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 لپ تاپ دست دوم 
 ”خواهید کامپیوتر فعلی خود را جایگزین کنید؟آیا می “
 ”اید؟تا به حال به خرید یک لپ تاپ دست دوم فکر کرده “

تر انگیز برای شماست تا سیستم خود را به یک سیستم جدیدتر و پرقدرتاز یک طرف، این زمان یک زمان هیجان 
 .حتی دست دوم لپتاپ ارتقا دهید

 .توانستید انجام دهیداین شانس شما برای داشتن یک تجربه جدید و انجام کارهایی است که قباًل نمی 
 .برای خرید یک لپ تاپ جدید را نداشته باشیداز طرف دیگر ، شاید شما توانایی مالی 

دارید پرداخت هزینه بیشتر و خرید آخرین مدل و  ها را بر عهدهترین تصمیمدر این زمان شما یکی از سخت 
 .قدرتمندترین لپ تاپ موجود

لم و  ی نیازهای روزانه شما مثل گشتن در اینترنت و تماشای فیدهندهو یا خرید لپ تاپ میان رده که پوشش 
 .افزارهای ساده مانند آفیس استسریال و استفاده از نرم 

 .اما الزم نیست که عجله کنید و آخرین مدل دستگاه را سفارش دهید
 .راحتی بربیایندتوانند از پس خرید یک لپ تاپ جدید با آخرین تکنولوژی به همه افراد نمی

تری نسبت به صرفه تر و به ی معقول شده گزینه و استفاده لپ تاپ دست دوم کمواقعی وجود دارد که خرید ی
 .باشدخرید یک لپ تاپ نو می 

ها اشاره جای لپ تاپ نو وجود دارد که در زیر به برخی از آن به  لپ تاپ دست دوم کدالیل زیادی برای انتخاب ی 
 .کنیممی 

 ؟ خرید چرا لپ تاپ می 

 :در ابتدا الزم است که شما به یک سؤال اساسی پاسخ دهید
 ”خرید؟چرا لپ تاپ می “

 .اگر قصد خرید لپ تاپ یا نوت بوک را دارید، خرید لپ تاپ دست دوم را در نظر بگیرید
 .تاپ بپردازیمای به بررسی نیازهای شما در لپ ابتدا بگذارید لحظه 

 ؟ کاری انجام دهیدقصد دارید با لپ تاپ خود چه 
 :های شما شامل موارد زیر استآیا برنامه 

 وبگردی  •
 کردن ایمیل چک  •
 ها رسانپیام  •
 نوشتن مقاالت  •
 چاپ مقاالت  •
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 ساخت صفحات وب  •
 نمایش اسالید •
 بازی یک نفره  •
 ها  MP3 دانلود •
 MP3 گوش دادن به  •
 رایت کردن سی دی  •
 DVD تماشای •
 عکس دوربین دیجیتال  •
 های کودکان بازی  •
 داشتن ارقام بانکی نگه  •
 استفاده از مشاغل کوچک  •
• … 

 .دهندکارهای ذکرشده در باال را برای شما انجام می راحتی تمام دوم به  های دست تاپبیشتر لپ 
دوم ، در مقایسه با یک  تاپ دستهای کاربردی فعلی در لپ آنچه بسیار جالب است این است که برای اکثر برنامه 

 .تاپ جدید در بیشتر مواقع اصاًل متوجه تفاوت عملکرد نخواهید شدلپ 

تاپ دست    لپ  تاپ نو با آخرین تکنولوژی و یک چگونه ممکن است که متوجه تفاوت بین یک لپ 

 ؟ نشویم  دوم 

کنید، واقعًا مهم های کالس و مقاالت خود استفاده می عنوان راهی برای نوشتن یادداشتتاپ فقط به اگر از لپ 
 .را دارد یا خیر RAMو CPU تاپ شما آخرینآیا لپ    نیست که 
تاپ خود استفاده کنید نیز همین خواهید برای مرور وب و بانکداری آنالین و تماشای فیلم از لپ که می درصورتی 

 .مسئله صادق است
کنید که مقدار زیادی که مشغول این کارها هستید نگاهی به مقدار رم درگیر خود بیاندازید مشاهده می اگر هنگامی 

 .شوداز رم دستگاه شما استفاده نمی
یک از جدیدترین اجزای دانید دقیقًا کدامکنید ، می ای ویرایش می صورت حرفه ها را به ، اگر شما فیلم  مطمئناً 
 .افزاری را برای بهبود گردش کار خود نیاز داریدسخت 

 .خواهید بازی کنید ، باید یک دستگاه جدید خریداری کنیداما این فرض را تصور نکنید که فقط به این دلیل که می 
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 .توانید پول زیادی ذخیره کنید تاپ دست دوم شما می   رید یک لپ با خ 

کند. این دستگاه ممکن  جویی می های شما صرفه شده صدها دالر در هزینه تاپ دست دوم یا استفاده خریدلپ 
است برای آخرین نسخه ویندوز خیلی قدیمی باشد ، اما با وجود لینوکس ، هنوز ممکن است سالها عمر کند. حتی  

کند خوب و  های امنیتی را دریافت می روزرسانی تا زمانی که هنوز به  ۷های قدیمی ویندوز مانند ویندوز خه نس
شده فکرکنید. بسیاری از افزارهای منسوخ تاپ دست دوم به سخت استفاده هستند. الزم نیست برای خرید لپ قابل 
یا حتی کمتر قدمت دارند. اغلب اوقات ، دهند که تنها چند سال و هایی را ارائه می ها رایانه سایتوب

نمایش یا عمر باتری بیشتر ، یا های فعلی ازجمله باال بردن رزولوشن صفحه های موجود در مدلپیشرفت 
 .روزرسانی آن ازنظر زیبایی استبه 
 ” ؟روزرسانی ها خوب هستندآیا این به “

 .مطمئنًا بله 
 .آورید نیستاما باز هم بسته به نیاز شما دالیلی برای پرداخت پول خیلی زیادی در مقابل چیزی که به دست می 

 ها خالص شوید توانید از چرخه هزینه می 

های  محض در دسترس بودن مدلهای جدید خریداری کنید و به خواهند شما ماشین تاپ ها می تولیدکنندگان لپ 
کند. معاون  برد ، اما حساب بانکی شما را نیز تخلیه می ها را باال می کنید. این سود آن  ها را جایگزینجدید، آن 

های شخصی ویندوز قبل از وجود اینترنت ، قبل ارشد بازاریابی شرکت اپل در سراسر جهان ، فیل شیلر گفت: “رایانه 
سال عمر داشتند و  ۵ته باشند بیش از  های اپلیکیشن وجود داشهای اجتماعی قبل از اینکه فروشگاهاز وجود رسانه 

میلیون رایانه شخصی در حال استفاده هستند که کمتر پنج سال  ۶۰۰آور است: امروزه بیش از این یک آمار شگفت 
 ”.انگیز است واقعًا هستعمر دارند. این واقعًا غم

ها را وادار به خرید بیشتر که آن  دهدکنندگان ارائه می هایی به مصرفها پیشنهاداپل نیز مانند بسیاری از شرکت 
 .کندکند و به این موضوع بسیار افتخار می محصوالت جدید خود می 

کند، از این دام خود  که هنوز این دستگاه نیازهای شما را برطرف می با استفاده از رایانه شخصی قدیمی ، درحالی 
 .کنیدرها می 

 .کنید حیطی کمک می تاپ دست دوم به کاهش ضایعات م شما با خرید یک لپ 

 .محیطی هستندای از پسماندهای زیست لوازم الکترونیکی مصرفی منبع گسترده 
اند و بسیاری از قطعات به مواد خاکی کمیاب احتیاج  شدههای فسیلی ساخته های مورداستفاده از سوخت پالستیک 

 .دارند
ها صدها سال برای تجزیه به زمان نیاز دارند و انواع مواد سمی موجود در خود را در این فرایند تولید  این دستگاه

 .کنندو وارد طبیعت می 
 .دهدشوند را کاهش می های جدیدی که ساخته می ، تعداد ماشین دومخرید لوازم الکترونیکی دست 
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دهید و آن را در چرخه شدت کاهش می زمان الزم برای تبدیل یک کامپیوتر به زباله را به تنها این ، بلکه شما مدتنه 
 .دارندمصرف نگه می 

 ی گیرنتیجه 

 . ها ماندگار شوددست دوم انتخاب کنید که متناسب با نیاز شما باشد و سال تاپ یک لپ 
 .که به سیستم موردنیاز خود دست پیدا کردیدانداز بسیار خوبی خواهید داشت درحالی در این صورت شما یک پس 

 :شیدتوانید موارد زیر را انتظار داشته باتاپ دست دوم ، می این بدین معناست که در صورت خرید لپ 

 قادر به انجام کلیه وظایف الزم برای یک کاربر روزمره  •
 تاپ جدید خانگی نصف هزینه نسبت به خرید یک لپ  •
 تاپ تجاری جدید کمتر هزینه نسبت به یک لپ  ٪۸۰تا  •
 ها ماندگار خواهد شد شده سالفناوری اثبات •
 تاپ شما مشکلی داشته باشد قطعات آن همیشه در دسترس هستند اگر لپ  •

زندگی خود را به دست بگیرید و برای چیزهای دیگری که برای شما مهم هستند پول بیشتری را در خرج کنترل 
 .کنید

جویی  توانید نیازهای خود را برطرف کند هم پول خود را صرفه تاپ دست دوم هم می  شما با استفاده از یک لپ 
 .کنیدمی 
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