
 خرید کامپیوتر گیمینگ

 کامپیوتر گیمینگ

امروز نوبت رسید به کامپیوترهای گیمینگ ، قصد داریم دراین مقاله اونیکس کاال کامپیوتر های گیمینگ را به شما معرفی 

  . کنیم که با بازی های روز دنیا همخوانی داشته باشند

همان طور که که میدانید به دلیل نوسانات شدید ارزی خرید کامپیوتر گیمینگ از گذشته سخت تر شده ، پس همچنان اسمبل 

کردن کامپیوتر جوابگو است . اگر دربارهی کامپیوتر های اسمبل شده اطالعی ندارید ، پیشنهاد میکنم مقاله خرید کامپیوتر 

  . اسمبل شده را مطالعه کنید

نیست که سبک بازی مورد عالقه شما چیست، چرا که گاهی اوقات به چیزی بیش از یک تجربه گیمینگ نیاز  اصال مهم

  .دارید

 .شاید بخواهید تجربیات مجازی خود را با کیفیت بهتر ببینید، یا کنجکاور باشید که بدانید کامپیوترتان دقیقا چطور کار میکند

گزینه است. نه تنها بر قطعاتی که انتخاب میکنید کنترل دارید، بلکه میتوانید ساخت یک کامپیوتر با دستان خود، بهترین 

 .ببینید در درون این جعبه اسرار آمیز چه میگذرد

 Falcon Northwest هایی همانندشوند. در این بین انتخابهای مختلفی عرضه میهای گیمینگ در شکل و اندازهکامپیوتر

Tiki ،Acer Predator G۱ و Origin Millenium وجود دارند. 

هایی که فضای چندانی در اختیار هایی برای گیمرهای مختلف قرار داد. چنین رایانهتوان در مکانهای کوچک را میسیستم

های آینده شما را محدود کرده و در های کوچک ارتقانداشته و یا قصد استفاده از سینمای خانگی را دارند، مفید هستند. کیس

توان هایی را میهای متوسط برای اکثر کاربران مناسب هستند. چنین محفظهکنند. کیسل نیز صدای زیادی تولید میعین حا

 .کنندگی نیز مناسب هستندهای خنکدر هر جایی قرار داد و در عین حال نیز جهت ارتقا و نصب سیستم

ها در باال یا پایین میز نیز ازه بزرگی داشته و قرار دادن آنها اندرسیم. این محفظههای تمام اندازه میدر نهایت نیز به کیس

ها داشته و البته فضای مناسبی نیز جهت قیمت بیشتری نسبت به سایر گزینه full tower هایچندان آسان نیست. طبیعتا کیس

کیس باید به فضای خانه و  ارتقا دارند و در این زمینه با هیچ مشکلی مواجه نخواهید شد. در نهایت اینکه در هنگام خرید

 خرید کامپیوتر گیمینگ .های فعلی و آینده خود نیز توجه داشته باشیدافزارهمچنین اندازه سخت

در این قسمت از مقالهخرید کامپیوتر گیمینگ میخواهیم یکی از پرطرفدار ترین و پرفروش ترین کامپیوترهای گیمینگ 

  : اونیکس کاال را به شما معرفی کنیم

 ThinkCentre M58-GameReady پیوتر دسکتاپ لنوو مدلکام

  : یک انتخاب بسیار مناسب برای بازی های کامپیوتری ، مشخصات

 برند : لنوو  

  : 8حافظه رم 

 قابلیت ارتقا : دارد  

 پردازنده::Intel Core2Duo 
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  خرید کامپیوتر گیمینگ

این کامپیوتر دسکتاپ یک انتخاب فوق العاده می باشد با پایین ترین قیمت ممکن در بازار ، بسیاری از بازی های روز دنیا 

لنوو با  خرید کامپیوتر گیمینگ کوچکترین باگی بازی ها اجرا میشوند ، شما میتوانید برای روی این سیتم تست شده و بدون

 . مشاوران فروش اونیکس کاال در تماس باشید

  شاید این سوال برایتان پیش بیاید که یک کامپیوتر گیمینگ چه قطعاتی باید داشته باشد ؟

 کامپیوتر گیمینگ پردازنده

و چه از نوع سفارشی، در هر  (HP یا Dell مانند) گیمینگ، حال چه از نوع آماده باشد در هنگام خرید یک دسکتاپ

است. در حقیقت این قطعه تعیین کننده اصلی توان  (CPU) کنید، پردازنده مرکزیای که مشاهده میصورت اولین مشخصه

 .پردازشی رایانه شما در اکثر موارد است

هسته به  ۱۶الی  ۲توانید از بین همیت باالیی برخوردار است. در این رابطه میهای پردازنده مرکزی از اتعداد هسته

هسته برخوردار باشد. طبیعتا تعداد هسته بیشتر، عملکردی بهتری را  ۴انتخاب بپردازید. حداقل گزینه انتخابی شما باید از 

 .ها به ارمغان خواهد آوردافزاردر بازی و نرم

بینیم که دومی در طیف قیمتی مشابه، تعداد هسته بیشتر و باشد، می AMD اینتل در برابر که بحث بر سر رقابتهنگامی

یا  Intel ۹۹۰۰K دهد. اگر فقط قصد بازی کردن با رایانه خود را دارید، آنگاهای بهتری را ارائه میعملکرد چند رشته

۹۹۰۰KS دارندای ایدئال باشد، هر چند که قیمت باالیی نیز توانند گزینهمی. 

 کامپیوتر گیمینگ کارت گرافیک

های شما افزار است که بازیافزار دیگری حائز اهمیت است. همین سختبازان، کارت گرافیک بیش از هر سختبرای بازی

 .آوردرا زیباتر کرده، نرخ فریم باالتری ارائه داده و همچنین وضوح بیشتری را نیز به ارمغان می

معنای توان پردازشی بیشتر خواهد بود. البته در این رابطه باید توجه بیشتری به خرج طبیعتا در اینجا شماره مدل باالتر به

های های اورکالک شده سعی در از بین بردن شکاف بین نسخهداد، زیرا برخی از تولیدکنندگان شخص ثالث با ارائه مدل

 .توان پردازشی دارد RTX ۲۰۷۰ اندازهتقریبا به RTX ۲۰۶۰ Superمثال، عنوانمختلف دارند. به



، عملکردی مطلوب ۱۰۸۰pدر وضوح  Nvidia GTX ۱۶۵۰ یا AMD RX ۵۷۰ رده همانند-های میانکارت گرافیک

 RTX هایی همانندو نرخ فریم باال را دارید، آنگاه باید به فکر تهیه کارت ۱۴۴۰pدارند. اگر هم قصد بازی در وضوح 

 .باشید RX ۵۷۰۰ و یا ۲۰۶۰

های ساده مربوط به را دارند )البته به غیر از بازی ۱۰۰و نرخ فریم باالی  ۴Kکسانی هم که قصد بازی در وضوح 

هایی هزینه زیادی افزارهای دیجیتال(، باید هزینه بیشتری را نیز برای کارت گرافیک پرداخت کنند. چنین سختورزش

 .رسددالر هم می ۱۰۰۰ه باالی ها بداشته و قیمت برخی از آن

انویدیا و یا  RTX ۲۰ و GTX ۱۶ های جدید را خریداری کنید، مثال سریدر حالت کلی بهتر است که کارت گرافیک

توانید تر نیز نگاهی بیندازید، آنگاه در اینجا نیز میهای قدیمیالبته اگر به مدل .AMD شرکت RX ۵۰۰۰ سری

 .ه باشیدهای بسیار خوبی داشتانتخاب

باشد. شاید پیدا کردن مقدار حافظه رم  (VRAM) های گرافیک، حافظه ویدیوییترین عنصر مرتبط با کارتکنندهشاید گیج

های شما تر است. شاید در انتخابهای گرافیک مشکلموردنیاز یک رایانه کار چندان سختی نباشد، اما این قضیه در کارت

ظه ویدیویی متفاوت وجود داشته باشند. حافظه گرافیکی بیشتر به خودی خود تأثیر زیادی دو کارت گرافیک مشابه با دو حاف

 .رسان خواهد بودهای بصری، یاریهای شما ندارد، اما قطعا در زمینه مدیریت ویژگیبر عملکرد بازی

گیگابایت به  ۴وزه گیگابایت است، هر چند که امر ۳، حدود ۱۰۸۰pمقدار پایه حافظه گرافیکی برای بازی در وضوح 

توانید کمی تر داشته باشید، آنگاه مینگرانهاستاندارد این حوزه تبدیل شده است. در نهایت اگر قصد دارید تا انتخابی آینده

های گیگابایتی تهیه کنید، هر چند که انجام این کار مخصوصا در وضوح ۸بیشتر خرج کرده و یک کارت گرافیک با حافظه 

 .ندانی نداردپایین، ضرورت چ

معنای دهیم. شاید در نگاه اول استفاده از دو یا چند کارت گرافیک بهما استفاده همزمان از چند کارت گرافیک را پیشنهاد نمی

ها از این فناوری پشتیبانی نکرده و یا اینکه گاهی اوقات مشکالت توان پردازشی بیشتر باشد، اما در عمل یا برخی از بازی

های ها استفاده کرد. طبیعتا کارتتوان از پتانسیل واقعی این کارتآیند، به همین دلیل نمیور به وجود میمربوط به درای

 .کنندچندگانه، صدا و گرمای بیشتری نیز تولید می

برخوردار بوده و البته این موضوع  (ray tracing) شرکت انویدیا از فناوری رهگیری پرتو RTX ۲۰ های سریکارت

های محدودی از این فناوری باالی این شرکت است. عالوه بر این، در حال حاضر بازی-های ردهق به کارتفقط متعل

ای نزدیک نیز این لیست چندان گسترده و فراگیر نخواهد بود؛ بنابراین صورت کامل( و در آیندهپشتیبانی کرده )آن هم نه به

برداری مبتنی بر نمونه) DLSS عقوالنه نبوده و همچنینخرید یک کارت گرافیک فقط برای رهگیری پرتو چندان م

های هر دو شرکت، کاهش تأخیر ورودی و همچنین تیزی تصویر رسد. درایوریادگیری عمیق( نیز همیشه جالب به نظر نمی

 .دهندها ارائه میهای بصری بازیرا جهت بهبود جلوه



  گیمینگ-کامپیوتر

  رم کامپیوتر گیمینگ

درحالی که ممکن است خیلی از ما، نهار دیروز خود را به یاد نیاوریم، کامپیوتر ها به لطف مموری، بهترین حافظه را 

 .فایل های مورد نظر دسترسی پیدا کنیددارند. رم به کامپیوتر شما اجازه میدهد که با سرعت هرچه بیشتر به 

گیگابایت باشد. اگر کمتر از این میزان باشد، بسیاری از بازی ها اجرا  4حداقل رم موجود بر روی کامپیوتر شما، باید 

 .گیگابایت مناسب ترین رم برای نیاز های گیمینگ شماست 16نخواهند شد. برخی از افراد معتقد اند که 

  پاور کامپیوتر

ی بخشیدن زندگی به کامپیوترتان به یک منبع قدرت نیاز دارید. سعی کنید ارزان ترین منبع قدرت را انتخاب نکنید. اگر برا

 .تمامی قطعاتتان عالی باشد اما منبع قدرتی ارزان انتخاب کنید، هیچ کدام از هزینه هایتان فایده نخواهد داشت

  کامپیوتر گیمینگ SSD هایحافظه

گیگابایتی برخوردار هستند. در اکثر موارد نیز این میزان به یک  ۵۰۰ای امروزی حداقل از یک هارد درایو هاکثر رایانه

ای نداشته باشد چه؟ بنابراین بهتر است که بیش سازی بیشتر، بهتر است، اما اگر استفادهرسد. قطعا حافظه ذخیرهترابایت می

 .نکنید و در عوض تمرکز خود را بر روی عملکرد قرار دهید سازی تهیهاز مقدار موردنیاز خود، حافظه ذخیره

دهند. ها را نیز کاهش میعامل، زمان بارگذاری بازیوارد شده و عالوه بر سرعت باال در سیستم SSD هایدر اینجا حافظه

، SSD ستفاده ازهای موردعالقه شما کافی خواهد بود. با اگیگابایتی برای ویندوز و همچنین نصب بازی ۵۱۲یک حافظه 

تر در عرض یک دقیقه )بر روی هارد هایی که پیشثانیه آماده استفاده بوده و همچنین بازی ۳۰ویندوز شما در کمتر از 

 .ثانیه بارگذاری خواهند شد ۲۰الی  ۱۰شدند، اکنون بین درایو( بارگذاری می



SSDهای NVMe هایی چشمگیر را یازی ندارند، اما در کل بهبودتر بوده و همچنین به کابل برق نیز نتر و سریعکوچک

دهند. در نهایت اگر زیاد به انتقال فایل و ویرایش ویدیو پرداخته و یا اینکه جهت اینچی ارائه نمی ۲.۵های در قیاس با نمونه

 .مناسب شما هستند NVMe هایSSD نیل به عملکرد کمی بهتر، حاضر به خرج مبلغ بیشتری هستید، آنگاه

نصب کنید، زیرا عالوه بر بازی، امورات روزمره شما نیز با  SSD شه سعی کنید که ویندوز خود را بر روی درایوهمی

گیگابایت ظرفیت داشته باشد، زیرا در  ۲۰۰شما بیش از  SSD سرعت باالتری اجرا خواهند شد. البته بهتر است که حافظه

هایتان باقی نخواهد ماند. بهتر است که جهت ی برای بازیغیر این صورت با نصب ویندوز بر روی آن، فضای چندان

 .ها(، از یک هارد درایو بهره جوییدهای خود )به غیر از ویندوز و بازینگهداری سایر فایل

تا اینجا شما یک کامپیوتر گیمینگ بسیار عالی را میتوانید اسمبل کنید ، پول خود را بهدر ندهید و لوازم جانبیخرید کامپیوتر 

  . یمینگ را در مراحل اتی قرار دهیدگ

 !امیدواریم که این مقاله مورد توجهتون قرار گرفته باشد ، راستی شما طرفدار چه بازی هستین ؟

 


