
 خرید کامپیوتر اسمبل شده

 کامپیوتر اسمبل شده

 . در این مقاله میپردازیم به کامپیوتر های اسمبل شده

حتما برای شما اولین سوالی که پیش می اید این است که کامپیوتر اسمبل شده چی هست ؟ چطور میتوانیم یک کامپیوتر 

 اسمبل شده را خریداری کنیم ؟

  . برای پاسخ به این سواالت تا پایان این مققاله همراه اونیکس کاال باشید

 کامپیوتر اسمبل شده

کامپیوتر اسمبل شده به کامپیوتر هایی می گویند که از قبل توسط شرکت ها یا کارخانه ها قطعات داخل آن نصب شده و قابل 

ل شده نیاز نیست دچار دردسرهای زیادی شوید، کافی است راه اندازی می باشد. امروزه دیگر برای خرید کامپیوتر اسمب

مشخصات مورد نظر خود را در ذهن داشته باشید و در وبسایت های مختلفی مثل سایت اونیکس کاال اقدام به مشاهده، 

  .انتخاب و خرید کامپیوتر اسمبل شده نمایید

 کامیپوترمان را بخریم یا کامیپوتر اسمبل کنیم؟ 

، مصرف کنندگان این فرصت را داشتند که سیستم شخصی خود را از اجزای مختلف  IBM کامپیوترهایاز زمان اولین 

یاد می شد. این کار باعث می شد که مصرف کنندگان پول بیشتری  اسمبل کنند. از این کار اغلب به عنوان "بازار مشابه" 

زمان تا کنون خیلی چیزها تغییر کرده اند، اما سرهم  پس انداز کنند و قطعات را از سازندگان کوچک تر تهیه کنند. از آن

 .کردن کامپیوتر، همچنان خوبی ها و نقاط قوت خود را حفظ کرده است

 تفاوت کامپیوتر اماده و مامپیوتر اسمبل شده چیست ؟

وع، برخی از اگر قطعات به درستی انتخاب شوند، تفاوت چندانی بین آنها وجود نخواهد داشت. با به یاد داشتن این موض

 .نقاط قوت و نقاط ضعف سرهم کردن یک سیستم را بررسی میکنیم

 نقاط قوت خرید کامپیوتر اسمبل شده

مهم ترین نقطه قوت اسمبل کردن یک سیستم، انتخاب قطعات است. اکثر سیستم ها، از پیش ساخته شده و در نتیجه قطعات 

ری ها مجبور میشوند با همان قطعات سر کنند. با ساخت یک کامپیوتر آنها نیز از پیش تعیین شده است. بنابراین بیشتر مشت

شخصی، کاربران میتوانند قطعاتی را انتخاب کنند که مناسب نیازهایشان هستند. برخی از فروشندگان سیستم به شما اجازه 

 .دود می شویدمی دهند که قطعات را به سلیقه خودتان انتخاب کنید، اما باز دوباره به انتخاب های آنها مح

موضوع دیگری که شاید کاربران به هنگام خرید یک سیستم از پیش آماده شده به آن توجه نکنند، تفاوت های دو سیستم 

مشابه در قطعات است. دلیل این تفاوت ها قطعات در دسترس به هنگام تولید یک سیستم، کمپانی های توزیع کننده قطعات و 

، ممکن است قطعات را از چند توزیع کننده مختلف تهیه کند، چرا که Dell مثال شرکت البته کمی هم شانس است! به طور

 .یکی ارزان تر از دیگری است. بنابراین تهیه تمامی قطعات توسط خودتان، به نفعتان است



بسازید،  یکی دیگر از نکات مثبت این کار، دریافت اطالعات جدید و یادگیری است. اگر خودتان سیستم مورد نیازتان را

متوجه می شوید که قطعات چگونه در کنار یکدیگر قرار گرفته و کار می کنند. بنابراین اگر سیستم دچار مشکل شود، این 

 .آیند. این بدان معناست که میتوانید بدون پرداخت هزینه های اضافی، کامپیوتر خود را تعمیر کنیداطالعات به کمکتان می

ان است. اگر به دنبال یک سیستم قدرتمند هستید، اسمبل آن توسط خودتان بسیار ارزان تر و در نهایت، بحث هزینه در می

 .خواهد بود. بیشتر قطعات دارای اضافه بها برای افزایش سود هستند

  شده-اسمبل-کامپیوتر-خرید

 نقاط ضعف خرید کامپیوتر اسمبل شده

بزرگترین نقطه ضعف اسمبل کردن کامپیوتر، نبود پشتیبانی مناسب است. از آنجا که این قطعات از کمپانی ها و توزیع 

در حالی که اگر کنندگان مختلفی تهیه می شوند، در صورت بروز مشکل، با شرکت های مختلفی سر و کار خواهید داشت. 

  .مشکلی برای سیستم از پیش آمده شده شما پیش بیاید، میتوانید از گزینه سرویس و گارانتی کمک بگیرید

البته الزم به ذکر است که اگر مشکلی برای قطعه ای پیش بیاید، میتوانید آن را سریعا تعمیر یا جایگزین کنید و نیازی نیست 

 .تا مشکلتان را حل کندکه منتظر یک کمپانی بزرگ بمانید 

پروسه انتخاب قطعات مختلف برای ساخت کامپیوتر میتواند به شدت خسته کننده باشد. خصوصا اگر این اولین تجربه شما 

بوده و اطالعات زیادی درباره تکنولوژی قطعات نداشته باشید. در این صورت باید نگران اندازه قطعات، سازگاری آن ها با 

و... باشید. بنابراین اگر اطالعات کافی در دست نداشته باشید، ممکن است قطعاتی را انتخاب کنید که با  یکدیگر، قدرت آنها

 .یک دیگر سازگاری ندارند یا در کیس شما به درستی جا نمیشوند

دنبال  در حالی که بحث هزینه در این زمینه به عنوان یک نقطه قوت مطرح شد، میتواند نکته ای منفی نیز باشد. اگر به

ساخت یک سیستم ساده و ابتدایی هستید، از این نظر دچار مشکل خواهید شد. معموال سازندگان به دلیل خرید عمده قطعات، 

 .تخفیف های چشمگیری میگیرند. به دلیل قیمت قطعات، خرید یک کامپیوتر ابتدایی بسیار به صرفه تر از ساخت آن است

دارند که شامل کیس و یک  White Box Notebooks ی آماده ای به نامدر حال حاضر بسیاری از شرکت ها پک ها

مادربرد نصب شده میشوند. سپس میتوانید پردازنده، درایو، مموری و دیگر قطعات را تهیه کرده و ساخت لپ تاپ خود را 

 .کنید به پایان برسانید. به شما توصیه میکنیم که قبل از خرید هرگونه قطعه، ابتدا در مورد آن تحقیق

 :قطعات الزم برای اسمبل کردن کامپیوتر



 پردازنده (CPU) 

  قاب کیس 

 درایو نوری (DVD RW و SATA با قابلیت) 

 حافظه (RAM) 

 )منبع تغذیه )پاور 

 کابل های SATA 

 مادربرد (SATA با قابلیت) 

 فن پردازنده 

 )فن کیس )یا سیستم واتر کولینگ 

  دیسک هارد (SATA با قابلیت) 

 انواع پیچ و مهره های تک و قابل جداسازی 

البته دقت داشته باشید که در خرید   خرید قطعات بصورت کامل و پکیجی با هم یک مزیت مالی خوبی میتواند همراه باشد،

 .خریداری و نصب کنید پکیجی قطعات یک کیس شما نخواهید توانست دقیقا همان قطعاتی که به آنها عالقه دارید را

 : نکته مهم

قبل از خرید ، مشخصات سازنده را روی همه موارد دو بار بررسی کنید. باید قطعات کیس کامپیوتر اسمبل شده ما با 

یکدیگر سازگار باشند، در غیر اینصورت مجدد اقدام به انتخاب قطعات داشته باشید و قطعات سازگار با یکدیگر را برای 

  .یس استفاده نماییداسمبل کردن ک

قطعات ناسازگار با یکدیگر به راحتی میتوانند باعث آسیب رساندن به یکدیگر و کل کامپیوتر، یا عدم کارایی سیستم شوند. 

 کار اشتباهی است، زیرا از رم های DDR4 از نوع RAM برای یک مادربرد با اسالت  DDR2 بطور مثال گرفتن رم

DDR3 ده روی مادربرد که رم بتواند روی آن نصب شود متفاوت از اسالت سخت افزاری اسالت سخت افزاری نصب ش

  .می باشد. بنابر این به سازگاری قطعات کامپیوتر خود به دقت توجه کنید  DDR2 مادربرد نوع

یو ها را به سازگاری پردازنده و مادربورد هم حتما دقت داشته باشید، برخی از مادربرد ها بعضی از پردازنده و سی پی 

 .پشتیبانی نمی کنند

  شده-اسمبل-کامپیوتر

  برای اسمبل کردن کامپیوتر ابزار مورد نیاز



 )7پیچ گوشتی )برای پیچ های سوراخ دار و فیلیپس 

  استریپرسیم برش و 

 انبر بینی سوزنی 

 ابزار چاقو 

 چراغ قوه کوچک 

 آچار قابل تنظیم 

 ظرف کوچک برای نگه داشتن پیچ ها 

 ترکیب مخزن گرما 

 بند زمینی 

ممکن است در هر نصب از تک تک این ابزارها استفاده نکنید ، اما بهتر است در صورت استفاده از آنها همه آنها را در 

 .دست داشته باشید

  قاب کیس کامپیوتر اسمبل شده

 :قبل از شروع مونتاژ سه کار باید انجام شود

 .قطعات یا مواد بسته بندی را که ممکن است در داخل جعبه حمل شده باشد بردارید -۱

 DVD پوشش درایو نوری را بردارید. در مورد ما ، ما در حال قرار دادن درب در باالترین درایو برای نصب درایو -۲

 .هستیم ، این کار را با فشار دادن در زبانه های نگهدارنده انجام می دهیدخود 

کابلهای از پیش نصب شده را در کیس یادداشت کنید. این اتصاالت باید از پنل جلویی برای امکاناتی مانند سوئیچ برق ،  -۳

در جعبه ، با اسناد سازنده باشد. اگر برچسب ندارند ، قبل از نصب قطعات دیگر  USB جک های صوتی و پورت های

 . مشورت کنید و خود آنها را برچسب بزنید

نوار زمین را روی مچ دست خود قرار دهید و سر دیگر آن را به قاب کامپیوتر وصل کنید. اگر بند شما به گیره ای  -۴

ث می شود که از تجمع برق برای اتصال به بدنه مجهز نیست ، مکانی را برای گوه زدن در برابر فلز پیدا کنید ، این باع

 ساکن در بدن شما به اجزای کامپیوتر آسیب نرسد

  نصب مادربرد برای اسمبل کردن کامپیوتر

 صفحه حاوی ورودی / خروجی را در دهانه پشت کیف نصب کنید . از داخل هل می دهد. 

 ان داده می شوند.مکان در پرونده مورد نظر نصب کنید. محل های ایستاده به سوراخ های نصب شده مادربرد نش

 .های سوراخ پیچ روی مادربرد را برای قرارگیری دقیق بررسی کنید

 مادربرد را داخل کیس پایین آورده و با حاشیه ورودی / خروجی تراز کنید. 

 و در پایان کار پیچ ها را نصب کنید. 

 .حاشیه تراز شود بهتر است که پیچ ها را شل بگذارید تا زمانی که همه آنها شروع شده و صفحه با

نکته مهم : برای جلوگیری از آسیب رساندن به مادربرد ، فقط باید با ایستاده و پیچ تماس بگیرد. تمام ایستاده ها و پیچ ها باید 

 .نصب شوند

 نصب درایو برای خرید کامپیوتر اسمبل شده



  ی برای نصب درایو مشکلی دارید اینچی را برای نصب درایو پیدا کنید. اگر در یافتن مکان ۳٫۵محل نصب درایو

 .، برای پیشنهادات با اسناد پرونده خود مشورت کنید

 درایو را به سمت خود بکشید تا جایی که سوراخ های پیچ طرفین با سوراخ های داخل قاب قرار بگیرند. 

 و در اخر هم پیچ ها را نصب کنید. 

 کاال-اونیکس-شده-اسمبل-کامپیوتر-خرید

 RAM نصب حافظه

 برد RAM نید ، بررسی کنید که بریدگی برد در محل صحیح قرار دارد. اگر اینطور نیست ، را در سوکت تنظیم ک

 .درجه بزنید ۱۸۰آن را دور 

  .مطمئن شوید که زبانه ها در جای خود قفل شده  ۲۳محکم دو سر تخته را فشار دهید تا داخل پریز قرار گیرد

 .باشند

و همچنین مادربرد آسیب  RAM ست ، می تواند به برد هاینکته مهم : فشار دادن تابلوها در زمانی که برگه تراز نی

 .برساند

 :سی پی یو کامپیوتر اسمبل شده CPU نصب 

  ۱عالمت گوشه ای را که پایه CPU را مشخص می کند ، پیدا کنید. در این پردازنده با نام تجاری AMD  گوشه ،

 .ه خود ، با اسناد سازنده مشورت کنیدبا یک فلش مشخص شده است. برای کسب اطالعات خاص در مورد پردازند

  نشان داده شده است ۲۰میله فلزی کوچک را در کنار سوکت بلند کنید همانطور که در شکل. 

 عالمت گذاری مربوطه را روی سوکت CPU پیدا کرده و CPU  را وارد کنید تا مارک ها به صورت ردیفی قرار

 .بگیرند

 میله را به سمت پایین فشار دهید تا پردازنده در جای خود قفل شود. 



 :HDD نصب هارد دیسک

 و   هارد را به داخل محفظه هارد ها در کیس قرار دهید و تا جایی که سوراخهای پیچ در مقابل هم قرار گرفته

د قرار گرفته باشند. هردو درمقابل جای پیچ های محفظه نصب هار هارد مطمئن شوید که پیچ های جلو و عقب

 .مطمئن شوید که به اشتباه هارد را داخل محفظه هارد نصب نکرده باشید

 و در پایان کار پیچ ها را نصب کنید. 

 :نصب فن سی پی یو کامپیوتر اسمبل شده

 طبق دستورالعمل های ارائه شده با ترکیب ، ترکیب حرارتی را در CPU قرار دهید. 

 نه های نصب شده رویمونتاژ فن را با پردازش زبا CPU تنظیم کنید. 

 میله قفل را روی مجموعه فن پایین بکشید تا در جای خود قفل شود. 

 اتصال برق مجموعه فن را به مادربرد وصل کنید. برای تعیین جای مناسب ، با راهنما مشورت کنید. 

 .و / یا مادربرد آسیب می رساند CPU به نکته مهم : عدم استفاده از ترکیب حرارتی منجر به خنک سازی ناکافی می شود و

در این مقاله سعی کردیم اطالعاتی در بارهی خرید کامپیوتر اسمبل شده را به شما عزیزان بدهیم . امیدواریم که این مقاله 

  . مورد توجهتون قرار گرفته باشد

 


