
ی هکه یک تولید کنندامروزه خرید و فروش کامپیوتر گسترش زیادی یافته است. این کار، لزوما کار بدی نیست ( بخصوص این

سال گذشته،  ۵ھای ویندوزی فروخته شده در ھای کامپیوتری باشید). در حقیقت، با استفاده از تمامی دستگاهسیستم

ھای ویدئویی با کیفیت باال را نیز پخش کنید. ھای خود را چک کنید و حتی فایلایمیل توانید در وب به گشت و گذار بپردازید،می

ھایی را نیز که اخیرا منتشر شده، به خوبی اجرا کنید. به افزار استفاده شده در سیستم، شاید بتوانید بازیبسته به سخت

 ١٠٠٠تاپ جدید، آن ھم با قیمتی حدود امپیوتر و یا لپھای خود، یک کشوید تا برای انجام کارھمین دلیل، به ندرت مجبور می

 دالر خریداری کنید.

تر از خرید یک کامپیوتر ھا کامپیوتر، ارزانتوان ارتقاء داد. ارتقاء برخی از قسمتاما این بدین معنا نیست که کامپیوتر شما را نمی

ھای ارتقاء سیستم ین مقاله راھنمای سریع و بھترین روشکنید، سخت نیست. در اای که فکر میجدید است. این کار به اندازه

  ھای قدیمی ارائه شده است.ماشین

 چگونه کامپیوتر رومیزی خود را ارتقاء دھیم

ھای رومیزی کماکان به عنوان بھترین انتخاب برای کسانی که ی گذشته، کامپیوترتاپ در دھهبا وجود گسترش استفاده از لپ

 ھا را ارتقاء داد.توان این کامپیوترکه به راحتی میزان قیمت را دارند، مطرح است. به خصوص اینقصد خرید یک سیستم ار

ھای رومیزی، تمرکز اصلی بر روی قطعاتی ھستند که به مادربورد و پردازنده متصل نیستند. اگر یک در ارتقاء اکثر کامپیوتر

طور فرض کرد که، مادربورد مانند یک قاب و پردازنده شبیه یک موتور ینتوان اکامپیوتر را مشابه یک ماشین در نظر بگیریم، می

  ھا را ارتقاء داد.توان در صورت نیاز به جای خرید یک سیستم جدید، آنکند. در نتیجه میعمل می

ک برای بھبود بھترین روش کالسی RAMی ) افزایش ( حافظه  ھای دیگری نیز برای ارتقاء سریع و ارزان وجود دارد.اما گزینه

ھا ( اصطالح فنی DIMMھای بیشتر یا حتی جایگزین کردن عملکرد یک سیستم کند و اجزاء مرتبط با آن است. اضافه کردن رم

عامل برای قسمتی از حافظه ) به طور کامل، پردازشی سریع و ساده است که به ھیچگونه تنظیمات خواصی برای سیستم

دالر برای شما ھزینه دربر خواھد داشت  ۵٠گیگا بایت افزایش دھید، این کار زیر  ٨رم خود را به نیاز ندارد. اگر بخواھید ظرفیت 

  دالر. ١٠٠گیگابایتی استفاده کنید، کمتر از  ١۶و اگر از رم 



 مطابقت داشته DDR4و  DDR3ھای خواھید یک رم برای سیستم خود بخرید، اطمینان حاصل کنید که با استاندارزمانی که می

است ) موجود در کامپیوتر و  ٨و  ٢ھای ( معموال بین DIMMشود ) و تعداد باشد و با سرعت ( که معموال به مگاھرتز بیان می

ی راھنمای سیستم خود ھمچنین با مقررات مربوط به ماردبورد، مطابقت داشته باشد. اگر از این بابت مطمئن نیستید، کتابچه

  عاتی که در حال حاضر برروی کامپیوتر شما قرار گرفته، نگاھی بیندازید.را بررسی کنید و یا فقط به قط

بیشتری را به جای آن جایگزین کنید. اگر در  RAMتوانید به راحتی تعداد را باز کنید، می DIMMبه خاطر بسپارید که اگر اسالت 

توانید تقریبا دو برابر ، چھار گیگابایتی دیگر میDIMM، در اختیار دارید، اضافه کردن یک DIMMگیگابایت فضا در یک  ۴حال حاضر، 

اطالعات  RAMکه بتوانید راجع به تطبیق و نصب دالر برای شما ھزینه دربر داشته باشد. برای این ٣٠قیمت یک رم و معادل 

  توانید به مقاالتی که در این زمینه وجود دارد مراجعه کنید.کاملی بدست آورید، می

خود را با درایو مکانیکی سیستم  SSD جایگزین کنید 

( یا  SSDی بعدی برای افزایش سرعت یک کامپیوتر قدیمی، جایگزین کردن ھارد درایو کامپیوتر قدیمی با یک درایو بھترین گزینه

solid state drive ( ھای ھاردھای قدیمی تر از درایوری فلش، بسیار سریعسازی اطالعات برروی حافظهاست. امروزه ذخیره

ھا و ھمچنین مزایای است. درست است که باید به ازای ھر گیگابایت پول بیشتری بپردازید، اما با توجه به کاھش سریع قیمت

ھا بسیار موثرتر خواھد مانند افزایش سرعت بوت و پاسخگویی عمومی سیستم، استفاده از این نوع درایو SSDاستفاده از 

 بود.



ی پاور و و کابل دیتا را به ترتیب به دکمه SATAاست. برای این کار باید پاور  RAMز جایگزین کردن تر اتغییر ھارد درایو، پیچیده

عامل خود را به یک درایو جدید، منتقل کرده و یا آن را مجددا نصب کنید. بھتر مادربورد کامپیوتر خود متصل کنید و حتی سیستم

ی پشتیبان تھیه کنید و برروی یک درایو خارجی یا ھای مھم خود نسخهفایلکه فرآیند نصب را شروع کنید، از است قبل از این

  ، منتقل کنید.Dropboxسازی فضای ابری مانند ذخیره سرویس

به سیستم خود کارت گرافیک اضافه کنید و یا آن را 
 ارتقاء دھید

شوند که با استفاده از آن دستورات مادربورد فورا در ی گرافیکی یکپارچه، عرضه میھای رومیزی با یک پردازندهاغلب کامپیوتر

تر و دارای گرافیک باالتری ھای جذابھای جدیدتر استفاده کنید و یا بازیآیند. اما اگر مایلید تا از مدلمانیتور به نمایش در می

برروی  PCIeھای گرافیکی به یک اسالت نیاز دارید. برخی از کارت Nvidiaو یا  ADMیک کارت گرافیک مجزای  را اجرا کنید، به

 برخی را نیز باید مستقیما به منبع تغذیه متصل کرد. شوند. مادربور، متصل می

ارزانتر و دارای قدرت کمتر مانند  ھایدالر نیز بابت کارت گرافیکی بپردازید اما گزینه ١٠٠٠ممکن است مجبور باشید تا بیش از 

GTX 950 توانید با ھایی را که دارای تنظیمات گرافیکی متوسط ھستند، میھا اکثر بازینیز وجود دارد که با استفاده از آن

  دالر، بازی کنید. ١۵٠پرداخت مبلغی کمتر از 

   



توانند شود اما، میجب افزایش سرعت کامپیوتر شما نمیسایر لوازم جانبی، مانند یک مانیتور جدید، صفحه کلید و یا موس، مو

سیم برای دسترسی به اینترنت استفاده از آن را برای شما ساده تر کنند. اگر سرعت اینترنت شما پایین است و از اتصال بی

ھمچنین به دلیل تر و ھای سریعتواند به دلیل دسترسی به استاندارجدید می Wi-Fiی کنید، یک کارت شبکهاستفاده می

  سازگاری بیشتر با این استانداردھا، موجب افزایش سرعت دسترسی به اینترنت، شود.

ھاتاپلپ  

تر! تر از یک کامپیوتر رومیزی باشد و ھم مشکلتواند ھم سادهتاپ میافزاری یک لپتوان گفت که ارتقاء سختاین طور می

تر از تاپ، پیچیدهجزایی ھستند که باید تغییر کنند. اما نصب این قطعات برروی لپھا و اتر بودن آن به دلیل کم بودن گزینهساده

 ھا برروی کامپیوتر رومیزی است.نصب آن

ھای شخصی قابل حمل، بدون باز کردن قطعات آن و قبول ریسک ھای جدید و تمامی رایانهء بسیاری از اولترابوکاساسا ارتقا

ھای آن قطعات، غیر ممکن است. ( بدون در نظر گرفت باطل شدن گارانتی ). اما مدلھای احتمالی وارده شده به آسیب

در حال حاضر امکان دسترسی  LENOVOو  Dell ،HPھایی مانند ھای بزرگتر و تجاری شرکتتر، به خصوص ماشینقدیمی

  اند.کاربران به برخی از اجزای اصلی دستگاه را فراھم کرده





تاپ یا ھا معموال با یک پیچ گوشتی ساده و از طریق جداکردن قسمت زیرین لپتاپدیسک در این لپدسترسی به رم و ھارد 

ھای موجود توانید به دستورالعملھای پالستیکی دستگاه امکان پذیر است. برای اطالع از جزئیات بیشتر میخارج کردن پورت

  دستگاه، مراجعه کنید. ی راھنمای سیستم و یا به وب سایت شرکت سازندهکتابچه در 

ھای دسکتاپی است. اما باید توجه داشته تاپ تقریبا مشابه کامپیوترروش جایگزین کردن حافظه یا ھارد دیسک برروی لپ

اینچ  ٢٫۵ی کوچکتر از ھایی با اندازهھا به نیز به ھارد دیسکتاپشود و لپھای کوچکتر ارائه میDIMMتاپ با باشید که رم لپ

ھا تاپھا در بسیاری از لپتوان از آنی کافی کوچک ھستند و میھای موجود به اندازهSSDنیاز دارند. در حال حاضر اغلب 

عامل را به ھمراه ی پشتیبان تھیه کنید و یا سیستمعامل خود نسخهاستفاده کرد. شما باید قبل از انجام این کار از سیستم

  ھای مورد نیاز، مجددا نصب کنید.ی درایوکلیه

ھای توان باتریتوان جداکرده و یا با یک باتری جدید، جایگزین کنیم. با این روش میھای تجاری، باتری را میدر برخی از مدل

تاپ شما به خوبی کار دید، عوض کرد. اگر متوجه شدید که صفحه کلید و یا ترک پد لپقدیمی را به راحتی با یک باتری ج

  ھا را نیز تعویض کنید ( ھرچند که این کار چندان ھم ساده نیست )توانید آنکند، مینمی

تصل است ) پد یا محل قرار گیری دست ( که اغلب می تعویض صفحه کلید، تاچبرای کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه 

ھای راھنما مراجعه کنید تا بتوانید با استفاده از آن مراحل را به صورت گام به گام و مطابق با مدل به یک تعمیرگاه مجاز یا کتاب

  دستگاه خود طی کنید.

رخی موارد تر خواھد بود. در بتر باشد، ارتقاء آن نیز سختتاپ جدیدتوان گفت، ھرچه مدل لپی کلی میبه عنوان یک قاعده

ی اجزای ھایی که اخیرا توسط اپل به بازار عرضه شده، نصب خانگی ھمهMacBookمایکروسافت یا  Surface Pro 4نادر، مثل

تاپ قدیمی دارید احتماال در ذھن خود سیستم، خارج از توانایی و مھارت کاربری در سطح متوسط است. با این حال اگر یک لپ

  کنید.به ارتقاء آن فکر می
 


