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  .ترین عَانل در خرید یک نحصَل نشخصات فنی آن است یکی از نًو

پردازیو تا شهارا در شناخت بیشتر آن  در این نقالٌ بٌ بررسی نشخصات فنی نحصَالت رایادٍ نی
 .یاری کنیو

 مشخصات فنی:
 :پردازش پرسرعت .1

 .باشد ی پردازش بسیار قَی ٍ سریعی نیشدى است کٌ دارا ای طراحی گَنٌ رایادٍ بٌ

گَنٌ نیست ٍ اتفاقًا برخالف  شاید بٌ نظر برسد بٌ دلیل ابعاد کَچک دستگاى پرقدرتی نباشد انا این
  .حجو ٍ ابعاد کَچک آن بسیار قَی ٍ سریع است

تن يا بدٍن فن طراحی شدى است بٌ دلیل داش ای است کٌ يهانند تین کالینت گَنٌ طراحی رایادٍ بٌ
  .طَل عهر باال عالٍى بر فن نَتَر ٍ اجزای نکانیکی نیز در داخل دستگاى ٍجَد ندارد

  .صرف انرژی بسیار کهی نیاز دارید افزار رایادٍ بٌ اندازی سخت شها برای راى

پشتیبانی  i7 ٍ i3,i5 يای cpu شدى است کٌ از دستگاى رایادٍ در سٌ ندل نختلف بٌ بازار عرضٌ
 .کند نی

  .افزاريا سازگاری دارد راحتی با تهانی ٍیندٍزيا ٍ نرم رایادٍ بٌدستگاى 

 :رم قابل پشتیبانی .2

 .گیگ را دارد 8افزار رایادٍ قابلیت ساپَرت از رم  سخت
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  :نَع رم .3

  .باشد نی DDR3 شدى در این دستگاى از نَع رم استفادى

 :. ابعاد رایاد4ٍ

  .نتر است سانتی 6*11*13رایادٍ دارای ابعاد 

تَانید رایادٍ را در پشت نانیتَر خَد نصب نهایید ٍ از تهانی انکانات آن  راحتی نی با این ابعاد بٌ
  .استفادى نهایید

 :. جنس بدن5ٌ

 .شدى است ی این دستگاى از پالستیک فشردى ساختٌ بدنٌ

 :. پَرت6

قابلیت ٍصل شدن بٌ رایانٌ را داشتٌ باشد بٌ رایادٍ  usb کنید از طریق پَرت ير آن چیزی کٌ فکر نی
  .... تَاند ٍصل شَد؛ نانند پرینتر، چاپگر، اسکنر، اسپیکر، يدفَن، نس، کیبَرد ٍ نیز نی

  :. پردازندى گرافیکی7

 on board  صَرت يای رایادٍ کارت گرافیک بٌ نکتٌ جالب در رایادٍ این نَضَع است کٌ در رایانٌ
شَد کاربر بتَاند با تَجٌ بٌ  کند کٌ باعث نی استفادى نی RAM ٍ CPU نشترک از صَرت است ٍ بٌ

 .نیاز خَد، کارت گرافیک را بر رٍی سیستو نصب کند

 تَان از رایادٍ در شبکٌ استفادى کرد؟ آیا نی
لی بلٌ. ذکر این نکتٌ حائز ايهیت است کٌ خَد رایادٍ، برای استفادى دٍ کاربر نیازی بٌ شبکٌ ندارد، ٍ

تَاند در شبکٌ قرار  ٍصل شَد نی… اگر درجایی الزم باشد کٌ بٌ تجًیزات دیگری نثل پرینتر، اسکنر ٍ 
 .بگیرد

 .کنند ٍ یک کانپیَتر کانل يستند يای رایادٍ دقیقًا يهانند کانپیَتريای نعهَلی کار نی رایانٌ
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 گذارد؟ ی عملکرد تأثیر می تعداد کاربران بر سرعت و نحىه
کاربران بر سرعت ٍ عهلکرد رایانٌ تأثیری ندارد زیرا ير کاربر از انکانات ٍ تجًیزات  خیر. تعداد

 .کنند ٍ بر کار دیگری تأثیری ندارد شدى بٌ خَدشان استفادى نی اختصاص دادى

 .زنان بازی کنند تَانند يو کٌ کاربران رایادٍ نی طَری بٌ

  :پیشنهاد ویژه
 .نظیر برای شها است نیاز دارید، رایادٍ لَکس یک نحصَل بی اگر شها بٌ یک دستگاى باقدرت بیشتری

 
 “، تنها پل بین اهداف و مىفقیت استتالش مستمر“

 


