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 تعالي  بسمه 

 )[1]١( رويايي شخصي كامپيوتر 

 

 كامپيوترهاي شخصي رويايي بهترين نوع از كامپيوترهاي از منظور

 كه مي توان پيشنهاد كرد البته اين هستند) [2]٢(شخصي روميزي  

 براي كارهاي دفتري وكامپيوترها كه با بودجه كم قابل تهيه نبوده 

 .نمي گيرندعادي تهيه شده و مورداستفاده قرار 

 ها آخرين دستاورد شركت اينتل هستند كه در آنها از سيستم اين

 ٤٠٠ سرعت با IIپنتيوم )[3]٣(تراشه سومين نسخه بازسازي شده 

اين تراشه نه تنها سريعترين پردازنده . مگاهرتز استفاده شده است 

                                                 
 .  صنايع انفورماتيك است  مقاله منوط به كسب مجوز از شركت تحقيقاتيانتشارچاپ يا * 

٢[2]-  DeskTop PC 

٣[3]-  Chip 
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 آن ، در) [4]٤( اينتل است بلكه سرعت گذرگاه سيستم باسازگار 

 مگاهرتز است كه باالتر ١٠٠ مگاهرتزي ، ٣٥٠ IIه پنتيوم همچون تراش

 اولين پنتيوم ، است كه ساختاين نخستين بار، از زمان . از سايرين است 

 اين. اينتل سرعت گذرگاه سيستم تراشه ها را افزايش داده است 

 .  مگاهرتز بود٦٤سرعت ، در اولين پنتيوم ، 

ا را راضي نمي كند بايد منتظر  چنين توانايي هايي بازهم شماگر البته

 كه تا آخرسال به بازار عرضه خواهد شد، اينتل ، مگاهرتزي ٤٥٠گونه 

 براي استفاده در پردازنده ايهمچنين اگر به دنبال . باشيد

 شركت بوسيله noeX تا عرضه تراشه هستيد،) [5]٥(ايستگاههاي كاري 

 ١٠٠ ، noeXه نه تنها سرعت گذرگاه سيستم درتراش. اينتل صبر كنيد

                                                 
٤[4]-  System bus 

٥[5]-  Workstation 
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BM يا BK٥١٢ ظرفيت با) [6]٦  (2Lمگاهرتز است بلكه حافظه پنهان 

الزم به .  مي كندعمل) [7]٧( در آن دقيقاً باسرعت پردازنده نيز ١

 با ،برابرII در پنتيوم موجود 2Lتوضيح است كه سرعت حافظه پنهان 

 .نصف سرعت پردازنده است 

  )[8]٨( كامل سيستمهاي زير

ده آل شايد بتوان يك كارت گرافيكي تصوركرد كه همان  ايحالت در

-D در  دارد D-2 حرفه اي  عمليات گرافيكيتوانايي هايي كه در انجام 

امادرواقع با اينكه بسياري از كارتهاي گرافيكي .  باشدداشته نيز3

 خوب عمل مي كنند ولي براي نسبتاًهستندكه در هر دو زمينه 

 عملكرد به بهترينبراي دستيابي . ستندكامپيوتر رويايي ما كافي ني

                                                 
٦[6]-  Chache 

٧[7]-  Processor 

٨[8]-  Subsystem Perfect 
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 ديگري و  D-2پيشنهاد ما تهيه دو كارت گرافيكي است ، يكي براي 

 PGA بايد برروي گذرگاه اخير موردtceriD D3كارتي از نوع 

 مگا بايت  ٨هر كارت حداقل بايد داراي .  شما نصب شودكامپيوتر

MARحال حاضر از در. باشد tceriD D3 بازيهاي  بسياري از در

كامپيوتري استفاده مي شود و به نظر مي رسد در مدت زماني كوتاه 

 برخي نرم افزارها نيز و daerpS teehS زمينه هاي تجاري ، مانند در

 nepO كاربرديالبته اگرمي خواهيد از برنامه هاي . از آن استفاده شود

LG، مانند  -thgiL evaWيا egami-tfoS، يد  خوبي استفاده كنيد بابه

 كه كاملي DCI با كه ،nepO LG كارت از tceriD D3به جاي كارت 

الزم به ذكر .  استفاده كنيداست ، كارايي بيشتري برخوردار ازدارد  

 مگا بايت ١٦ تا ٨ داراي بايست nepO LGاست كه كارت  

MARباشد. 
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.  قائل شداطالعات محدوديتي براي ذخيره هيچ  روزهانبايد اين

 گيگا بايت و ١٤ باظرفيتartlU ATAو هارد ديسك  بنابراين بايد د

 با EDIگرچه هارد ديسكهاي . باشيدداشته) [9]٩( دور در دقيقه ٧٢٠٠

 دردقيقه نيز در دسترس اند اما چنين درايوهايي بسيار دور ٠٠٠,١٠٠

 گيگا بايت نيز برايتان كافي نيست ١٤ اگرالبته . پر سر و صدا هستند

در ضمن الزم است . كنيديت جديد را تهيه  گيگا با١٧هارد ديسكهاي 

 به جهت اطمينان از اينكه آياكامپيوتر شما خودرا، كامپيوترتنظيمهاي  

 . يا خير، بررسي كنيدهست artlU ATAقادر به بهره برداري كامل از 

 تغيير نيز DCL پيشرفتهاي تكنولوژيك وضعيت صفحه هاي  راستاي در

قيمت بعضي . در آنها شده است كرده و اين امر موجب كاهش قيمت 

 دالر باقي مانده اما قيمت برخي ١٠٠٠ اينچي ١٤ DCLاز صفحه هاي 

 دالر به ٨٠٠٠ نيز دارند، از بيشتري اينچي آن ، كه كارائي ٢٠ازانواع 
                                                 

٩[9]-  rpm 
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 را توصيه مي اينچي ٢٠هاي DCLما .  دالر نزول كرده است ٦٥٠٠

 ديد وسيعتري  اينچي وسعت٢١ هايTRC به هانسبت DCLاين . كنيم 

 . دهندرا در اختيارشما قرار مي دهند و تصاوير شفافي ارائه مي 

) [10]١٠( اينچي فقط با تفكيك پذيري ٢٠ هايDCLتصوير در برخي 

 درجه اي در ٩٠ نمايش داده مي شود اما امكان چرخش ١٢٨٠×١٢٤٠

 .  در آنها وجود داردنيزتصوير وعكس برداري از آن 

  ارتباطات و )[11]١١( ايهارسانه چند

گرچه استانداردي براي .  است ضروري X2 DVD درايو از استفاده

 DVD قابل ضبط ارائه نشده ولي بازهم بايست درايو هاي DVDانواع 

 گيگا ١٧ تا ٤,٧ خريده و از قابليتهاي ذخيره سازي زياد آنها، كه از را

 . كرداستفادهبايت است ، 

                                                 
١٠[10]-  Resolusion 

١١[11]-  Multimedia 
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ه از كيفيت مطلوبي  بدست آوردن تصوير و صدايي كمنظور به

 و 2GEPM)[12]١٢( رمز گشاافزاربرخوردار باشد، نياز به سخت 

ybloD 1.5 latigiD 2.  سيستم خود هستيددرGEPM  استفاده امكان 

مي توان آنرا به .  را فراهم مي كند همراه بلندگواز پنج كانال صدا به 

 حداقل سه عدد و  MF و evaW elbaTيك كارت صدا با 

 .  كرد اسپيكرمتصل

 ١٠٠ tenrehtE رويايي بايد شامل هر دو كارت شخصي كامپيوتر

اولي را نه تنها . است  ediW/tsaF ISCSمگابايت در ثانيه و نيز كارت 

 مودم كابلهايبراي استفاده در شبكه هاي استاندارد بلكه براي اتصاالت 

 است بيشتر در دسترس باشد، اما همچنان ممكن NDSI.نيز الزم داريد

ماكزيمم توان . مي شودانتخاب آنهارعت بيشتر كابلهاي مودم باعث س

 تا ١,٥ البته معموالً كه مگابايت در ثانيه است ، ١٠عملياتي كابلهاي مودم 
                                                 

١٢[12]-  Decoding 
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 كيلو بايت در ١٢٨ فقط NDSI مگابايت در ثانيه است ، درحاليكه توان ٣

 .ثانيه است 

راه حل هاي  هنوز هر چند كه  است ، BSU مسائل مهم ديگر از يكي

 كه بسيار بهتر با دارد وجودR_DC مانند درايوهاي سازيذخيره 

ISCS با اين وجود كامپيوتر شخصي رويايي حداقل بايست .  مي كندكار

يكي براي دوربين ويدئوكنفرانس . باشد BSU)[13]١٣(درگاه ٢داراي 

BSU ، ديگري براي دستگاههاي جانبي جذابي ،مانند دوربين هاي و 

 .اسكنرها و ديجيتالي

 مطمئن شويد كه كامپيوتر شخصي شمابراي استفاده ضمن در

در حال حاضر . آماده است  )eriF eriWيا  ( EEIE 4931ازاستاندارد 

براي تعداد كمي از ) ٤٠٠ spbm(اين ارتباطات سريالي بسيار سريع 

                                                 
١٣[13]-  Port 
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 اين ازدستگاههاقابل استفاده است اما تا سال آينده دستگاههاي زيادي 

 . بازار خواهند آمدنوع به

 آخرين نكته فراموش نكنيد كه كامپيوتر شخصي رويايي تان  عنوان به

 . نيزمحافظت كنيد٦٥٠ AV با منبع تغذيه دائمي  را
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