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  تان را  بسازيد نخستين كامپيوتر زندگي

انتخاب قطعات: اولبخش 
كمي ترديد قابل فهم است. باالخره، ساخت يك سيستم جديد 
كاري است كه به چند صدهزار تومان پول نياز دارد. دوست نداريد كه 
يك اشتباه پرهزينه انجام بدهيد، ما هم دوست نداريم! از اين روي، ما 

  ايم. ريزي كرده ا براي شما برنامهدردسر ر يك ساخت بي

، روش انتخاب قطعات درست، مقاله نيامختلف  بخشسه در 
شده را توضيح خواهيم داد.  كردن آنها، و آزمايش سيستم ساخته وصل

در انتهاي ماجراجويي ما، بايد بتوانيد يك سيستم بسازيد كه رشك 
  د.اننگيزاديگران را بر

شخص كنيد كه با سيستمي كه مبايد از كجا شروع كنيم؟ ابتدا 
خواهيد انجام بدهيد. با  خواهيد بسازيد چه كارهايي مي مي

توانيد تصميم بگيريد كه كدام  كردن اين موضوع، بهتر مي مشخص
خواهيد  تر از بقيه هستند. به عنوان مثال، فرض كنيد كه مي قطعات مهم

بيش از  توانيد به جاي يك پردازنده يك سيستم براي بازي بسازيد. مي
دالري  250ازنده ديك پر  Intel Extreme Editionيك هزار دالري 

Ivy Bridge  را به كار بگيريد. چون در بهترين حالت، پردازنده اول
از پردازنده دوم جلو  1ها افزارسنجيتواند چند قاب در ثانيه را در  مي

ال  با-توانيد يك كارت گرافيك   رده دالر اضافي مي 750بزند، اما با 
بخريد كه كارآمدي اجراي  _باال -يا حتي دو كارت گرافيك رده _

هنگامي ي عال ستميس كيساخت   يبراكند.  ها را بسيار بيشتر مي بازي
تان  توانيد بهترين قطعه بازار را بخريد، دانستن اين كه كجا پول كه  نمي

  .يار مهم استرا خرج كنيد بس

ازنده زماني فكر خوبي است كه صاص پول بيشتر بابت پردتبه اجمال، اخ
از كامپيوترتان بخواهيد عمدتاً براي تدوين ويدئو و صدا بهره بگيريد. اگر 

تواند  كنيد، يك پردازنده پرقدرت مي وقت فراواني را صرف تدوين ويدئو مي
ها در وقت شما  كارهاي سنگين ويدئويي را به راحتي انجام بدهد و ساعت

كاربستن فيلتر پشت  برنامه ويرايش تصوير و به جويي كند. استفاده از صرفه
نياز دارد.  RAMبه مقادير فراواني  برنامه نيهمزمان چند ياجرا اي، فيلتر
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هاي زيادي را در حافظه  هايي را كه داده تواند كارايي برنامه حافظه بيشتر مي
كنيم كه ويندوز را  دهند افزايش بدهد. براي ذخيره ما توصيه نمي قرار مي

با گنجايش كافي براي نصب  SSDي يك ديسك سخت نصب كنيد، يك رو
  عامل عالي است. سيستم

مان اينترنت نيز سر بزنيد و  براي ساخت يك سيستم عالي به دوست خوب
  توانند كامپيوتر نهايي را كارآمدتر كنند تحقيق كنيد. در مورد قطعاتي كه مي

  

  
  سازگاري كامل

پذير هستند. به عنوان  سي تعويض در زماني هستيم كه اكثر قطعات پي 
 PCIهاي  از شكاف كيگراف يها كارتسال است كه  10مثال، حدود 

Express x16 گيرند، در نتيجه، كارت گرافيكي كه پنج سال سن  بهره مي
دارد با مادربوردي كه در سال جاري ساخته شده است سازگار خواهد بود، به 

داشته  PCI Express x16شكاف  كم يك دست تانرط كه مادربورداين ش
سيستم نيز صادق است. در حال  ةاي براي حافظ باشد. اين حقيقت تا اندازه

در راه است (براي  DDR4كه   كند، و با آن حكومت مي DDR3حاضر 
فكر  ،ممكن است)  سال آينده عمالًاما براي   بينانه است، جاري خوش سال
مادربوردها امكان استفاده مخلوط از آنها را بدهند. راستي، كنيم  نمي

بيايد و بعد  به بازار اگر بخواهيد منتظر بمانيد تا گونه جديد قطعات
مقاله را بقيه گاه كامپيوتر نخواهيد ساخت.  كامپيوترتان را بسازيد هيچ

  در نسخه چاپي بخوانيد.

اما سوكت آن با  ،بهترين مادربورد دنيا را اگر انتخاب كنيد
تان ارزشي  اين مادربورد براي ،ايد سازگار نباشد اي كه خريده پردازنده

  نخواهد داشت.


