد. نام پیکاسا 
در واقع از ترکیب نام نقاش مشهور اسپانیایی 
 mi به معنای تصویر و  pic ،»پابلو پیکاســو«

casa بــه معنــای “خانه 
مــن” )در اســپانیایی( به 
وجود آمــده اســت. البته 
تمامی تصاویر و ویدئوهای 
شــما از آلبوم وب پیکاسا 
بــه صــورت خــودکار بــه 
Google Photos منتقل 
خواهد شــد و نیازی به انتقال دســتی آن ها 
نخواهد بود. گوگل پشــتیبانی از اپلیکیشــن 
دســکتاپ پیکاســا را زودتــر و در تاریــخ 25 
اســفندماه متوقف خواهد کــرد و تنها پس از 
اتمام پشــتیبانی گوگل دیگر آپدیتی برای آن 

عرضه نخواهد شد.

عرضه ساعت هوشمند اچ تی سی در فروردین ماه
منبعی مدعی شده است که 
رونمایی از ساعت هوشمند 
اچ تی ســی با تأخیر همراه 
خواهــد بــود. در حالی که 
منابــع دیگــر از رونمایــی 
این ســاعت هوشــمند در 
کنگره جهانی موبایل خبر 

می دهنــد این منبع موضعــی عکس به خود 
گرفته است. در ادامه با ترنجی همراه باشید. 
آذر ماه امسال بود که منبع معتبر افشا کننده 
اســرار، به نام @evleaks، عنــوان کرد که 
این گجت پوشــیدنی در اســفند مــاه معرفی 
خواهد شــد. اما اکنون معتقد اســت که این 

رونمایــی بــه فروردین ماه 
پیش رو بــه تأخیــر افتاده 
اســت. با این حال از سوی 
اچ تی ســی هیچ اشاره ای 
بــه زمــان رونمایی نشــده 
 FYI اســت. منبعی با نام
می پنــدارد که اچ تی ســی 
در حــال توســعه اولیــن ســاعت هوشــمند 
معرفی شــده اش در ســال 2013، می باشد. 
تا کنــون فقــط میدانیم کــه این دســتگاه با 
 Android مبتنی بر ،Halfbeak اســم رمز
Wear خواهد بود و از صفحه ای با رزولوشن 

360x360 پیکسل بهره خواهد برد.

رونمایی از رایانه کوانتومی گوگل
شرکت گوگل در یک بازدید 
عمومــی، عملکــرد رایانه 
کوانتومــی خــود را که در 
یکــی از مراکز ناســا قرار 
دارد برای عموم به نمایش 
گذاشت. این رایانه می تواند 
با سرعت باالتری معادالت 

پیچیده را حل کند. شرکت هریس اند هریس 
)Harris & Harris( در حوزه سرمایه گذاری 
در علوم و فناوری های مختلف فعالیت دارد. 
این شرکت اعالم کرد که ناسا، گوگل و انجمن 
تحقیقات فضایی )USRA( میزبان یک تور 
بازدید علمــی از مرکز تحقیقات آمز در ناســا 

هســتند. در این مرکز رایانه 
کوانتومــی D-Wave بــا 
1097 کیوبیت قــرار دارد. 
در این بازدید، عملکرد این 
بــرای عالقمندان  رایانــه 
می شــود.  داده  نمایــش 
شــرکت گوگل از این رایانه 
برای حل یک معادله بسیار پیچیده که حاوی 
1000 متغیر است، استفاده کرد و این معادله 
با سرعت بســیار باالتری نسبت به رایانه های 
کالسیک حل شــد. گروه هریس اند هریس 
یک شــرکت ســهامی عام بوده کــه در حوزه 

توسعه کسب و کار نیز فعالیت دارد.

آی تی


