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 دوم   کیس دست 
 .افزایش قیمت می شوند با پیشرفت روزافزون تکنولوژی کامپیوترها و کیس ها روز به روز دچار

 .دوم و استفاده شده بسیار متداول شده است با این افزایش قیمت استفاده و خرید کیس دست
 . ها هزاران دالر قیمت دارندتاپترین لپ جدید گران است. جدیدترین و بزرگ خرید فناوری 

تواند چند صد دالر برای چاپگر خوب می دالر به باال بروند، و یک  ۵۰۰توانند از راحتی می های همراه بهتلفن 
 .دوم همیشه یک گزینه استخرید دست .افزار گران استحتی نرم .شما هزینه داشته باشد

 ”اما آیا ایده خوبی است؟ ”
 .دوم داشته باشیمبیایید نگاهی به جوانب مثبت و منفی در خرید کیس دست

 .قیمت استخرید کیس جدید یک دردسر گران
 .وجود راهی برای دستیابی به یک کامپیوتر قدرتمند باقیمت بسیار مناسب وجود داردبااین

 ”!چطور؟“
 !دوم با برندهای خوب دنیا بگیریدتصمیم به خرید کیس دست

 . هستند HP / DELL / Lenovo س ها اکثرًا از برندهای مشهوراین کی

 :دوم   مزایای کیس دست 

  .استفاده هستنددوم تقریبًا جدید، بدون استهالک و خرابی و قابل  تجهیزات این کیس های دست
اند که شدهساخته  ها و مانیتورهای باکیفیت تجاری بسیار بادوام، قدرتمند و از مواد باکیفیتتاپها، لپاین رایانه 

 .کندها را طوالنی می توجهی عمر آن طور قابل به 
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 پرداخت هزینه کمتر -۱

 .دوم است و محرک اصلی برای بیشتر افراد استپرداخت هزینه کمتر آشکارترین مزیت برای خرید کیس دست 
دوم  با استفاده از کیس دستانداز پول به دلیل مسائل اقتصادی بسیاری از افراد و مشاغل به دنبال راهی برای پس 

که شده است. درحالی زیاد دلیل اصلی خواندن این مقاله و در نظر گرفتن یک رایانه استفادهاحتمالهستند. این به 
تری دارند، اما اغلب توانایی بسیار بیشتری نسبت به نیاز های قدیمی معمواًل مشخصات و قدرت پایین رایانه 

 .کاربر را دارندمتوسط 
 .توان برای استفاده از آفیس، استفاده از اینترنت، مشاهده عکس و… استفاده کردترین رایانه را می ی ابتدایی حت

ازحد نیاز تاپ بیش های رومیزی و لپ های سطح باال داشته باشید، بیشتر رایانه مگر در مواردی که نیاز به برنامه 
 .کنندشما کار می 

تر توانید اغلب از کیس های قدیمی با مشخصات ضعیف االیی دارید، می عالوه بر این، اگر سرعت اینترنت ب
 .استفاده کنید

 .پردازیدهایی که نیاز ندارید را نمی ی تکنولوژی شما هزینه 
تر، رم ها گذشته است سرعت پردازش سریعسال از تولید آن  ۳تفاوت اصلی بین مدل رایانه فعلی و قدیمی که 

 .بیشتر و گرافیک بهتر است
٪ از کاربران رایانه ضروری نیست. برای اکثر مردم، جدیدترین و بهترین فناوری  ۷۵ها برای بیش از این پیشرفت

 .الزم نیست
های اجتماعی و تماشای فیلم و سریال استفاده اگر از رایانه خود برای ارسال ایمیل، خواندن بالگ، بررسی شبکه 

 .ی باالیی نیازی نداریدکنید، به جدیدترین پردازنده و یا رم خیلمی 
 .آیدنیازهای شما برمی  خوبی از پس دوم میان رده حتی تولید حدود پنج سال پیش هم به یک کیس دست 

 ؟ پس چرا بیش ازآنچه نیاز دارید پرداخت کنید
ویروس دارند و این هزینه قیمت آفیس و آنتی افزارهای گران دوم قباًل نرم همچنین، بسیاری از کیس های دست 

 .یگری است که شما متحمل آن نخواهید شدد

 شدهاصل بودن قطعات استفاده  -۲

دوم نسبت به سایر کامپیوترهایی که در بازار به دست فروشندگان  دیگر مزیت استفاده از این کیس های دست 
باهم   هاشده در این کیس های اصلی بوده و تمامی آن شوند این است که همه قطعات استفاده مختلف اسمبل می 

 .شودسازگار هستند که درنهایت باعث باال رفتن سرعت، راندمان و کارایی مفید در این کیس ها می 
شده و قطعات  اسمبل HP فرض توسط کمپانیصورت پیش به  HP Compaq 8300 کامپیوتر کیس طور مثالبه 

 HP همگی اورجینال و برند  و …. کنندهها ازجمله مادربرد، منبع تغذیه یا پاور، بدنه کیس، سیستم خنک اصلی آن 
 .هستند

کارشناسان، پس از تحقیق و بررسی کامل و کارشناسی   طراحان و DELL یا HP های بزرگی مثلمعمواًل در کمپانی 
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 .کنندشده و در نظر گرفتن تمام جوانب اقدام به تولید یک محصول در تیراژ باال می 
ها بیشترین سازگاری و باالترین شده در این سیستمفادهتوان اطمینان داشت که قطعات اصلی است پس می 

 .اندراندمان را داشته 
دوم در صورت نیاز به ارتقاء، سعی شده قطعاتی مثل حافظه رم و هارددیسک، همچنین کارت  در کیس دست 

 د ترین کاالهای موجود در بازار باشگرافیک و …. نیز از بهترین و اصلی
ها با مشخصات مشابه از سایر کیفیت باالیی دارند و کارایی آن  دوم از نظر بدنه  همچنین این کیس های دست

 .کامپیوترهای اسمبل شده بازاری بهتر و بیشتر است
ها و مانیتورهای باکیفیت باالی  تاپدوم، لپ کیس های استوک کاماًل سالم و در حد نو هستند شامل کیس دست 

 .تجاری است
 .ای عالی استمند شوند گزینه د باصرفه جویی در هزینه کنند و از کیفیت باالتری بهرهخواهنکه برای کسانی که می 

افزاری تا حد زیادی از دوم و باکیفیت بار سنگین هزینه ارتقاء تجهیز سخت  در صدد هستیم که با ارائه کیس دست 
 .دوش مشتریان گرامی برداریم

 

 زیستعدم آسیب به محیط -۳ 

 .زیست و دفع زباالت بشر یکی از موضوعات پر بحث استها راجع به محیط همچنین امروزه نگرانی 
 .دهدمحیطی بسیاری را ارائه میدوم مزایای زیست  خرید کیس دست 

رساند ، و همچنین باعث  انجام این کار ، نیاز به منابع طبیعی کمیاب برای تولید قطعات جدید را به حداقل می 
 .شودهای ناشی از دفن زباله می کاهش میزان زباله 

 . زباله های الکترونیکی وارد می کند در قالب زیستکننده ساالنه خسارت زیادی به محیط فرهنگ مصرف 
روند  ها تلفن ، رایانه ، دوربین ، پرینتر ، روتر ، مودم و سایر قطعات تجهیزات الکترونیکی هرساله از بین می میلیون 

 .که هر کدام قابلیت استفاده مجدد دارند
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 .عت را دارند های الکترونیکی قابلیت واردکردن مواد شیمیایی مضر به طبیاین زباله 
دارد و دستگاه شده ، آن را برای مدتی بیشتر از زباله شدن دور نگه می خرید یک وسیله الکترونیکی استفاده 

 .آوردجدیدی را به گردش در نمی 

 ی گیرنتیجه 

ای از کامپیوترهای مختلف برای استفاده در محیط کار، یا مجموعه  نو یا استوک قبل از خرید یک سیستم شخصی
 :کته حائز اهمیت وجود دارددو ن

 کارهایی قرار است خریداری شود؟ کامپیوتر برای چه  .1
 اید چقدر است؟ ای که برای این کار اختصاص داده محدوده بودجه  .2

توانیم به مشتریان عزیز خود تر برخوردار هستند در این امر مهم می دوم از هزینه کم که کیس دستبا توجه به این
 .کمک کنیم
توان گفت که مشتریان بر طبق دوم اگر برند خوب و محبوب دنیا باشد می این نظر که کیس دست  همچنین از

 .دوم با هر امکاناتی را تهیه کنند و نیازهای خود را پوشش دهند توانند هر کیس دست نیازهای خود می 
دوم استفاده کنید یا نه ،  ز کیس دست ی درباره اینکه آیا شما باید اتوانید آگاهانه درباره با توجه به این موارد ، می 

 .تصمیم گیری کنید
 . این نکته را در نظر بگیرید که چرا به دستگاه جدیدی نیاز دارید

 ها نیاز دارد؟ترین قابلیت خواهید از آن استفاده کنید ، به جدیدترین و عالیآنچه را که می 
 ؟ و یا اینکه برای خرید خود حاضر به پرداخت چه مبلغی هستید 
دوم ارزش بیشتری دارد  شوید که خرید کیس دست بسیاری اوقات با بررسی دقیق نیازها و بودجه خود متوجه می

 .تا خرید یک سیستم جدید
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