
 

 

 باید های در خرید کامپیوتر

ترین مراحل تهیه و تدارک یک رایانه شخصی رومیزی انتخاب حال چالش برانگیزترین و درعینبدون شک یکی از جذاب

مناسب  خرید کامپیوتر استوک هبآوری اطالعات الزمه جهت اقدام دهنده ساختار آن و جمعافزاری تشکیلقطعات سخت

 .باشدمی

پذیری بسیار بیشتری را در اختیار فرد صورت جداگانه و تک به تک انعطافکه خرید قطعات رایانه شخصی بهدرحالی

افزارهای الزمه را تهیه نماید، اما این مهم دهد تا با توجه به نیازها و انتظارات خود سختقرار داده و به وی اجازه می

آوری اطالعات منظور جمعتر از آن دانش فنی مطلوبی را بهقریباً فراوان و مهمطور که پیشتر نیز گفته شد مدت زمان تهمان

های شخصی از پیش آماده شده و یا نماید تا به نمونه رایانهباشد و که این خود برخی از اشخاص را وادار مینیازمند می

ای و یا بهتر بگوییم کسانی که فراد حرفهها روی آورده و وقت خود را صرف خرید قطعات نکنند؛ اما با این حال اتاپلپ

هایی تمام شده قصد دارند حداکثر کارایی در قبال هزینه پرداختی را از رایانه شخصی خود دریافت نماییده و در قیمت ن

هایی را به عمل آورند بدون شک خرید نمونه کامپیوترهای از پیش آماده شده را مدنظر خود جوییمحصوالت نیز صرفه

 خرید کامپیوتر استوک .دهندنمیقرار 

مند بوده و ز آن بهرهامورد انتخاب خود  خرید کامپیوتر استوک یکی از بارزترین امتیازاتی که افراد نامبرده هنگام اقدام به

جویی هنگفت برای آن دسته از اشخاصی که از صرفه نظر از نکات مثبت دیگر، منبعی بسیار اساسی جهت صرفه

 خرید کامپیوتر استوک صورتای بهافزارهای رایانهرود خرید سختباشند به شمار میه برخوردار میمحدودیت در بودج

 .است

 (... تاپ، مینی کامپیوترها، پیشنهادات مغازه داران و، لپAIO هایمانند نمونه) یک رایانه شخصی از پیش آماده شده

دهنده پیکره یک رایانه را از پیش در بطن خود جای داده ت تشکیلتوان استنباط کرد تمامی قطعاطور که از نام آن میهمان

باشد که این مهم بدان معنی است که شخص خریدار در هر پذیر نمیها نیز در برخی از موارد امکانو تغییر و تعویض آن

پردازد که این قیمت از آن بصورت مجبور است تا مبلغ در نظر گرفته شده برای رایانه را پرداخت کرده تا بتواند به استفاده 

افزارهای موجود بیشتر بوده و فاکتورهایی از قبیل برند کمپانی سازنده، نیز در بسیاری از مواقع از هزینه واقعی سخت

 خرید کامپیوتر استوک شود؛سرهم سازی رایانه و ... نیز از خریدار دریافت می

های گوناگونی همراه بوده و با ریسک خرید کامپیوتر استوک صورتدانید خرید یک قطعه الکترونیکی بهطور که میهمان 

ای نیز در دسته قطعات افزارهای رایانهکه سختترس از عدم عملکرد صحیح آن همیشه در فرد وجود دارد و ازآنجایی

 .باشندده مستثنا نمین قاعها نیز صادق بوده و از ایگردند، لذا تمامی توضیحات فوق در مورد آنبندی میالکترونیکی طبقه

ها از درجات مختلفی در فعالیت طوالنی مدت ای با توجه به ماهیت طراحی و نحوه پیکربندی آنافزارهای رایانهسخت

صورت دسته دوم تهیه شده است ممکن است دهنده ساختار کامپیوتر با این حال که بهباشند. یک قطعه تشکیلبرخوردار می

 .دار باشدبه مشکلارکرد خود ادامه داده و قطعه دیگری در همان ابتدای خرید آکبند و خروج از جعسالیان سال همچنان به ک

های وی مبنی بر سالم بودن و درستی صحبت خرید کامپیوتر استوک صرفه نظر از انسانیت فرد فروشنده یک قطعه

و با طیب خاطر حتی  در خریدی مطمئنعنوان فاکتوری بسیار اساسی وانب عقل بهافزار، احتیاط و پیروی از جسخت

ای بایدها و باشد که بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا با تدوین مقالههمیشه مطرح می خرید کامپیوتر استوک صورتبه

صورت دست دوم را خدمت خوانندگان محترم و عزیزتر از جان ارائه دهیم؛ اما ای بهافزارهای رایانهنبایدهای خرید سخت

 .رداختن به مبحث موضوع بهتر است تا ابتدا با اصطالحاتی در این حوزه بیشتر آشنا شویمپیش از پ



 

 

  اونیکس کاال

 .ایدبندی برخی از محصوالت مشاهده کردهرا در بسته Refurbished حتماً شما نیز تاکنون عبارت

ای از دست افزار رایانهشود که یک سختق میبه حالتی اطال خرید کامپیوتر استوک دانید اصطالحطور که میهمان

ای در مبدأ و مقصد مسیر قرار نگرفته باشد، ای واسطهگونهای انتقال یافته و هیچکنندهکننده مجدداً به دست مصرفمصرف

شود که ای گفته میقطعهباشد به اما اصطالح اشاره شده در ابتدای پاراگراف که معادل آن در زبان فارسی عبارت مرمت می

 به هر دلیلی بازسازی و یا نوسازی مجدد شده و دوباره به بازار عرضه گردیده است؛

باشد به گارانتی بازگشت داده افزار مادربرد شما که به دلیل مشکلی از عملکرد مطلوب برخوردار نمیمثال سختعنوانبه

افزار مادربرد مرمت کند، در این حالت سخترا برای شما ارسال میشده و کمپانی مربوطه نیز پس از تعمیر، مجدداً آن 

 .شده است

خورد حاالت بیشماری را تحت پشتیبانی خود افزارها به چشم میبندی برخی از سختبرچسب عبارت مرمت که در بسته

به این قضیه نگاه کنیم باید گفت صورت کلی بخواهیم باشد، اما اگر بهپذیر نمیقرار داده و ردیابی تاریخچه آن اغلب امکان

 .باشدافزار مرمت شده در مقایسه با یک قطعه دست دوم از وضعیت و موقعیت بهتری برخوردار میکه یک سخت

 :بندی برخی از محصوالت ممکن است مشاهده شود عبارتند ازبرخی از حاالتی که برچسب نامبرده در بسته

 .دار بوده و توسط کمپانی سازنده تعمیر و مجدداً به فروش رسیده استشکلافزاری آکبندی که از همان ابتدا مسخت

ر و مجدداً به افزاری که تحت تأثیر عواملی مانند انتقال و یا در ویترین نمایش آسیب دیده و توسط کمپانی سازنده تعمیسخت

 .فروش رسیده است

 .فاده مجدداً به فروشنده بازگردانی شده استه مربوطه بدون استافزار جدیدی که خریداری گشته و در بازسخت 

تعمیر  افزاری که مدتی پس از استفاده و در بازه تحت پوشش گارانتی به کمپانی سازنده بازگشت داده شده و پس ازسخت

 .مجدداً به فروش رسیده است

 ... فروش رسیده است. وز تعمیر )توسط تعمیر کار( مجدداً به کننده آسیب دیده و پس اط مصرفافزاری که توسسخت

عنوان مورد استفاده قرار نگرفته هیچافزاری بهکنید در برخی از موارد اشاره شده قطعه سختطور که مشاهده میهمان

ای به سر برده و باتری آن شارژ نگشته مثال یک دستگاه تلفن همراه که مدت زمانی طوالنی در ویترین مغازهعنواناست، به
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ستفاده ممکن است جریان الکتریسیته را قبول ننماید، در این حالت دستگاه تلفن همراه کامالً سالم بوده و تنها است در هنگام ا

 خرید کامپیوتر استوک .گرددبا تعویض باتری آن برچسب مرمت نیز اطالق می

دانستیم که یک قطعه  کردیم و ها تا حدودی آشنایی پیداهای موجود در بین آنحال که با اصطالحات مربوطه و تفاوت

برخوردار  خرید کامپیوتر استوک افزارتری نسبت به سختبازسازی شده در حالت کلی از وضعیت و موقعیت مطلوب

را با  پیوتر استوکخرید کام صورتای بهحث را به پیش برده و بایدها و نبایدهای خرید قطعات رایانهبباشد، اکنون می

 .نماییمیکدیگر بررسی می

هدف قرار  را خرید کامپیوتر استوک صورتان ذکر است که توضیحات نوشته فعلی بیشتر حالت خرید یک قطعه بهشای 

 .دیدبگر Refurbished بندی محصول به دنبال عبارتداده و نیازی نیست که در بسته

 :خرید کامپیوتر استوک نکات باید ها و نیاید های مهم در

 خرید کامپیوتر استوک پیچ ها در

onyxkala  

اولین بار باز  پیچ هاي نوت بوک ها دراي یک قفل کالژ دار هستند که تنها با پیچ گوشتي و با فشار مضاعف است که براي

این باز شدن به  آثار باز شدن بر روي پیچ هستیم که پیچ ها شاهد رنگ نقره ای ومي شوند . معموال درون محل قرار گیري 

 .دلیل ارتقاء قطعات لپ تاپ های استوک می باشد

آن ها متفاوت  کارتن ندارند و تمیزی و سالم بودن بدنه و ظاهر آن ها گرید بندی می شود و قیمت خرید کامپیوتر استوک

 . است

 رید کامپیوتر استوکخ درOD پورت ها،اتصاالت و

نده ادعا می کند به درستي کار نمي کند و یا فروش خرید کامپیوتر استوک در بسیاري از موارد دیده شده است که پورت هاي

 . دارد که پس از نصب ویندوز جدید و درایورها این مشکل برطرف میشود

ه مانند بد نیست بدانید که پورت هاي لپ تاپ ها قابل تعویض نیستند و به برد اصلي متصل هستند.پس فکر نکنید ک

 .کامپیوترهاي خانگی مي توان براي آنها راه حل در نظر گرفت



 

 

ل عدم دلی است.البته گاهی اوقات ممکن است به USB و HDMI در نتیجه از سالمت پورت ها مطمئن شوید .مهمترین آنها

 ا همانی ODD نصب درایور چیپست مشکالتي مانند عدم شناخت سریع و سرعت پایین به وجود آید.تست و آزمایش درایو

DVD RW/ROM را فراموش نکنید. 

 .مي تواند نسبتا پر هزینه باشد ODD تعویض یک درایو مشکل دار

 در خرید کامپیوتر استوک SSDتست هارد دیسک

 .قرار گیرد باید مد نظر خرید کامپیوتر استوک یکي از مهمترین مواردي است که در هنگام SSD هارد دیسک و درایو هاي

 .ماییدناستفاده  HD Sentinel براي تست مناسب و سریع حافظه هاي ذخیره سازي مي تواند از نرم افزارهایي مانند

رار مي را مورد بررسي و مانیتور ق این نرم افزارها در تب هاي مختلف خود وضعیت فضاي ذخیره سازي و سالمت آن

 .دهد

 .پیدا کنید البته با نمایش ساعت استفاده از هارد دیسک،مي توانید به زمان استفاده و روشن بودن نوت بوک نیز دست

 سیستم خنک کننده در خرید کامپیوتر استوک

 .ندسامانه هاي خنک کننده در لپ تاپ ها ، در دراز مدت نیاز به سرویس دوره اي دار

 .و گرافیک وارد مي گردد CPU در غیر این صورت صدمات گران قیمتي به قطعاتي مانند

تفاده کنید.براي تست دماي کلي قطعات نیز اس CPU-Z و GPU-Z براي تست این قسمت مي توانید از نرم افزارهایي مانند

ي باال و دماي د.سرعت باالي فن،نویز صوتاستفاده نمایید و از دماي قطعات مطلع شوی HW Monitor نرم افزارهایي مانند

 .باالي قطعات نشان از یک خنک کننده ضعیف است که نیازمند تعویض و یا سرویس دارد

 در خرید کامپیوتر استوک (RAM) حافظه رم

 ها برداشتهشاهد دو ماژول رم باشیم و در هنگام فروش یکي از آن خرید کامپیوتر استوک در برخي موارد ممکن است که

 .شود

 .با اطالع از مدل کامل و دقیق آن را در اینترنت جستجو کرده و از مقدار واقعي رم مطلع شوید

 . به سن و سال لپ تاپی که خریداری می کنید توجه کنید 

ر کم سن و سال با توجه به اینکه طول عمر کامپیوتر به طور متوسط بین چهار تا پنج سال است، سعی کنید لپ تاپکامپیوت

ک کامپیوتر با را خریداری کنید؛ چراکه یک کامپیوتر با سن کاربری باال با مشکالت بیشتری مواجه خواهد بود تا ی تری

 !عمر کمتر



 

 

  کخرید کامپیوتر استو

ین قطعه و... همچنین کامپیوتر که مدت زیادی از عمر آن گذشته باشد، هنگام بروز مشکل دردسرهای بیشتری را بابت تام

ازار کمیاب های قدیمی در ب خرید کامپیوتر استوک اتبرای کاربر به وجود می آورد؛ چراکه با پیشرفت تکنولوژی، قطع

 .می شوند

 . دارید یک نمونه جدیدترش را خریداری کنید خرید کامپیوتر استوک پس سعی کنید اگر قصد 

 در خرید کامپیوتر استوک در این قسمت میپردازیم به قسمت های مختلف

 چهارچوب کیس در خرید کامپیوتر استوک

  

باشند ومینیوم و یا پالستیک میی شخصی رومیزی در حالت کلی تشکیل یافته از موادی همچون فوالد، آلهاهای رایانهکیس

افزارهای داخلی و ایجاد تهویه جهت عملکرد ها نیز فراهم آوردن محیطی ایمن جهت کارکرد سختکه عملکرد اصلی آن

 .باشدمطلوب می

ها به چشم نآمانده و مشکالتی از قبیل شکستگی و یا ... در بدنه یک کیس تا زمانی که چهارچوب آن دست نخورده باقی 

توانند در کاهش ارزش یک توانند به بهترین شکل ممکن به ایفای نقش خود بپردازند. عالوه بر آن مواردی که مینخورد می

تگی و یا ایجاد خط و زدگی، رنگ و رو رفچهارچوب کیس مفید واقع شده و از قیمت آن بکاهند نگهداری نامناسب، زنگ

باشد که تنها در ظاهر کیس تأثیرگذار بوده و در عملکرد اصلی آن مشکلی ایجاد های گوناگون بر روی آن میخش

 .نمایندنمی

 د کامپیوتر استوکخری توانیم به این نتیجه برسیم کهاراگراف فعلی میتمامی توضیحات پبنابراین با توجه به

های تمام شده رایانه شخصی به شمار جویی در هزینهدست دوم منبعی مناسب جهت صرفهصورت یک چهارچوب کیس به 

 .کندرفته و تهیه یک نمونه آکبند توفیری را در عملکرد نهایی ایجاد نمی

های صورت دست دوم اشاره کرد عدم کارکرد بخشچهارچوب کیس به خرید کامپیوتر استوک توان بهایراد دیگری که می

باشند که مجدداً اگر در حالت کلی بخواهیم های تهویه و ... میهای صدا، فنهای یو اس بی، جکالکترونیکی آن نظیر درگاه

تر از خرید یک کیس ارزانها بر روی یو اس بی و سپس سوار کردن آن به آن نگاه کنیم، تهیه نمودن تعدادی فن و یا هاب

 .رودمحصول آکبند به شمار می



 

 

 منبع تغذیه در خرید کامپیوتر استوک

افزارهای موجود در ساختار یک رایانه شخصی به شمار ترین سختترین و اساسیبدون شک منبع تغذیه یکی از اصلی

 .کندیب برخی از کاربران کمترین توجه را دریافت مرود که از متأسفانه از جانمی

مورد استفاده توسط قطعات ) DC برق شهر( به) AC دیل ولتاژافزار منبع تغذیه که وظیفه بسیار خطیر تبیک سخت

ای بسیار نزدیک مرگ و زندگی تمامی قطعات دیگر نظیر مادربرد، کارت گرافیک، گونهالکترونیکی( را برعهده دارد به

ها تواند به سوختن تمامی بخشترین اختالل در عملکرد خروجی آن میپردازنده مرکزی و ... را در دست داشته و کوچک

 .منتهی شود

صورت کلی از عمر محدودی اند بهکیفیتی تشکیل یافتهها از مواد بیهای ساختاری آنمنابع تغذیه رده ارزان قیمت که المان

 .روندبرخوردار بوده و اغلب در مدت زمان کوتاهی از بین می

شود که از حسن نیت فرد مقابل اطمینان تنها در صورتی پیشنهاد می خرید کامپیوتر استوک صورتتغذیه به خرید یک منبع

 .ویدافزار را نیز از وی جویا شخاطر داشته و حدالمکان پیشینه فعالیتی سخت

  یخرید کامپیوتر صنعت

باشد معموالً دیگر از عمر طوالنی برخوردار میعبارتییک منبع تغذیه که مدت زمان فراوانی از کارکرد آن گذشته یا به

جی خرو ای که ازرود؛ عالوه بر آن منبع تغذیهبه شمار نمی خرید کامپیوتر استوک صورتگزینه مناسبی جهت خرید به

افزارهای رایانه شخصی برخوردار بوده و اغلب تحت فشار قرار گرفته است نیز پایینی در مقایسه با توان مورد نیاز سخت

گردد، اما با این وجود )منبع تغذیه های داخلی آن و کاهش خروجی نهایی انتخابی عقالنی محسوب نمیبه دلیل تضعیف المان

خرید کامپیوتر  صورتافزاری بسیار حیاتی نظیر منبع تغذیه به( خرید سختدر شرایط ایده آلی قرار داشته باشد

 .گردد که حدالمکان تهیه یک واحد آکبند را مدنظر خود قرار دهیدریسک بزرگی به شمار رفته و پیشنهاد میاستوک

 مادربرد در خرید کامپیوتر استوک

دهنده ساختار یک زبان گونه و اتصال دیگر قطعات تشکیلز ماهیتی میاافزارهای مادربرد نیز به دلیل برخورداری سخت

های بسیاری را با منابع تغذیه داشته و از بخش ها در برخورداری از مشکالت مختلف شباهترایانه شخصی رومیزی به آن

 خرید کامپیوتر استوک .برندعظیمی از معایب آن رنج می



 

 

کننده مورد استفاده قرار گرفته است بدون شک در داخل افزار مادربرد که به هر صورتی توسط مصرفیک سخت 

 .چهارچوب یک کیس نصب و به دیگر قطعات موجود نیز متصل گردیده است

گیرند، خطر وجود هر بار که مدارات مجتمع و اتصاالت آشکار و در معرض محیط یک مادربرد مورد انتقال قرار می 

ها نیز طلوب آنبرخی از قطعات نظیر خازن و یا سلف به دلیل عدم تخلیه مالکتریسیته ساکن و یا تجمع بار الکتریکی در 

افزار مادربرد پس از سرهم بندی کیس و شارش جریان برق در باشد که این خود احتمال سوختن بالفاصله سختحاضر می

صال به شخصی به دلیل اتدهنده ساختار یک رایانه قطعات تشکیل که مرگ و زندگی دیگردهد. ازآنجاییآن را افزایش می

گردد که در ای به عملکرد صحیح و بی عیب و نقص آن گرده خورده است، بنابراین پیشنهاد میگونهافزار مادربرد بهسخت

کامپیوتر  خرید .تهیه و خرید قطعه نامبرده نیز ریسک نکرده و اهداف خود را در تهیه یک محصول آکبند متمرکز کنید

 استوک

هایی را به عمل آورده و هزینه تمام شده رایانه شخصی را کاهش دهید جوییدارید در این بخش صرفه که قصددرصورتی

افزار مادربرد را متناسب با نیازهای خود تهیه کرده و از خرید محصوالت گران قیمت و گردد که سختپیشنهاد می

 خرید کامپیوتر استوک .گیرند خودداری کنیدنمی عنوان مورد استفاده قرارهیچهای گوناگون که بهبرخوردار از ویژگی

 واحد پردازنده مرکزی در خرید کامپیوتر استوک

و مختلطی برخوردار بوده و تجزیه و تحلیل جزئیات  واحدهای پردازنده مرکزی نوین و امروزی از طراحی بسیار پیچیده

 .باشدنمی پذیرعنوان امکانهیچصصی بهها بدون برخورداری از دانش فنی تخآن

متر مربع از استقامت و ایستادگی باالیی در افزاری کوچک و در ابعاد چند سانتیعنوان سختیک واحد پردازنده مرکزی به

 .باشدبرابر انواع شرایط مختلف برخوردار بوده و از بین بردن آن به سادگی میسر نمی

ه فعالیت صحیح پرداخته است توسط کمپانی سازنده در دراز بندی بای که در همان ابتدای خروج از بستهکارکرد پردازنده

  باشد؛مدت تقریباً تضمین شده می

پایینی برخوردار  از ریسک خرید کامپیوتر استوک صورتبنابراین با توجه به این مهم خرید یک واحد پردازنده مرکزی به

ردازنده را در هنگام خرید به گردد، اما سطح پهای تمام شده محسوب میجویی در هزینهای مناسب جهت صرفهبوده و گزینه

 خرید کامپیوتر استوک .دقت بررسی نمایید

  رخرید کامپیوت



 

 

سازی نامطلوب به فعالیت پرداخته است از احتمال بیشتری ای نامناسب و سیستم خنکای که سالیان سال تحت تهویهپردازنده

 .باشددر سوختن برخوردار می

تر اورکالک سب و از همه مهمعالوه بر آن مواردی از قبیل اعمال فشار بیش از حد به سطح پردازنده مرکزی، حمل نامنا

 .سازندناشیانه و به دور از رعایت موازین ایمنی همگی در کنار یکدیگر ریسک خریدی نامطمئن را با فزونی همراه می

 وسیله نیتروژن مایعرا در سر دارید به خرید کامپیوتر استوک صورتکه قصد خرید آن به اگر واحد پردازنده مرکزی

(LN2)  شدید قرار گرفته و یا پخش کننده گرمای داخلیتحت اورکالک (IHS)  آن از سطح مدار چاپی جدا شده است

شود که حداالمکان از خرید آن صرفه نظر کنید، زیرا شود که پردازنده دیلید شده است(، پیشنهاد می)اصطالحاً گفته می

مه دهد، اما بروز رفتارهایی عجیب و غریب و اگرچه پردازنده مربوطه ممکن است همچنان کار کرده و به فعالیت خود ادا

 .باشندناپذیر می... کامالً اجتناب

 کارت گرافیک درخرید کامپیوتر استوک

های حافظه و ... بر روی یک رگالتور ولتاژ، چیپ دهنده،های گوناگون نظیر تراشه شتابها و سیستموجود انواع المان

 .سازدها را با احتمال فراوانی همراه میل در یکی از آنافزار کارت گرافیک احتمال بروز مشکسخت

افزار مادربرد برخوردار بوده و خطر از بین های بسیاری با سختهای گرافیک در نحوه طراحی و توسعه از شباهتکارت 

لیل قیمت هنگفت آن افزار نامبرده به دباشد، اما با این وجود سختها به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی نیز باال میروی آن

رود، مخصوصاً برای آن دسته از افرادی که هدف ها به شمار میجویی در هزینهای بسیار وسوسه کننده جهت صرفهگزینه

 .باشدآوری رایانه شخصی پرداختن به بازی میها از جمعآن

آوری اطالعات تی گره خورده و به جمعتهیه یک کارت گرافیک در این حالت مستقیماً با معادله خطر در مقابل پاداش دریاف 

 .بستگی دارد خرید کامپیوتر استوک مربوطه مبنی بر تاریخچه نحوه استفاده توسط فرد فروشنده و ... پیش از اقدام به

  

  

  

 


