
 خرید کامپیوتر اداری

 کامپیوتر اداری

در این مقاله قصد داریم به شما کامپیوتر اداری را معرفی کنیم ، در مقاالت قبلی اونیکس کاال در باره ی کامپیوتر مناسب 

 . حسابداری صحبت کردیم ، و امروز هم نوبت رسیده به کامپیوترهای اداری

  . اگر قصد خرید یک کامپیوتر اداری را دارید تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید

در مقاالت قبلی اونیکس کاال به این نکته اشاره کردم که برای خرید یک سیستم ابتدا باید نیاز و کاربردی که کامپیوتر برای 

ات و سازمانها از کامپیوتر استفاده می کنند پایین ترین شما دارد مشخص شود . به عنوان مثال نیاز کاربرانی که در اداره ج

   . سطح می باشد . پس نیاز به سخت افزار حرفه ای با پردازش و سرعت باال نداریم

استفاده کنید . پایین ترین ظرفیت هارد  ssd از هارد دیسک معموال برای سیستم های اداری پیشنهاد میکنم حتما به جای

ترابایت می باشد که این حجم برای بیشتر کاربران خانگی هم زیاد است چه برسد به کاربران اداری که  1اینترنال در بازار 

 . فقط از چند برنامه کاربردی استفاده می کنند

 : نکات مهم خرید کامپیوتر اداری

 : خرید کامپیوتر اداری قدم یک

کارمند دارید  15میلیون تومان بودجه و  100د. مثال اگر خواهید برای کامپیوتر خرج کنیاول باید تعیین کنید که چقدر می

 .میلیون تومانی فکر کنید 20های توانید به گزینهنمی

افزاری برای نوشتن نیاز توجه کنید که گرافیست به کامپیوتر قدرتمندتری نیاز دارد تا کارمندی که تنها به اینترنت و نرم

دارید: شاید کامپیوتر کسی خراب شود، به یک ابزار جانبی نیاز رید خود را نگه% از بودجه خ20دارد.البته بهتر است حدود 

افزار گرانی بخواهد یا کارمندی جدید به مجموعه شما بپیوندد. داشتن یک کامپیوتر یدک هم بد نیست. اگر داشته باشد، نرم

 .دستگاه کسی در حال تعمیر بود، بتواند موقتا به کار ادامه دهد

 

 : وتر اداری قدم دوخرید کامپی

قیمت اپل وجود های زیادی برای سیستم عامل ندارید. سیستم عامل مکینتاش فقط بر روی کامپیوترهای گراندر ایران انتخاب

 .دارد

برای کاربرد اداری خیلی خوب است. این موضوع دالیل فنی، اخالقی، اقتصادی و امنیتی زیادی دارد.  سیستم عامل لینوکس

 .خیلی زود به این سیتسم عامل عادت خواهند کرد کارمندان شما

 .، یک انتخاب مطمئن و ساده است10با این وجود معموال انتخاب ویندوز 

توانید از سیستم عامل کروم هم استفاده افزارهایی مثل آفیس و مرورگر کروم نیاز دارند، میاگر کارمندان شما فقط به نرم

 .تاپ هستندتر از لپقیمتانکنید. کامیپوترهای کروم معموال ارز

 چرا به یک کامپیوتر اداری نیاز داریم ؟



به چه چیزهایی نیاز دارید؟ یا بهتر بگویم، به چه چیزهایی نیاز ندارید؟ آیا صفحه نمایش لمسی الزم دارید؟ آیا کامپیوترها 

کم گوشی انجام توانند کار خود را با وبکم برای شما مهم است؟ آیا نمیخواهند؟ آیا وبحسگر اثرانگشت یا سنسور عنبیه می

 دهند؟

تاپ برای برای کارمندان شما چه چیزهایی مهم است؟ ایا صفحه نمایش در اولیت است یا توان پردازش؟ آیا بیشتر از لپ

 کنند یا بیشتر به ماوس نیاز دارند؟نوشتن استفاده می

  کاال-اونیکس-اداری-کامپیوتر

  پردازنده کامپیوتر اداری

خورند ها به درد دفتر نمیرا به طور کامل کنار بگذارید. این پردازنده AMD E و Core mهای اینتل اتم، پنتیوم، پردازنده

 :های زیر یکی را انتخاب کنیدن هستند. از بین پردازندهآموزاو بیشتر مناسب دانش

مناسب است. از بین  Core i3 های نسل هشتمبرای این افراد پردازنده…(: کارمندان عادی )آفیس، کروم، تماشای ویدیو و

 .توانید یکی را انتخاب کنیدمی 8350و  8300، 8100های مدل

خوب  Core i5 های نسل هشتم  برای این افراد پردازنده…(: ندسی، ایندیزاین وافزار مهای )فوتوشاپ، نرمکارمندان حرفه

 .ای بسیار قدرمتند استهسته 6یک پردازنده  8600kخیلی خوب هستند.  8600و  8500، 8400های است. مدل

توان پردازشی باال نیاز بعدی و محاسبات بسیار پیچیده(: اگر واقعا به های سنگین، مدلینگ سهای )طراحیکارمندان ابرحرفه

گرافیک وابسته است. پردازنده خوب هستند. دقت کنید که پردازش گرافیکی بیشتر به کارت Core i7 هایدراید پردازنده

 .از پس هر پردازشی برخواهد آمد (K به خصوص سری) 8700

 1080و  1070های ست. کارتبرای شما کافی ا 1050یا  mx150 گرافیک انویدیابرای پردازنده گرافیکی، یک کارت

 .آیندمعموال به کارتان نمی

  هارد دیسک کامپیوتر اداری

های حجیم های سنگین صوتی و الیهنیاز ندارند. معموال برای تدوین مقدار زیادی ویدیو، فایل SSD بیشتر افراد به هارد

 .ستندهای معمولی کافی هشود. اما معموال حافظهعکس، سرعت باالی هارد الزم می



کافی است. توجه کنید که قرار نیست همه روی کامپیوتر  256خیلی زیاد است و یک هارد  512در بیشتر موارد هارد 

 .شرکت آرشیو فیلم و موسیقی داشته باشند

 مانیتور کامپیوتر اداری

نیاز ندارید. معموال  QLED و OLED هایهای صفحه نمایش خیلی متنوع هستند. در بیشتر موارد به فناوریفناوری

 .ممکن است چشم را خسته کنند TFT هایخیلی خوب هستند. با این وجود پنل IPS هایپنل

 Adobe ا بهتر است به شاخصهبرای کسانی که با رنگ سر و کار دارند )مثل طراحان گرافیک(، بجای اسامی فناوری

RGB خیلی خوب هستند96هایی با دقت باالی توجه کنید. پنل %. 

اینچ  17توانند از دو مانیتور گرها میها و تدویناینچ خوب است. گرافیست 15برای کارمندهای معمولی، صفحه نمایش 

 .استفاده کنند

های تاریک ها برای محیطکنم. این صفحهبه شما توصیه نمیرا  OLED خواهید حسابی پول خرج کنید، باز هم پنلاگر می

 تر خواهد بودمات مناسب QLED بهتر هستند. دفتر کار معموال روشن است و فناوری

  لوازم جانبی ؟

 ؟ایا به لوازم جانبی در کامیپوتر اداری نیاز داریم ؟ شما برای خرید کامپیوتر اداری خود لوازم جانبی را هم تهیه میکنید 

از نظر من و تیم اونیکس کاال لوازم جانبی برای کامپیوتر های اداری در اولویت نیست پس بهتر است خرید لوازم جانبی 

  . سیستم های اداری را به روزهای دیگر موکول کنیم

 : کامپیوتر اداری رومیزی

هستند. … فاده در محل کار، منزل و شوند و مورد استهاست در بازار عرضه میهای کامپیوتر قدیمی و بزرگ که سالکیس

و دارای مزایا و معایبی هستند که قبل از خرید و پرداخت هزینه باالیی که   شناخته شده PC این دسته از کامپیوترها به نام

 .دارند، باید درنظر داشت

کردن و ارتقاء رم، هارد  و در نتیجه امکان اضافه  فضای کافی در آنها توان به داشتن های بزرگ، میهای کیساز مزیت

،cpu  و همچنین DVD Writer کرد  توان به عنوان مزیت به آن اشارهاشاره کرد. همچنین از دیگر نکاتی که می…. و

 .آزادی در انتخاب قطعات مناسب، برای هدف کاربری خود است



  اداری-کامپیوتر-خرید

گزینه های   طرفی توان پردازشی این کامپیوترها در مقایسه با سایر کامپیوترها باالتر است و برای مصارف گرافیکی از

جایی نیستند و استفاده از ل جابهها قابهایی نیز دارند، به دلیل بزرگ بودن، کیسمناسبی هستند . اما این کامپیوترها محدودیت

افزار را نداشته اطالعات کافی و شناخت الزم از سخت pc کردنکند. از طرفی اگر در اسمبلها فضای زیادی اشغال میآن

 .کنید، مناسب نبوده یا تمام قطعات در کنار هم به درستی کار نکنندباشید، ممکن است قطعاتی که تهیه می

در نظر داشت این است که هر یک از قطعات از برندی متفاوت است و در صورت خرابی هر کدام باید  نکته دیگری که باید

ای مانند آل این های آمادهبا سیستم از کمپانی های متفاوتی پیگیری پشتیبانی و گارانتی صورت پذیرد. این در حالی است که 

 .ها سپردها را به آنتماس گرفته و باقی پیگیریتاپ و کامپیوترهای کوچک میتوان با شرکت سازنده وان، لپ

 معایب کامپیوتر های رومیزی مزایا کامپیوتر های رومیزی

 اشغال زیاد فضا  قدرتمند سخت افزار  

 مصرف برق زیاد قابلیت به روز رسانی قطعات

 نسبتا گران قابلیت شخصی سازی  

 : کامپیوتر اداری ال این وان

All in one آید، اولین سریمیبه نوعی کامپیوتر دسکتاپی به حساب AIO  همچنان بزرگ و سنگین بودند اما درحال

اند و در صورت استفاده از تر شدهتر و باریکها به مراتب سبکall in oneتاپی، و قطعات لپ LCD حاضر با وجود

 .کنندشما اشغال می فضای کمتری را روی میز کار اند وجاییموس و کیبورد وایرلس، به راحتی قابل جابه

افزاری وجود دارد که میتوان گفت دادن قطعات سختهایی برای ارتقاءها محدودیتبه دلیل سبک طراحی آن

باید ارسال  AIO یک فاجعه است زیرا برای انجام سرویس و تعمیرات کل AIO شوند. هر نوع خرابی درمیقدیمی ترسریع

 .و سایر قطعات همراه است LCD جایی و حمل آن با ریسک آسیب زیاد بهبهکه جا شود

 AIO گیرند. برتریتاپ در یک سطح قرار میتاپی هستند و از لحاظ کارایی با لپها لپقطعات استفاده شده در این دستگاه

 .باشداینچ می ۲۷- ۲۰ها رده آنهای میانکیفیت و اندازه صفحه نمایش آن است که در مدل laptop نسبت به



 : مزیت کامپیوتر اداری ال این وان

 یکپارچه با مانیتور 

 برخی مدلها دارای صفحه لمسی است 

  : معایب کامپیوتر اداری ال این وان

 دشواری و گرانی در تعمیرات 

 محدودیت در به روز رسانی قطعات داخلی 

 قدیمی شدن سریعتر 

 سخت افزار ضعیف باتوجه به هزینه خرید آن 

 


