
 راهنمای خرید کامپیوتر استوک

بدون شک یک از قسمت های مهم و اساسی هر سیستم کیس می باشد و همانطور که مستحضر هستند برای خرید یک کیس 

مرغوب و بهره مند از قطعات قدرتمند باید مبالغ زیادی صرف کرد همچنین در روز هایی که نوسانات قیمت ارز باعث 

می روند که از پرداخت  خرید کامپیوتر استوکت و سوی افزایش بهای لوازم و قطعات کامپیوتری می شود افراد به سم

با کاالی نو در حد نصف یا یک سوم  خرید کامپیوتر استوکهزینه های زیاد خود اندکی بکاهند و به دلیل اختالف قیمت 

 .قیمت بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته است

دنیای متفاوت می باشد کاال های استوک به معنی کارکرده و و دست دوم دو  خرید کامپیوتر استوکتوجه داشته باشید مفهوم 

دست دوم نیست در کشور های اروپایی و آمریکایی سیاستی در جهت جلب مشتری استفاده می شود که مشتریان قادرند 

کاال را بدون دلیل کاالی خریداری شده از فروشگاه را مرجوع نمایند مثالً شخص در صورت عدم مطابقت کاال با سلیقه اش 

حتی پس از باز نمودن آکبند و بسته بندی به فروشگاه برگرداند و یا کاالیی به دلیل داشتن یک عیب جزئی به فروشگاه 

مرجوع می شود و حتی کاالهایی که در هنگام حمل و نقل بسته بندی آن ها دچار آسیب قرار میگیرد بدون آن که مشکلی 

قرار می گیرد این کاال ها مستقیماً به انبار برده شده و پس از بررسی های  وکخرید کامپیوتر استداشته باشد در ردیف 

  .خواهند شد و نسبت به درجه قیمت گذاری خواهند شد A,B,C,D متخصصان نسبت به سالمت کاال درجه بندی

 نسبت به کاالی درجهجا می گیرد و قیمت باال تری  A به طور مثال کاالیی که بسته بندی آن دچار مشکل شده بود در درجه

D خواهد داشت. 

 .نقش و جایگاه ویژه ای در صنعت پیدا کرده است خرید کامپیوتر استوک امروزه فروش

راهی عالی برای صرفه جویی در هزینه هاست اما اگر معیارهای الزم را رعایت نکنیم با دردسر  خرید کامپیوتر استوک

 .مواجه می شویم

 .چگونگی خرید کامپیوتر استوک صحبت کنیمدر اینجا می خواهیم در مورد 

 به نظر شما مهمترین ویژگی های یک کامپیوتر برای کار، بازی یا سبک زندگیتان چیست ؟

 .پاسخ برای هر کسی می تواند متفاوت باشد اما حداقل ویژگی هایی وجود دارند که باید رعایت شود

 خرید کامپیوتر استوک ظرفیت حافظه -۱

 .وک رم کمتری نسبت به کامپیوترهای نو دارند زیرا رم ها به طور مرتب به روز رسانی می شوندکامپیوترهای است

رم های با حجم باال اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد مگر اینکه بخواهید برنامه های زیاری روی کامپیوتر خود نصب 

 .های شما کافی است گیگابایت تقریباً برای تمام فعالیت ۸کنید با این حال ظرفیت حافظه 

 .گیگابایت نیز ارائه می شوند ۱۶امروزه کامپیوترهای نو با ظرفیت حافظه 

 پردازنده خرید کامپیوتر استوک  -۲

 .سرعت پردازنده همانند رم نقش تعیین کننده ای دارد



ر می خواهید برنامه هایی ، پردازنده های دو هسته ای می تواند راضی کننده باشد اما اگ خرید کامپیوتر استوک برای اکثر

 .مانند فتوشاپ یا بازی های ویدئویی را اجرا کنید پردازنده های چهار هسته ای مفید تر هستند

 . واحد سرعت پردازنده گیگاهرتز است

 .اگر قصد بازی دارید سرعت پردازش باالتر را انتخاب نمایید

 

 

 

 اتصاالت و پورت های سازگار خرید کامپیوتر استوک -۳

این امر ممکن است کمی چالش برانگیز باشد چون شما به دنبال کامپیوتری هستید که تمام پورت های الزم برای اتصال به 

 .وسایل دیگر را داشته باشد

 .می باشد DVI و HDMI  ،USB این موارد شامل

کار می کند اما ممکن است هم  USB2.0 کار می کند با پورت USB3.0 نکته مهم دیگر اینست که وسیله ای که با پورت

 .تمام قابلیت های آن در دسترس نباشد

  خرید کامپیوتر استوک رزولوشن -۴

 ۱۰۸۰اینچ و ۲۲شما می توانید هر مانیتوری را که دوست دارید بخرید اما توصیه ما به شما اینست که صفحه نمایش حداقل 

 .پیکسل باشد

 .دمان کاری شما خواهد داشتطبیعی است یک صفحه نمایش خوب اثر زیادی در ران



 خرید کامپیوتر استوک کارت گرافیک -۵

کارت گرافیک های مجتمع را نمی توان غیر فعال کرد در حالی که کارت های اختصاصی را می توان جداگانه حذف کرد یا 

ب کنید تا قدرت ارتقا داد. اگر شما یک کامپیوتر استوک برای بازی می خواهید مدلی با کارت گرافیک اختصاصی انتخا

 .مانورخوبی برای تغییرات و جابجایی داشته باشید

 تمیز بودن کامپیوتر استوک -۶

 .که سطوح خراش بر روی آنها دیده می شود خودداری کنید خرید کامپیوتر استوکسعی کنید از 

 .این می تواند نشانه ی سن کارکرد باال و عدم رسیدگی باشد

 .ه سعی کافی برای مراقبت و حفظ کامپیوتر خود را داشته اندسعی کنید از کسانی خرید کنید ک

 تست صحت خرید کامپیوتر استوک

 .اگر می خواهید از یک بازار فروش کامپیوترهای استوک آنالین مثل آمازون خرید کنید امکان تست ندارید

یسک درایو، فلش درایو و هرچیز اما در خریدهای آفالین می توانید با استفاده از یک کیت تست، پورت ها، کابل ها، د

ممکن دیگر را تست نمایید.با کامپیوتر بازی کنید و پورت ها را آزمایش کنید و برخی از داده را دانلود یا آپلود کنید.اطمینان 

 .حاصل کنید که همه چیز درست کار می کند و هیچ چیزی وجود ندارد که بعد از خرید شما را شگفت زده نکند

، کیسی را برای خرید انتخاب نمایید که از هر لحاظ پاسخگوی نیاز های شما باشد. توجه  کامپیوتر استوک خریددر هنگام 

 .می باشد خرید کامپیوتر استوکبه قطعات داخلی کیس یکی از مهمترین فاکتور های 

وجود دارد و با توجه پردازنده مهم ترین قسمت کیس می باشد که که در دو نوع برای کار های معمولی و کارهای تخصصی 

 .به قدرت بیشتر هزنیه بیشتری را نیز دارد

خرید کامپیوتر رم نیز یکی از قطعات داخلی کیس میباشد که از تنوع زیادی برخوردار است و یک از شاخصه های انتخاب 

با توجه به نوع استفاده شما می باشد. اگر به کار های گرافیکی یا بازی های کامپیوتری عالقه مند هستید، کیسی با  استوک

 .رم نسل باالتر خریداری نمایید

برای کاربران، نگرانی از سالمت قطعات داخلی کیس می باشد و بر این  خرید کامپیوتر استوکیکی از مهم ترین معضالت 

ان دارد قطعاتی نامرغوب و نامناسب در کیس نصب شده باشد و با پرداخت هزینه و پس از گذشت زمان باورند که امک

 .اندک، قطعات دچار خرابی شوند

و یا قطعات استوک، تنها به شرکت ها و فروشگاه های معتبر اطمینان نمایید و  خرید کامپیوتر استوکتوصیه می شود برای 

ته خودداری نمایید با خرید از فروشگاه های معتبر نگرانی شما برطرف خواهد از خرید از فروشگاه های ناشناخ

 شد.)اونیکس کاال(

 

 



 

و سالمت آن اطمینان خاطر حاصل نمایید خرید از  خرید کامپیوتر استوکیکی دیگر از روش هایی که می توانید از 

پس از گذشت زمان در صورت مشاهده آسیب مراکزی می باشد که برای محصوالت خود گارانتی در نظر گرفته اند شما 

 .می توانید به مرکز مراجعه نموده تا متخصصان پاسخگویی شما باشند

نیازمند تحقیق و بررسی زیادی بوده و خرید این قطعات کامپیوتری در ایران، بسیار متفاوت  خرید کامپیوتر استوکهمیشه 

 .نیاز سنجی کاربر استخرید کامپیوتر استوک ترین موضوع در از دیگر نقاط دنیاست. مهم

ترین قسمت خرید کامپیوتر این مسئله که بدانید دقیقا چه کاری با سیستمتان انجام خواهید داد و چه انتظاراتی دارید، مهم

 .استوک است

 بودجه برای خرید کامپیوتر استوک

توانید با هزینه بیشتر، پرفورمنس و شما همیشه می تقریبا محدودیتی برای خرج کردن در دنیای کامپیوتر وجود ندارد و

  .کیفیت بیشتری را به دست بیاورید

شوند و میلیون تومان آغاز می 7-6در حال حاضر با توجه به وضعیت آشفته بازار کامپیوتر، کامپیوترهای پایین رده از 

  .د داشتمیلیون تومان هزینه خواه 20تا  15کامپیوتری معقول برای گیمینگ، حداقل 

خود تعیین کرده و سپس به دنبال  رید کامپیوتر استوکاست که حداکثر میزان بودجه برای خبرای همین بسیار حیاتی

 .های مختلف بگردیدمدل

مورد یک قطعه باشد! همیشه داشتن چند جایگزین برای هر البته که باید حواستان به عدم موجودی قطعات و یا گران شدن بی

  .گیردچنینی را میروز مشکالت اینقطعه، جلوی ب

 .ترین موضوع در بستن سیستم گیمینگ نیاز سنجی کاربر استمهم

خرید کامپیوتر ترین قسمت این مسئله که بدانید دقیقا چه کاری با سیستمتان انجام خواهید داد و چه انتظاراتی دارید، مهم 

 .است استوک



  :کاربری

باال رده، تعیین هدف و کاربری برای دستگاه مورد نظر از اهمیت باالیی برخوردار  چه در محصوالت پایین رده و چه در

 .است

 هایهای روز دنیا را دارید یا بازیحتی در زمینه گیمینگ نیز این موضوع صادق است. مثال این که قصد تجربه بازی

eSportهای، زیرا بازی eSport های رده پایین نیز تمند ندارند و روی سیستمنیاز به پردازنده یا کارت گرافیک بسیار قدر

  .شوندبه خوبی اجرا می

نیاز به کارت  ،۴Kها روی رزولوشن اید و برای اجرای بازیرا اخیرا خریداری کرده ۴Kشاید هم مانیتور و یا تلویزیونی 

 .تری خواهید داشتگرافیک و پردازنده قوی

  :خرید کامپیوتر استوکنک باتل

تر باشد و رود که یکی از قطعات سیستم به مقدار زیادی از قطعات دیگر ضعیفزمانی به کار می Bottleneck اصطالح

 .جلوی پردازش درست سیستم را بگیرد

  .به همین دلیل همیشه بهتر است که تمامی قطعات کامپیوتر به یک میزان ارتقا پیدا کنند 

رسد، زیرا پردازنده انتخابی منطقی به نظر نمی Core i3 4130 با پردازنده GTX 2070 برای مثال خرید کارت گرافیک

 .تواند این حجم از اطالعات را پردازش کنداصلی دستگاه توانایی پشتیبانی از کارت گرافیک را نداشته و نمی

  .در این شرایط بهتر است که باالنسی بین قطعات برقرار شده تا کیفیت خروجی کلی کاهش شدیدی پیدا نکند 

 راهنمای خرید کامپیوتر استوک

  :اند ازها عبارتقطعه اصلی نیاز است که آن ۷برای اسمبل کامپیوتر به 

 (CPU)پردازنده  -۱

 (MotherBoard)مادربرد  -۲

 (GPU)کارت گرافیک  -۳

 (Ram)رم  -۴

 (SSDیا  HDD)سازی حافظه ذخیره -۵

 (PSU)منبع تغذیه  -۶

 (Case)کیس  -۷

 (Cooler)خنک کننده  -8

 های پیشنهادیسیستم -9



 

 

 .ی مرکزی استبه معنای واحد پردازنده Central Processing Unit مخفف CPU واژه

 .دهداین قطعه به عنوان مغز کامپیوتر شناخته شده و کارهای محاسباتی سیستم را انجام می

و پس از کارت گرافیک، قسمت زیادی از محاسبات ی مرکزی دومین نقش مهم را ایفا کرده در زمینه گیمینگ نیز پردازنده 

 . دهدرا انجام می

Clock Speed چیست؟  

شود. به اندازه گیری می (Ghz) سرعت کالک پردازنده معیاری برای نشان دادن سرعت پردازش بوده و با واحد گیگاهرتز

این موضوع تنها دلیل سرعت پردازنده کند، اما صورت کلی، سرعت بیشتر کالک پردازنده، قدرت بیشتری را فراهم می

  .دهندنبوده و عوامل بسیاری خروجی نهایی را تحت تاثیر قرار می

Thread چیست؟  

های مجازی ها را با ساخت هسته، قدرت پردازندهHyperthreading تقریبا چند سالی است که تکنولوژی مهمی به نام

 .افزایش داده است

هسته مجازی را تشکیل  ۸تواند تا ، چهار هسته پردازشی واقعی داشته و میCore i5 لیبرای مثال، یک پردازنده معمو

های واقعی و مجازی تقسیم کرده و از بار تواند وظایف مختلف را بین هستهدهد. در هنگام محاسبات موازی، دستگاه می

 .پردازشی کلی سیستم بکاهد

 لیتوگرافی در خرید کامپیوتر استوک چیست؟

های مختلف در بطن خود تشکیل شده از میلیاردها ترانزیستور بسیار کوچک هستند که در یک فضای ابررسانا هپردازند

 .ور دارندحالتی غوطه )سیلیکون(

کنندگی پردازنده، توانایی افزایش اندازه فیزیکی پردازنده وجود ندارد و همین موضوع به دلیل محدود بودن سیستم خنک

 .کردن ترانزیستورها روی بیاورندبه کوچک باعث شده که مهندسین



شود که با حفظ ها را جای داد و همین موضوع باعث میای ثابت، تعداد بیشتری از ترانزیستورتوان در اندازهکار میبا این 

 .گرما و مصرف انرژی کنونی، بتوان قدرت پردازشی بیشتری را به دست آورد

 .برندبهره می ۷nmاز لیتوگرافی  AMD شرکت Ryzen نتل وای ۱۰های نسل در حال حاضر پردازنده

  .اندنانومتر ساخته شده ۷ها با اندازه های این پردازندهاین موضوع به این معنی است که هر کدام از ترانزیستور

خریداری کنید،  های نسل جدیدتر رانیز دقت داشته باشید که هر چه پردازنده خرید کامپیوتر استوکبرای خرید پردازنده در 

 از تکنولوژی جدیدتری بهره خواهید برد

  .های تند و نجومی نسل جدید روبرو نشویددر بازار ایران، بهتر است که حداکثر از نسل قبلی خریداری کرده تا با قیمت .

  .دو مسئله اهمیت زیادی دارد خرید کامپیوتر استوکدر انتخاب مادربرد برای 

 ه آیا پردازنده شما قابلیت اورکالک کردن را داشته و این که آیا اصال قصد اورکالک دارید یا نه؟اولین مسئله، این است ک

توان فرکانس کالک شود که در آن، میزان برق ورودی به پردازنده را افزایش داده و میاورکالک کردن به فرآیندی گفته می

 .را افزایش داد

تواند منجر به کرش کردن سیستم عامل می کننده خوب است و اجرای نادرست آنخنکاین کار ملزم به داشتن یک سیستم 

  .شود

 .ی آن استاندازه خرید کامپیوتر استوک دومین عامل مهم در خرید مادربرد در

 ITX بزرگترین نوع مادربرد و ATX ) یکی را انتخاب کنید ITX و ATX , MATX شما باید از بین سه سایز

کند و کاهش پیدا می RAM و PCI های مربوط بهشدن مادربرد، اسالتطبیعتا با کوچک .(یز مادربرد استترین ساکوچک

  .شودتمام شده مادربرد منجر میهمین موضوع به کمتر شدن قیمت

 .های مطرح دنیاستاز بین برند خرید کامپیوتر استوک نکته مهم دیگر،

ی این برند ها قابل شود، به این معنی نیست که همهتولید شده و به بازار عرضه میاین که در دنیا تعداد زیادی مادربرد  

های شناخته شده هستند، پس سعی کنید که از انتخاب ASRock و Gigabyte, ASUS, MSI, EVGA .اعتماد هستند

  .مدل خود را از بین این برندها انتخاب کنید

 



 

 

 

 .های موجود هستندانتخاب Z و K ای سریهای اینتل، مادربرد هبرای پردازنده-

 های مختلف، با توجه به نیاز قابل انتخاب هستندشرکت X و B ، مادربرد های سریAMD هایبرای پردازنده-

 .شودشناخته می GPU در کامیپوتر با نام کارت گرافیک

 .است ی گرافیکیبه معنای واحد پردازنده Graphics Processing Unit این کلمه مخفف 

ی گرافیکی حرف اول را هایی که با پردازش تصویری سروکار دارند، پردازندهدر زمینه گیمینگ، تدوین ویدیویی و کار

  .کندزند و سی پی یو صرفا قدرت پردازشی مورد نیاز این قطعه را تامین میمی

های بازی را داشته دشمنان یا دیگر کاراکتربرای مثال، در یک بازی معمولی، پردازنده دستگاه وظیفه موقعیت یابی، یافتن 

  .کندو پردازنده گرافیکی این اطالعات را تبدیل به تصویر قابل دیدن می

ترین نقش در تجربه گیمینگ را دارد، اما نباید تمام بودجه را به کارت گرافیک درست است که کارت گرافیک مهم

 .ستم شویماختصاص داده و باعث کمبود قدرت در دیگر اجزای سی

 .دهدبدون شک پردازنده گرافیکی قدرتمند با پردازنده مرکزی ضعیف، قدرتی بسیار کمتر از حد عادی را ارائه می

برای دیدن فیلم، وبگردی و کارهای دیگر مناسب بوده و اگر نیاز شما از این محدوده   CPU البته که پردازنده گرافیکی

 .دازنده گرافیکی نخواهید داشترود، اصال نیازی به خرید پرفراتر نمی

Vram در خرید کامپیوتر استوک چیست؟  

 .گویندمی Vramبه میزان حافظه موقت به کار رفته در یک کارت گرافیک، 

ست، این موضوع به این معنی است که این دستگاه، گیگی ۶کارت گرافیکی  GTX 1060 گویند کارتبرای مثال وقتی می

  .دارد Vram گیگابایت ۶



نشان از قدرت   زیاد، Vram داشتن میزان حافظه بیشتر، اصوال به معنای کارکرد بهتر کارت گرافیک است، اما تنها داشتن

باالتر کارت گرافیک نیست و معماری پردازنده گرافیکی، لیتوگرافی و غیره نیز جزو عوامل مهم تعیین قدرت کارت 

ها را در اینترنت جستجو های مختلف، نتایج بنچمارک آنکارت گرافیکروند. بهتر است برای مقایسه گرافیک به شمار می

  .کنید

 یا همان حافظه موقت سیستم است. حافظه RAMسومین قطعه مهمی که باید همیشه به آن توجه خاصی داشته باشید، 

RAM نده عمل می کند. در روی مادربرد به پردازنده اصلی دستگاه نزدیک بوده و به نوعی، به عنوان حافظه موقت پرداز

تواند کیفیت خروجی سیستم را بسیاری از کارهای محاسباتی، وجود یک رم مناسب باعث افزایش راندمان کاری شده و می

 .بهبود بخشد

 های رم، استاندارد جهانی محسوب شده و خرید هر ماژولی به غیر ازبرای حافظه DDR4 در حال حاضر استاندارد

DDR4شود، اشتباه محسوب می. 

کنند و تنها امکان دارد در ، از این نوع ماژول ها پشتیبانی می۲۰۱۷تقریبا تمامی مادربردهای عرضه شده پس از سال  

  .هایی جزئی وجود داشته باشدمیزان باس رم تفاوت

Bus در خرید کامپیوتر استوک چیست؟ 

 .وجود دارد که اشاره دقیقی به پهنای باند هر ماژول داردفاکتور بسیار مهم دیگری به نام باس رم نیز  RAM هایدر حافظه

اما این موضوع به چه معنی است؟ این که اطالعات پردازش شده توسط پردازنده مرکزی، باید برای مدتی کوتاه به حافظه 

ر هر ثانیه دریافت تواند دی این است که حافظه رم تا چه مقدار اطالعات را میرم فرستاده شوند و میزان باس، نشان دهنده

 .کند

برای  ۸بیت بر  ۳۲حاصل تقسیم  ) ۴Byteتواند در هر ثانیه مگاهرتز، می ۱۰۰بیتی با باس  ۳۲برای مثال، یک حافظه رم 

به پردازنده ارسال کرده و یا از  مگاهرتز به هرتز(۱۰۰میلیون بار )حاصل تبدیل  ۱۰۰تبدیل به بایت( اطالعات را 

  .پردازنده دریافت کند

 

 

 



 ۱۰۰ی موقتی توان ارائه راندمان دهد و هیچ حافظهالبته دقت داشته باشید که این موضوع تنها در شرایط ایده آل رخ می

  .شناخته می شود Latency درصدی را ندارد. موضوعی که با نام

Latency ؟در خرید کامپیوتر استوک چیست 

Latency ق می شود که حافظه رم نیاز دارد تا یک بیت دیتا را بخواند. برای مثال یا میزان تاخیر رم، به مدت زمانی اطال

ثانیه پردازش کند، اما این مقدار در  ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱مگاهرتزی در عمل باید یک بیت اطالعات را در  ۱۰۰یک حافظه 

افظه رم اندکی طول ثانیه نیز برسد. چرا که انتقال اطالعات از پردازنده مرکزی به ح ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۵واقعیت شاید به 

  .کشیده و حافظه رم نیز زمان کوتاهی برای پردازش اطالعات نیاز دارد

شود. با استفاده از این تکنیک، استفاده می Burst Mode برای حل این مشکل تاخیر تقریبا همیشگی، از تکنیکی به نام

افزاری ر شود و یا خیر! برای مثال اگر شما نرمدهد که آیا فرمان اجرا شده قرار است در آینده تکراحافظه رم تشخیص می

 شوند؛کنید، همیشه یک سری دستورات خاص به صورت مداوم تکرار میمثل فتوشاپ را استفاده می

حافظه رم نیز این اطالعات تکراری را شناسایی کرده و تا زمانی که نرم افزار مذکور را نبندید، این اطالعات در حافظه 

 .شوندرم ذخیره می

این موضوع باعث شده که تاخیر حافظه رم برای این دستورات از بین رفته و خروجی کلی دستگاه تاخیر کمتری را تجربه 

  .کند

پهنای باند هر ماژول یعنی این که اطالعات پردازش شده توسط پردازنده مرکزی، باید برای مدتی کوتاه به حافظه رم 

 .تواند در هر ثانیه دریافت کنداین است که حافظه رم تا چه مقدار اطالعات را میفرستاده شوند و میزان باس، نشان دهنده 

Wordline چیست؟ 

Wordline معیاری برای بررسی Latency های تکراری است و همیشه با اعدادی جداگانه نشان حافظه رم در پردازش

ان دهد، این موضوع به این معنی است که را نش ۱-۱-۱-۵یک حافظه رم عدد  Wordline داده می شود. برای مثال اگر

به رفت و برگشت اطالعات از پردازنده مرکزی گفته  Cycle دوره یا) ایدوره ۵یک محاسبه تکراری برای بار اول تاخیر 

کند. طبیعتا هرچقدر اعداد این بخش ای را تجربه میدوره ۱داشته و پس از این که در حافظه رم ذخیره شد، تاخیر  (شودمی

  .کمتر باشند، خروجی نهایی کار بهتر است

 : جمع بندی خرید رم در خرید کامپیوتر استوک

به باال ) دقت کنید که برای انتخاب باس مناسب رم، بهتر است حتما به قسمت  ۲۱۳۳با باس  DDR4 هایدر حال حاضر رم

 .در بازار حضور دارند های پشتیبانی شده توسط مدل مادربرد سر بزنید(رم

ای ضعیف و هرچقدر باس رم باالتر باشد، طبیعتا قیمت آن نیز باالتر است. دقت داشته باشید که در صورت انتخاب پردازنده

ی بیشتری را متحمل هایی با باس باالتر را نخواهید داشت و صرفا هزینهیا مادربرد معمولی، احتماال توانایی استفاده از رم

 .شویدمی

 .ها ذخیره کندتواند اطالعات خود را در آناند از ابزاری که کاربر میعبارتهای ذخیره سازی حافظه

  .شوندتقسیم می HDD و SSD های ذخیره سازی به دو مدلحافظه



  :یا هارد دیسک درایو HDD هایحافظه

ا حاصل نشده است. هترین اجزای کامپیوتر بوده و تقریبا هیچ پیشرفت خاصی در آنها جزئی از قدیمیاین نوع از حافظه

ای مشابه با دیسک گرامافون را ایفا ها دقیقا شبیه به گرامافون است و دیسک سخت درون هارد، وظیفهسیستم کار آن

  .کندمی

 

 

 

 ۸۰تواند اطالعات را با سرعت می ها،های سخت همیشه از سرعت پایینی برخوردار بوده و بهترین نمونه از آنهارد

  .مگابایت بر ثانیه جابجا کند

های این نوع از ابزار ها به ازای فضای ذخیره سازی اشاره داشت.توان به قیمت ارزان آنسخت میهای دیسکاز مزیت 

  .کندسال تجاوز نمی ۱۲-۱۰ها از سازی در برابر ضربه مقاومت بسیار کمی دارند و همچنین عمر مفید آنذخیره

  :های جامدافظهیا ح SSD هایحافظه

با گذشت زمان و پیشرفت تمامی قطعات کامپیوترها، هیچ پیشرفتی در زمینه هارد دیسک ها رخ نداد. این موضوع تا جایی 

 .ها به تنها قطعه بسیار کند و ضعیف کامپیوترهای امروزی تبدیل شدندادامه داشت که هارد دیسک

به وجود  Solid State Drive یا SSD ذخیره سازی اطالعات با نامهمین موضوع باعث شد که نسل جدیدی از ابزارهای  

 .بیاید

ها را دربرابر شرایط سخت محیطی های ذخیره سازی هیچ قطعه مکانیکی ندارند و همین موضوع آناین نوع از ابزار 

  .کندمقاوم می

ها ها با انواع حجمدر حال حاضر، این حافظهرفتند و های جامد به شمار میهای حافظهها از اولین نوعهای رم گوشیحافظه

  .های مختلف در بازار موجود هستندو سرعت

ها را ارائه دهد و همین موضوع باعث جهش برابر هارد دیسک ۱۰تواند سرعتی ترین حافظه جامد میترین و ارزانضعیف

  .شودکلی پرفورمنس دستگاه می



 .کننداستفاده می M.2 و SATA کتورهای جامد مرسوم در بازار از دو کانحافظه

توانند به ، میM.2 هایمگابایت بر ثانیه را ارائه دهند و نسخه ۶۰۰توانند حداکثر سرعتی برابر با می SATA هایمدل

 .های بسیار باالتری دست پیدا کنندسرعت

  !مگابایت بر ثانیه هستند ۲۴۰۰سامسونگ قادر به جابجایی اطالعات با سرعت  Evo 960 های جامدبرای مثال حافظه

 در راهنمای خرید کامپیوتر استوک SSD جمع بندی بخش

ترابایت، قیمتی چندبرابری را بر  ۱ترابایت نسبت به هارد دیسکی با ظرفیت  ۱با ظرفیت  SSD جایی که یک حافظهاز آن

کاربردی انتخاب کرده و یک هارد  هایکند، بهتر است که یک حافظه جامد برای نصب ویندوز و برنامهکاربر تحمیل می

  .کردن اطالعات خود انتخاب کنیددرایو با ظرفیت باال برای آرشیو

 .ها خواهید بودی زمینهبا نصب ویندوز روی درایو جامد، شاهد افزایش سرعت در همه

دهند؛ چرا اری را نشان میها، همه و همه افزایش راندمان بسیافزاراز سرعت باال آمدن سیستم عامل تا سرعت اجرای نرم 

های کم های شخصی از قدرتی کافی برخوردار هستند و تنها عامل بازدارنده، هاردرایانه که در حال حاضر تمامی قطعات

 .سرعت قدیمی است

 .هر سیستم کامپیوتری باید بتواند جریانی ثابت را از یک منبع تغذیه دریافت کرده تا بتواند به درستی کار کند

تبدیل به موضوعی حیاتی  خرید کامپیوتر استوکهمین موضوع باعث شده که خرید یک منبع تغذیه مناسب و کافی برای  

  .شود

 :برای انتخاب یک منبع تغذیه خوب، باید دو نکته را مد نظر داشت

  .گذارداین موضوع دست شما را برای اضافه کردن قطعات دیگر باز می 

وات توان بیشتر برای سیستم خود در نظر بگیرید، چرا که  ۵۰-۴۰ستم ندارید، باز هم بهتر است اگر قصدی برای ارتقای سی

سیستم در زمان کارکرد سنگین مصرفی به مراتب بیشتر از حالت عادی دارد و در این شرایط، ممکن است منبع تغذیه نتواند 

  .انرژی مورد نیاز سیستم را تامین کند

 



 

 :استوکمزایای خرید کامپیوتر 

  .استفاده هستنددوم تقریباً جدید، بدون استهالک و خرابی و قابل تجهیزات این کیس های دست

طور اند که بهشدهها و مانیتورهای باکیفیت تجاری بسیار بادوام، قدرتمند و از مواد باکیفیت ساختهتاپها، لپاین رایانه

 .کندها را طوالنی میتوجهی عمر آنقابل

 در خرید کامپیوتر استوک پرداخت هزینه کمتر -۱

 .است و محرک اصلی برای بیشتر افراد است خرید کامپیوتر استوک پرداخت هزینه کمتر آشکارترین مزیت برای

 خرید کامپیوتر استوکانداز پول با استفاده از به دلیل مسائل اقتصادی بسیاری از افراد و مشاغل به دنبال راهی برای پس

  .هستند

های قدیمی که رایانهشده است. درحالیزیاد دلیل اصلی خواندن این مقاله و در نظر گرفتن یک رایانه استفادهاحتمالاین به

 .کاربر را دارندتری دارند، اما اغلب توانایی بسیار بیشتری نسبت به نیاز متوسط معموالً مشخصات و قدرت پایین

 .استفاده کرد… برای استفاده از آفیس، استفاده از اینترنت، مشاهده عکس و توانترین رایانه را میحتی ابتدایی

ازحد نیاز شما کار تاپ بیشهای رومیزی و لپهای سطح باال داشته باشید، بیشتر رایانهمگر در مواردی که نیاز به برنامه

 .کنندمی

 .تر استفاده کنیدیس های قدیمی با مشخصات ضعیفتوانید اغلب از کعالوه بر این، اگر سرعت اینترنت باالیی دارید، می

 .پردازیدهایی که نیاز ندارید را نمیی تکنولوژیشما هزینه

تر، رم بیشتر و ها گذشته است سرعت پردازش سریعسال از تولید آن ۳تفاوت اصلی بین مدل رایانه فعلی و قدیمی که 

 .گرافیک بهتر است

ز کاربران رایانه ضروری نیست. برای اکثر مردم، جدیدترین و بهترین فناوری الزم ٪ ا ۷۵ها برای بیش از این پیشرفت

 .نیست

کنید، به های اجتماعی و تماشای فیلم و سریال استفاده میاگر از رایانه خود برای ارسال ایمیل، خواندن بالگ، بررسی شبکه

 .جدیدترین پردازنده و یا رم خیلی باالیی نیازی ندارید

 .آیدنیازهای شما برمی خوبی از پسمیان رده حتی تولید حدود پنج سال پیش هم به امپیوتر استوکخرید کیک 

 پس چرا بیش ازآنچه نیاز دارید پرداخت کنید؟

ویروس دارند و این هزینه دیگری قیمت آفیس و آنتیافزارهای گرانقبالً نرم خرید کامپیوتر استوکهمچنین، بسیاری از 

 .ل آن نخواهید شداست که شما متحم



 


