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ران مجله نت  
 

 یراهکار در راهنما 6
 یالپ تاپ استوک  یدخر 

 دست دوم
 

و کاهش  IT با افزایش شدید قیمت محصوالت در حوزه
لپ تاپ نیاز دارن،  توان اقتصادی جامعه، کاربرانی که به

کنن. های لپ تاپ استوک یا دست دوم فکر میبه گزینه
ای داره و بر اما خرید یک لپ تاپ استوک شرایط پیچیده

خالف چیزی که تصور میشه یا اطرافیان به شما میگن، 
های استوک و کارکرده به خرید موفق در حوزه لپ تاپ
 راهنمای خرید لپ تاپ هیچ وجه آسون نیست. در

، راهکارهایی برای جلوگیری از سوء استفاده و بروز استوک
 .مشکالت احتمالی رو برای شما آماده کردیم

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9/


دست دوم یالپ تاپ استوک  یدخر  یراهکار در راهنما 6  
 

 

2 

 

و کاهش توان اقتصادی جامعه، کاربرانی که به لپ  IT با افزایش شدید قیمت محصوالت در حوزه
کنن. اما خرید یک لپ تاپ های لپ تاپ استوک یا دست دوم فکر میتاپ نیاز دارن، به گزینه
ا میگن، خرید ای داره و بر خالف چیزی که تصور میشه یا اطرافیان به شماستوک شرایط پیچیده
راهنمای خرید لپ تاپ  های استوک و کارکرده به هیچ وجه آسون نیست. درموفق در حوزه لپ تاپ

، راهکارهایی برای جلوگیری از سوء استفاده و بروز مشکالت احتمالی رو برای شما آماده استوک
 .کردیم

 چرا لپ تاپ دست دوم ؟

 
گاهی اوقات نیازه که لپ تاپی قدرتمند تهیه کنیم تا عملکرد کاری باالیی داشته باشه. هرچی قدرت 

لپ تاپ هم بیشتر باشه، قیمتش باالتره و ممکنه از توان خرید ما بیشتر باشه. در این جور مواقع راه 

قبل از انتخاب لپ تاپ باید نیازهای خودتون و کاربری لپ تاپ رو مشخص کنید. مثال یکی قراره 
افزارهای مهندسی رو اجرا کنه. بعد، با توجه به باهاش تولید محتوا کنه، یکی هم قراره نرم

ها، مشخصات لپ تاپ رو با توجه به نیازتون تعیین کنید. مثال اینکه پردازندش یا هاردش این
 .  …چجوری باشه و

 .کمک بگیرید راهنمای خرید لپ تاپ یتونید از مقالهبرای این کار می
 

https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
https://netran.net/mag/laptop-buying-guide/
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ی ما کارایی ی لپ تاپ استوک هست. در واقع با پول یک لپ تاپ رده پایین نو که براحل، تهیه
 .گیریمدارهای قدرتمند رو میخاصی نداره یکی از پرچم

 لپ تاپ استوک یدخر  ینکات مهم در راهنما

 .یدکن یدراحت خر  یالو بعد هم با خ یدرو اجرا کن یربه تک نکات ز قبل از انتخاب حتما تک

 وجود جعبه و شارژ لپ تاپ استوک -۱

 
ی ما میدونیم که وجود این دو تاثیری در کارایی لپ تاپ ندارن و به هر دلیلی ممکنه یک لپ همه

های فروش سایتهای استوکی که وبخصوص لپ تاپتاپ استوک جعبه و شارژر نداشته باشه. به
نده، سابقه خرید و کنن. اما با توجه به اینکه هیچ شناختی نسبت به فروشکاالی استوک عرضه می

عنوان فروش قبلی لپ تاپ مورد نظر ندارید، بهتره اعتماد رو کنار بذارید و وجود جعبه و شارژر رو به
یک اصل مهم بپذیرید. وجود جعبه لپ تاپ و تطبیق اطالعات اون با موارد درج شده روی لپ تاپ 

ای هم به کمک شما دیگه به شما اطمینان میده که کاالی مورد نظر دزدی نیست. حتی در بخش
 .پردازیممیاد که در ادامه به اون می

معنی خراب بودن اون محصول نیست. فقط باید موقع انتخاب خیلی همیشه دست دوم بودم به
 .دقت کنید
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 مشخصات فنی رو با دستگاه تطبیق بدید- ۲

 

شده به بازار عرضه میشه، اما طبیعیه که بعضی از کاربران هر لپ تاپ با یک کانفیگ از پیش تعیین
ال نسبت به ارتقا یا تعویض برخی قطعات اقدام کنن. اما باید بدونید که بعضی از بعد از چند س

ها غیرقابل تعویض هستن. به عنوان مثال، تعویض قطعات اصلی لپ تاپ در بسیاری از مدل
های بسیار محدودی امکان پذیره. حتی در صورتی که بتونید این کار رو انجام پردازنده در مدل

 .کنههای لپ تاپ، شما رو از این تصمیم منصرف میپردازنده بدید، قیمت باالی

ها ممکنه. به این ری از نوت بوکسازی در بسیای رم و بخش ذخیرهامکان تغییر در کانفیگ حافظه
ترتیب میشه ارتقا توسط کاربر یا تعویض قطعه به دلیل خرابی رو احتمال داد. در صورتی که کانفیگ 

ی فروشنده تغییر نکرده، مشخصات فنی رو از روی جعبه با موارد درج شده روی لپ دستگاه به گفته
زاری روی لپ تاپ استوک نباشه، تاپ تطبیق بدید. در صورتی که برچسب مشخصات سخت اف

تونید از طریق سیستم عامل، کانفیگ دستگاه رو چک کنید. برای راهنمایی، راحتی میبه
 .رو مطالعه کنید ینوکسچگونگی فهمیدن مشخصات کامپیوتر در ویندوز، مک و ل یمقاله

 ی لپ تاپ رو بررسی کنید ظاهر و بدنه -۳

با توجه به چیزهایی که گقتیم، مشخصات فنی لپ تاپ مثل مدل دقیق دستگاه، پردازنده، کارت 
 .گرافیک، حافظه رم و تجهیزات ذخیره سازی رو بررسی کنید

 

https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/
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سالمت ظاهری لپ تاپ موردیه که هر کاربری با هر سطح دانش و تخصصی می تونه اون رو 

 :بررسی کنه. سالم بودن موارد زیر رو بررسی کنید

 ی لپ تاپبدنه 
 لوالی درب 
 قاب دور LCD 
 )کلیدها )پاور، ماکرو و صفحه کلید 
 تاچ پد 
 ایهپورت USB ،اترنت ،SD CARD و HDMI 
 CD/DVD Drive 
 های پشت لپ تاپپیچ 

 

 وجود هاله نور و پیکسل سوخته روی صفحه نمایش 

ی نوع استفاده و دقت فروشنده در نگهداری از دهندهها نشونپیچ سالم بودن و وجود همه
ها درست باز و بسته نمیشن، شرایط کاالست. دستگاهی که چند پیچ دراون وجود نداره یا پیچ

 .کنهی دستگاه رو به شما گوشزد مینگهداری و حتی تعمیر شدن چند باره
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 اسپیکر 
 کموب 

 ؟ یماز کجا لپ تاپ استوک بخر  -۴

 
این رو همه میدونن که از هر شخص یا فروشگاهی نمیشه یک خرید موفق انجام داد. به نوعی باید 

اد شده. های قبل به شدت زیکنن در سالگفت که تعداد افرادی که از این طریق سوء استفاده می
عنوان یک ها لپ تاپ استوک با کارکرد خیلی باال و شرایط نگهداری به شدت وخیم رو بهاون

محصول کم کارکرد و استاندارد به شما پیشنهاد میدن. قیمت لپ تاپ رو هم به مقداری جزئی 
ن. کنن تا شما رو نسبت به خریداری دستگاه تحریک کنرده کم مینسبت به محصوالت مشابه یا هم

 .کنه که خرید محصول ازش اشتباههطور حتم نوع برخورد و رفتار فروشنده، به شما ثابت میبه

 سخت افزار رو تست کنید -۵

 های معتبر که نماد الکترونیکیها و سایتضوری خرید کنید، از فرشگاهح  اگر هم نمیخواید
(eNamd) دارن این کار رو انجام بدید. 
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االن زمان این رسیده تا در حضور فروشنده از سالمت دستگاه مطمئن بشید. تست سالمت باتری 

دهنده مدت زمان ری میشه. این تست نشونشامل مدت زمان آماده به کار دستگاه با استفاده از بات
ها با توجه به ساختارشون، سیکل کاری مشخصی ی قبلی از لپ تاپ هست. باتریو نوع استفاده

ها شارژر لپ تاپ دارن. با نزدیک شدن به اتمام طول عمر، از کارایی باتری کم میشه. عالوه بر این
 .هم از نظر سالمت ظاهری و عملکرد بررسی بشه

دلیل بروز مشکل در این شرایط به موارد مختلفی از جمله خرابی هارد دیسک، خرابی مادربرد و 
حتی مشکل در سیستم عامل بستگی داره. پرش تصویر، افت سرعت ناگهانی، کند بودن دستگاه با 

وجود کانفیگ خوب و مواردی از این قبیل، سالمت دستگاه رو زیر سوال میبرن. برای تست 
های بنچمارک با بنچمارک گرفتن ها و ابزارهای مختلفی وجود داره. برای مثال،، روشافزارسخت

تخصصی مرتبط با قطعات. در ادامه برخی از نرم افزارها با حجم به نسبت کم و عملکرد مناسب در 
 .کنیمافزار رو معرفی میزیابی سختار

 کتست پردازنده و کارت گرافی Cinebench R15 : 
 هارد دیسک و (سازیتست تجهیزات ذخیره Crystal Disk Mark :(SSD وHD Tune Pro   
 تست حافظه رم Maxx Mem :و Maxx Pi  

ی خوبی زمان روشن شدن یا خاموش شدن بیش از حد طوالنی )در حد چند دقیقه( نشونه
 .نیست و به شما نشون میده که سخت افزار دستگاه مشکل داره

 

https://netran.net/mag/how-to-benchmark-a-pc-and-mobile/
https://netran.net/mag/how-to-benchmark-a-pc-and-mobile/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%86%da%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-benchmark/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%86%da%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-benchmark/
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 تست قطعات مختلف در قالب یک نرم افزارOCCT : 

 مهلت تست و بازگشت لپ تاپ -۶

 
خرید، حتما به مدت می eNamad در صورتی که لپ تاپ رو از یک فروشگاه معتبر دارای نماد اعتماد

های شما، باز گیریزمان مهلت تست و شرایط بازگشت کاال توجه کنید. ممکنه با وجود تمام سخت
 .بشید ای از قلم بیفته و ناچار به بازگشت لپ تاپهم نکته

طور حتم اگر خرید شما از یک یوزر انجام بشه، امیدی به دریافت خدماتی مثل مهلت تست و به
تر میشه. این روزها با توجه به تر و سختبازگشت کاال وجود نداره و شرایط شما به مراتب حساس

های فروش کاالی استوک و به خصوص لپ تاپ استوک، خدماتی مثل تعداد باالی وب سایت
ساعت( و حتی  24روز( و بازگشت بی قید و شرط کاال )بعد از  7ساعت تا  24)بعد از  مهلت تست

 .ارسال رایگان در تهران به کاربران ارائه میشه

 گران نخرید -7

 .توصیه میشه که محصوالت استوک رو حضوری و بعد از بررسی در فروشگاه، خریداری کنید
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ان راهنمای خرید لپ تاپ استوک بهتون یاد آوری کنیم، اینه که لپ یکی از نکات مهمی که باید در پای
ی آکبند رو پیدا کنید و اگر تفاوت کمی تاپ دست دوم رو گرون نخرید. حتما قبلش قیمت نمونه

 .ای ندارهی دستگاهی استفاده شده فایدهداشت، تهیه

 

 حرف آخر

ی کمتر یک لپ تاپ قوی و کاربردی تهیه ی خوبیه. شما با هزینهخرید یک لپ تاپ استوک ایده
راهنمای  کنید. خیلی طبیعیه که برای انتخاب ترس داشتیه باشید وسواس به خرج بدید. درمی

به شما راهکارهایی پیشنهاد دادیم تا ترس رو کنار بذارید و بدونید چجوری  خرید لپ تاپ استوک
تخاب کنید. امیدواریم براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتید حتما با ما در میون بذارید تا ان

 .کمکتون کنیم

 :مرتبطهای مقاله

   2021راهنمای خرید لپ تاپ گیمینگ : بهترین لپ تاپ های گیمینگ 

  راهنمای خرید لپ تاپ برنامه نویسی برای انتخابی هوشمندانه

 بهترین لپ تاپ های خانگی 2021: با بررسی مشخصات و نقاط قوت

درصد  40تا  20ون باید در حالت نرمال اختالف قیمت یک لپ تاپ سالم استوک با آکبند ا
 .اختالف داشته باشه

 

https://netran.net/mag/gaming-laptop/
https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/
https://netran.net/mag/the-best-everyday-use-laptops-2021/

