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Printer

ّ٘ٗ سٚصٖ افشاد صیادی تؼذادی پشیٕتش تشای اعتفادٖ ؽخصی یا زشفٗ ای ِی
خشٔذ.چاپگش٘ا یکی اص لؽؼات خأثی کاِپیٛتش ٘غتٕذ کٗ اِشٚصٖ اص اّ٘یت
خاصی تشخٛسداس ِیتاؽٕذ  ٚتمشیثاً کاسایی تاالیی دس کاستشد٘ای ِختٍف
داسٔذِ .ؼّٛالً اکثش ِشدَ تٗ یک چاپگش تشای اعتفادٖ ؽخصی دس ِسیػ کاس ٚ
یا ِٕضي ٔیاص داسٔذٌٚ .ی اکثش افشاد دس ٕ٘گاَ خشیذ ،تٗ ػٍت کثشت ِذي٘ای
ِختٍف چاپگش ،دچاس عشدسگّی ِیؽٔٛذ ّٔ ٚیتٛإٔذ چاپگش ِٕاعة خٛد سا
أتخاب ّٔایٕذ.
دس ِشزٍٗ اٚيٛٔ ،ع چاپگش أتخاتی تغتگی تٗ کاسی داسد کٗ ؽّا ِیخٛا٘یذ تا
چاپگش خٛد أداَ د٘یذِ .إٔذ چاپ ِتٓ  ٚتصاٚیش گشافیکی عیاٖ  ٚعفیذ  ٚیا
سٔگی ،ایٓ ػاًِ تاػث تغییش دس ٔٛع چاپگش أتخاتی ؽّا ِیؽٛدِ .ثالً اگش
ؽّا تٗ چاپ تؼذاد صیادی صفسات ِتٕی ازتیاج داسیذ ،آْ ٚلت تشای ؽّا یک
چاپگش ٌیضسی تک سٔگ ِٕاعة اعتٌٚ .ی تشای تصاٚیش گشافیکی  ٚػکظ،
دیگش ّٔیتٛأیذ اص یک چاپگش ٌیضسی عیاٖ  ٚعفیذ اعتفادٖ کٕیذ ٔ ٚیاص تٗ یک
چاپگش سٔگی خ٘ٛشافؾاْ یا ٌیضسی داسیذ تا تٙتشیٓ کاسایی سا تٗ دعت آٚسیذ.
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Scanner

.

تش زغة ٔٛع اعکٓ یک عٕذ ،اعکٕش٘ا تٗ أٛاع ِختٍفی تمغیُ ِی ؽٔٛذ
اعکٕش٘ای  Flatbedیا ِغؽرِ ،تذاٚي تشیٓ اعکٕش تشای کاستشد خأگی
٘غتٕذ .دس ایٓ ٔٛع اعکٕش٘أ ،ازیٗ اعکٓ ؽاًِ یک صفسٗ تخت خٛا٘ذ تٛد کٗ
عٕذ تش سٚی آْ لشاس ِی گیشد .ایٓ ٔٛع اص اعکٕش٘ا تٗ خاؼش سازتی دس
اعتفادٖ  ٚتکٌٕٛٛژی اعتفادٖ ؽذٖ دس ٘ذ اعکٓ آْ ٘ا ،تیؾتشیٓ ِصشف کٕٕذٖ سا
داسٔذ .خض اعکٕش٘ای ِغؽر ،اعکٕش٘ای  ٚSheetbedاعکٕش٘ای اعتٛأٗ ای
ٔیض دس تاصاس ِٛخٛد ٘غتٕذ  .دس اعکٕش٘ای ٘ Sheetebedذ اعکٓ ثاتت تٛدٖ
 ٚعٕذ تشای اعکٓ زشکت دادٖ ِی ؽٛد؛ ِإٔذ یک پشیٕتش  .اعکٕش٘ای اعتٛأٗای
داسای کیفیت  ٚدلت تفکیک پزیشی تاالیی ٘غتٕذ  ٚتشای اعکٓ ٔمؾٗ  ٚچاپ
اعتفادٖ ِیؽٔٛذ.
اعکٕش چگ ٗٔٛکاس ِیکٕذ؟
تٙتش اعت پیؼ اص ٘ش چیض تثیٕیُ اعکٕش چیغت؟ اعکٕش یک دعتگاٖ
تصٛیشتشداسی اعت کٗ تٗ عٍٛي٘ای زغاط تٗ ٔٛس یا چؾُ٘ایی ِدٙض اعت کٗ
ؽذٖ یا ػثٛس کشدٖ اعت
ِیتٛإٔذ ٔٛسی سا کٗ اص ؽی ِٛسد اعکٓ ِٕؼکظ
ؽٕاعایی کٕٕذ  .تٗ ایٓ عٍٛي ٘ا )Charged-Couple Device) CCD
ِیگٛیٕذ.
أٛاع اعکٕش
اعکٕش٘ا اص ٔظش ؽکً  ٚکاستشد تٗ أٛاع ِختٍفی تمغیُ ِی ؽٔٛذ کٗ ؼثیؼتاً دس
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اًْاع اسکٌز
اعکٕش٘ا اص ٔظش ؽکً  ٚکاستشد تٗ أٛاع ِختٍفی تمغیُ ِی ؽٔٛذ کٗ ؼثیؼتاً دس
لیّت آْ٘ا ٔیض تأثیش ِیگزاسد .دس اداِٗ تٗ ّٔ٘ٗٔٛایی اص آْ اؽاسٖ ِیؽٛد.

اسکٌزُای خْاتیذٍ
ایٓ ٔٛع اعکٕش اص یک صفسٗ ؽیؾٗ ای تخت تؾکیً ؽذٖ کٗ سٚی ٔٛاس
ای
زغگش٘ای ٔٛسی لشاس ِی گیشد  ٚدسی داسد کٗ سٚی صفسٗ ؽیؾٗ
ؽیؾٗ گزاؽتٗ ِی ؽٔٛذ.
ِیخٛاتذ .کاغز یا اؽیایی چ ْٛکتاب تاص ؽذٖ سٚی
ٔٛسی کٗ اص صیش ؽیؾٗ تاتیذٖ ِی ؽٛد تا تشخٛسد تٗ ؽی ِٛسد اعکٓ ،أؼکاط
ِییاتذ  ٚتٗ ٚعیٍٗ ٔٛاس  CCDدسیافت ِیؽٛد .اعکٕش٘ای خٛاتیذٖ خضء أٛاع
سایح  ٚخٛػ دعت اعکٕش٘ا ٘غتٕذ کٗ ُ٘ دس ِذي سٔگی  ُ٘ ٚتک سٔگ یافت
ِیؽٔٛذ .تٕٙا ػیة ایٓ اعکٕش٘ا ایْ اعت کٗ خای صیادی سا سٚی ِیض اؽغاي
ِیکٕٕذ.

اسکٌزُای تزگَخْر
دس ایٓ ٔٛع اعکٕش٘اٛٔ ،اس زغگش٘ای ٔٛسی (تشخالف اعکٕش٘ای خٛاتیذٖ )
تیزشکت اعت  ٚدس ػٛض تشگٗ ای کٗ اعکٓ ِی ؽٛد سٚی ٔٛاس زشکت
ِیکٕذ .ایٓ ٔٛع اعکٕش تشای کغأی کٗ ِی خٛإ٘ذ زدُ تضسگی اص اعٕاد سا
.اگش
اطکٓ کٕٕذ  ٚتٗ ِتٓ لاتً ٚیشایؼ دعت یاتٕذ ،تغیاس ِٕاعة اعت
Automatic Document
اعکٕش٘ای تشگٗ خٛس سا تٗ یک دعتگاٖ
 Feeder) ADFؽایذ تتٛاْ گفت تشگٗ سعاْ خٛدکاس ) ِدٙض ّٔاییذ ،دیگش
الصَ ٔیغت خٛدتاْ تکتک تشگٗ٘ا سا ٚاسد اعکٕش کٕیذ.
اعکٕش٘ای تشگٗ خٛس دس دٛٔ ٚع سٔگی  ٚتک سٔگ ِٛخٛدٔذ  .اٌثتٗ ِی تٛاْ
ػکظ یا صفسات کٛچک سا ٚاسد اعکٕش کشد  .اِا اِکاْ خّغ ؽذْ آْ ٘ا
ٚخٛد داسد .تٗ ّ٘یٓ خٙت اص ایٓ ٌساؾ ،اعکٕش٘ای خٛاتیذٖ ِٕاعةتش ٘غتٕذ.
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اسکٌزُای دستگزفتٌی
پٕٙای ایٓ اعکٕش٘ا چیضی دس زذٚد  ۱۰تا  ۱۲عأتیِتش اعت ،کٗ اِکاْ
خاتٗخایی  ٚزًّ آْ ٘ا سا تٗ آعأی فشاُ٘ ِی کٕذ .ایٓ اعکٕش تٗ پٛست ِٛاصی
کاِپیٛتش ٚصً ِی ؽٛد  ٚتشای کاِپیٛتش٘ای کیفی تغیاس ِٕاعة اعت  .ػیة
تا أذاصٖ ٘ای
ایٓ اعکٕش٘ا ایٓ اعت کٗ تشای اعکٓ گشفتٓ اص اعٕاد ِؼٌّٛی
ِثالً  A4تایذ آْ ٘ا سا دس چٕذ لغّت اعکٓ کٕیذ ِ .ؼّٛالً ٔشَ افضاس٘ای ّ٘شاٖ
اعکٕش ایٓ لغّت ٘ا سا تٗ یکذیگش ِی چغثإٔذ .اِا ایٓ کاس خیٍی صِاْ ِی تشد.
ِٛسد دیگش ایٓ کٗ اگش دعت ٘ای کٛچک  ٚظشیفی ٔذاؽتٗ تاؽیذِ ،ؼّٛالً
اعکٓ٘ا کح ٔ ٚاصاف اص آب دس ِیآیٕذ.
ٔٛع دیگشی اص اعکٕش٘ای دعت گشفتٕی ،اعکٕش لٍّی اعت  .اعکٕش لٍّی تشای
اعکٓ سٚی ٘ش خػ اص ِتٓ چاپؽذٖ کؾیذٖ ِیؽٛد.
اعکٕش٘ای دعت گشفتٕی ؽثیٗ تٗ زاٌت کٛچک ؽذٖ اعکٕش٘ای خٛاتیذٖ یا
تشگٗخٛس ٘غتٕذ  ٚتٗ زذی کٛچک ؽذٖأذ کٗ داخً کیف دعتی خا ِیؽٔٛذ

اسکٌزُای فیلن ،اسالیذ ّ تزاًسپارًسی
کّتش پیؼ ِی آیذ کٗ تخٛا٘یذ اص فیٍُ یا تشأغپاسٔغی (صفسات ؽفاف ) اعکٓ
تگیشیذ .اِا کغأی کٗ دس صٕؼت چاپ ٔ ٚؾش فؼاٌیت داسٔذ صیاد تا ایٓ ِٛاسد
ِٛاخٗ ِی ؽٔٛذ .اص آٔدا کٗ ٔٛس اص اعالیذ ،فیٍُٔ ،گاتی ٚ ،ٛتشأغپاسٔغی ػثٛس
ِیکٕذ ،اعکٓ آْ ٘ا تایذ تٗ ؼشص خاصی أداَ ؽٛد تا زغگش٘ای ٔٛسی تتٛإٔذ
ٔٛس ِٕؼکظ ؽذٖ سا دسیافت کٕٕذ

دقت ّضْح تصْیز
یکی اص ِ ُٙتشیٓ پاساِتش٘ای دخیً دس خشیذ اعکٕش ،دلت ٚظٛذ تصٛیش ٚ
الِپ تصٛیش اعکٕش خٛا٘ذ تٛد ٚ .ازذ ( DPI(Dot Per Inchیا ” ٔمؽٗ دس
ایٕچ ” تشای ایٓ ِٕظٛس اعتفادٖ ِیؽٛد.

4

www.hptaz.com

HPTAZ Engineering group

گزٍّ هٌِذسی ُپتاس

تشای اعکٓ یک تصٛیش ِؼٌّٛی ( ۳*۵یا  )۶*۴دلت ٔ۱۰۰مؽٗ دس ایٕچ کافی
افضاس٘ای ( Optical
خٛا٘ذ تٛد  .تشای اعکٓ ِت ٚ ْٛاعتفادٖ دس ٔشَ
 character recognition (CRدلت ِٕ DPI300اعة اعت  ٚتشای
اعکٓ تصاٚیش تشای چاپ یا تضسگ ّٔاییٔ ،یاص تٗ دلت  ۱۲۰۰تا  ۲۴۰۰خٛا٘ذ
تٛد .تٕاتشایٓ یک اعکٕش تا ٚظٛذ تصٛیش  ۱۲۰۰ * ۶۰۰یا ۱۲۰۰*۲۴۰۰
ِٕاعة خٛا٘ذ تٛد.

Transparency
اگش لصذ اعکٓ اعالیذ یا فیٍُ سا داسیذ ،اعکٕش ؽّا تایذ تٗ یک آداپتٛس
ِ Transparencyدٙض تاؽذ  .ایٓ آداپتٛس ِّکٓ اعت تش سٚی خٛد اعکٕش
ٔصة ؽذٖ تاؽذ یا تٗ صٛست یک ٚعیٍٗ خأثی تٗ اعکٕش اظافٗ ؽٛد  .تشخی
ؽشکت٘ا ِإٔذ  Epsonاص یک آداپتٛس  Transparencyتشای اعکٓ
ٔگاتی ٚ ٛػکظ ٘ای دٚستیٓ اعتفادٖ ِی کٕٕذ کٗ ِی تٛأذ تشای کاسکشد٘ای
خأگی  ٚکٛچک ِٕاعة تاؽذ.

 ADFیا تغذیَ کٌٌذٍ اتْهاتیک سٌذ
ِّکٓ اعت کٗ ؽّا تؼذاد صیادی عٕذ تشای اعکٓ داؽتٗ تاؽیذAutomatic ( .
 document feeder (ADFیک لؽؼٗ تشای تغزیٗ اتِٛاتیک اعکٕش اعت کٗ
تٗ صٛست خٛدکاس عٕذ سا تٗ اعکٕش تسٛیً ِید٘ذ .تؼعی اص ِذي٘ای اعکٕش
اص ایٓ ٚیژگی تشخٛسداسٔذ  ٚدس ٔتیدٗ تشای اعکٓ اعٕاد دس زدُ تاال  ٚعایض
ٔإِاعة ِؾکً ٔخٛا٘یذ داؽت .زذاکثش عٕذی کٗ یک ِ ADFیپزیشیذ ٔیض تایذ
ِذٔظش لشاس گشفتٗ ؽٛد.

Interface
اعکٕش تشای استثاغ تا کاِپیٛتش ،تٗ یک ساتػ یا ٔ Interfaceیاص داسد .ایٓکٗ
اعکٕش أتخاتی ؽّا اص چٗ ٔٛع ساتؽی اعتفادٖ ِیکٕذ  ٚیا ایٕکٗ کاِپیٛتشی کٗ
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لشاس اعت اعکٕش تٗ آْ ِتصً ؽٛد چٗ ساتػ٘ایی سا پؾتیثأی ِیکٕذ ،یکی اص
ُِٙتشیٓ ػٛاٍِی اعت کٗ تایذ تٗ آْ تٛخٗ داؽتٗ تاؽیذ .اگش کاِپیٛتش ؽّا اص
 USB2پؾتیثأی ِیکٕذ ،زتّا اعکٕشی أتخاب کٕیذ کٗ اص ایٓ ساتػ اعتفادٖ
ِیکٕذ .چشا کٗ عشػت  ٚعادگی تغیاس خٛتی تا پٛست ٚ USBخٛد داسد.
ساتػ ٔ Fire wireیض اص عشػت  ٚدلت تاالیی تشخٛسداس اعت اِا تٗ ّ٘یٓ
ٔغثت لیّت تیؾتشی تش سٚی اعکٕش تسّیً ِیکٕذِ .ذي ٘ایی ٔیض ٚخٛد داسد
کٗ اص چٕذ ساتػ پؾتیثأی ِیکٕٕذ کٗ أؼؽافپزیشی تیؾتشی تٗ ِصشفکٕٕذٖ
ِید٘ذ .پٛست Parallelیا ِٛاصی  ٚاعتفادٖ اص کاست ٔ SCSIیض أتخاب٘ای
دیگشی ٘غتٕذ کٗ ِیتٛأیذ تشای ساتػ اعکٕش داؽتٗ تاؽیذ .اِا اص عشػت
کّتشی تشخٛسداسٔذ .زتّا دس صِاْ أتخاب اعکٕش ِٛسد ٔظش خٛد ٔٛع ساتػ
اعکٕش سا عٛاي کٕیذ.

عوق رًگ
تٗ تؼذاد سٔگ٘ایی کٗ اعکٕش لادس تٗ ؽٕاعایی  ٚرخیشٖعاصی آْ٘ا اعت،
اصؽالزاً ” ػّك سٔگ ” گفتٗ ِیؽٛد  ٚتا ٚازذ ” تیت دس ٘ش پیکغً ”
أذاصٖگیشی ِیؽٛد .یک اعکٕش ِٕاعة تایذ زذالً لادس تٗ ؽٕاعایی  ۳۶تیت
سٔگ تاؽذ .اِشٚصٖ تغیاسی اص اعکٕش٘ای خأگی تا  ۴۸تیت دس پیکغً سا
ؽٕاعایی ِیکٕٕذ کٗ یک کیفیت اعکٓ ِٕاعة سا اسائٗ ِیکٕذ.

ًاحیَ اسکٌز
ِإٔذ پشیٕتش تایذ ِؾخص کٕیذ عٕذ٘ای ؽّا دس زذٚد چٗ عایضی ٘غتٕذ،A4 :
 A3یا أذاصٖ٘ای دیگشی .زذالً ٔازیٗای کٗ تشای اعکٓ ٔیاص خٛا٘یذ داؽت،
 ۵/۸دس  ۱۱/ ۷اعت کٗ تٗسازتی ِیتٛأیذ یک تشگ  A4سا اعکٓ کٕیذ .أذاصٖ
ٔ ۵/۸*۱۴یض ِٕاعة اعت .تذیٙی اعت کٗ تشای عٕذ٘ای تضسگتش اص ایٓ
أذاصٖ ،تایذ دٔثاي یک اعکٕش ِٕاعة تاؽیذ .زذاکثش أذاصٖ ٔازیٗ اعکٓ یک
اعکٕش یکی دیگش اص ِالک٘ای لیّتی اعت.

6

www.hptaz.com

HPTAZ Engineering group

گزٍّ هٌِذسی ُپتاس

تکٌْلْژی ُذ اسکي
٘ذ اعکٓ ،لٍة یک اعکٕش اعت کٗ تّاِی دلت  ٚعشػت  ٚکیفیت اعکٓ یک
عٕذ اص آْ ِٕؾأ ِیگیشد .د ٚتکٌٕٛٛژی ِؽشذ تشای ٘ذاعکٓ ( Contact
٘ Charge couple device ٚ Image sensor (CISغتٕذ کٗ  CCDتٗ
ِشاتة کاسائی تاالتشی داؽتٗ  ٚغاٌة اعکٕش٘ای زشفٗای  ٚتا دلت  ٚکیفیت
فٛقاٌؼادٖ تا ایٓ تکٌٕٛٛژی عاصگاس ٘غتٕذ .اعکٕش٘ای داسای تکٌٕٛٛژی ،CIS
زدُ کٛچکتشی ٔغثت تٗ  CCDداسٔذ  ٚاص کاتً خذاگأٗای تشای تشق اعتفادٖ
ّٔیکٕٕذ .پیؾٕٙاد ِیکُٕ اعکٕشی کٗ اص  CCDپؾتیثأی ِیکٕذ ،تٙیٗ کٕیذ.

ًزم افشار
تٗ ػٕٛاْ آخشیٓ ِالک أتخاب یک اعکٕش ،تایذ اؽاسٖ ای ُ٘ تٗ ٔشَ افضاس٘ای
اعکٓ ٚ ٚیشایؼ عٕذ داؽتٗ تاؽیُ  .غاٌثاً ّ٘شاٖ اعکٕش یک ٔشَ افضاس اعکٓ
اسائٗ ِی ؽٛد .اِا اگش ٔیاص تٗ ٔشَ افضاسی لٛی  ٚتا لاتٍیت ٘ای ِٕاعة تشای
ٚیشایؼ عٕذ داسیذ یا عٕذ اعکٓ ؽّا داسای ِتٓ اعت ٔ ٚیاص تٗ یک ٔشَ افضاس
 OCRداسیذ ،اص ٔشَ افضاس٘ای ّ٘شاٖ اعکٕش غافً ٔؾٛیذ  .أتظاسات خٛد اص
یک اعکٕش سا ٌیغت کٕیذ
اگش لصذ خشیذ یک دعتگاٖ اعکٕش سا داسیذ ،دس اٌٚیٓ گاَ أتظاسات خٛد سا
ِشٚس ٌ ٚیغت کٕیذ  .اعکٕش ِٛسد ٔیاص ؽّا دلیماً تایذ چٗ تٛأایی ٘ایی داؽتٗ
تاؽذ؟ ِذي اعکٕش (تخت ،اعتٛأٗ ای یا پشیٕتشی ) ،اعکٓ عیاٖ ٚعفیذ یا سٔگی،
عایض عٕذ اعکٓٚ ،ظٛذ تصٛیش یا أذاصٖ دلت تفکیک پزیشی ِٛسد ٔیاص ؽّا
(ِٛاصیٚ SCSI،USB ،
تشای اعکٓٛٔ ،ع ساتػ اتصاي تٗ کاِپیٛتش
 ،)Firewireاعکٓ فیٍُ ٔ ٚگاتی ،ٛعشػت ،تؼذاد اعکٓ دس دلیمٗ  ٚػّك سٔگ
اص ُِٙتشیٓ ِٛاسدی ٘غتٕذ کٗ تایذ تشای خٛد ِؾخص کٕیذ.
کیفیت خشٚخی  +عشػت = لیّت تیؾتش
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فشِٛي تاال دس دٔیای اعکٕش٘ا ِؼشٚف اعت  .ؽّا ِی تٛأیذ اعکٕش٘ایی دس
زذٚد لیّتی ٘ ۶۰ضاس تِٛاْ تشای ِصاسف خأگی پیذا کٕیذ  ٚدس ِماتً
اعکٕش٘ای زشفٗای تایگأی اعٕاد لیّت ٘ای ٔدِٛی تا ِ ۲۵یٍی ْٛتِٛاْ داسٔذ .
تفاٚت ایٓ دٛٔ ٚع اعکٕش دس چیغت؟
کیفیت خشٚخی  ٚدلت تفکیک پزیشی سٔگ ،تکٌٕٛٛژی ٘ای تٗ کاس سفتٗ دس
آْ ٘ا  ٚعشػت تاالی اعکٓ دس دلیمٗ ،پاساِتش٘ای تاثیشگزاس دس أتخاب یک
اعکٕش تا لیّت ِٕاعة ٘غتٕذ٘ .شأذاصٖ پٛي تذ٘یذّ٘ ،اْ أذاصٖ آػ ِیخٛسیذ!

هشخصات اسکٌز هٌاسة در یک ًگاٍ
 ° اص پٛست  USB2پؾتیثأی کٕذ.
 ° اصتکٌٕٛٛژی ٘ذ اعکٓ  CDDاعتفادٖ ؽذٖ تاؽذ.
 ° دلت ٚظٛذ تصٛیشی ِٕ DPI1200اعة ٘ش ٔٛع کاس زتی اعکٓ
ّٔٛدْ ػکظ تٗ ِٕظٛس چاپ آْ خٛا٘ذ تٛد.
 ° اعکٕش٘ای تختٔ ،غثت تٗ دیگش ِذي ٘ا ،داسای سازتی  ٚکیفیت تٙتشی
٘غتٕذ.
 ° اعکٕشی أتخاب کٕیذ کٗ داسای دکّٗ٘ای کٕتشٌی تشای اعکٓ تاؽذ.
 ° دلت سٔگ ۴۸تیت تش ایٕچ کیفیت اعکٓ سٔگی سا تعّیٓ ِی کٕذ.
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Plotter

پالتشاصٌساؾ واسایي ِإٔذپشیٕتشاعت ٚدساصً ٔٛػي پشیٕتشػشیط تسغاب ِي
آیذّ٘.أؽٛسوٗ دسچاپگش٘ا أٛاػي چٌ ْٛیضسي  ،خ٘ٛشافؾاْ ٚچٕذواسٖ
ٚخٛدداسٔذ پالتش٘ا ٔیضتشایٓ اعاط دعتٗ تٕذي ِي ؽٔٛذ.

-1پالتزُاي لیشري:
ایٓ عیغتّٙاتصٛست ته سٔگ خٙت چاپ ٔمؾٗ ٘اي ِٕٙذعي دسزدّٙاي
واسي تاالِٛسداعتفادٖ لشاسِي گیشٔذ.ایٓ پالتش٘ا اغٍة داساي اعىٕشٔمؾٗ تٛدٖ
ٚالالَ ِصشفي آٔٙا دساَ  ،تٔٛشٚدٌٛٚپشِي تاؽذِ.اسوٙاي ِؼشٚف ایٓ
دعتگا٘ٙا ػثاستٕذاص:
… Oce – kip – rowe – Xerox – ricoh

-2پالتزُاي رًگي جُْزافشاى:
ایٓ عیغتّٙا تصٛست سٔگي خٙت چاپ ػىغٙاٚپٛعتش٘اي گشافیىي
ِٛسداعتفادٖ لشاسِي گیشٔذِ.ذادِصشفي ٘ذٚواستشیح تٛدٖ ِٚاسوٙاي ِؼشٚف
ػثاستٕذاص:
Epson – hp – canon
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خارج:

ایٓ عیغتّٙأیضخٙت چاپ ػىغٙاٚپٛعتش٘اي سٔگي تىاسسفتٗ تاایٓ تفاٚت وٗ
چاپ دسفعاي خاسج ِسیؽي ٚدسِؼشض ٔٛسآفتاب ،تادٚتاساْ لشاسِي گیشد.

هحسٌات یك پالتزخْب
-1تكٌْلْژي كشْرساسًذٍ:
عیغتّٙایي وٗ دساسٚپاٚژاپٓ ؼشازي ٚتٌٛیذِي ؽٔٛذاصتىٌٕٛٛژي تاالیي
تشخٛسداستٛدٖ ٚواسایي تٙتشي داسٔذ.تؽٛسِثاي roweدسآٌّاْ ٚوأٓ دسژاپٓ
عاختٗ ِي ؽٔٛذ.پالتش٘اي چیٕي ٔیاصتٗ تشسعي ٚواسؽٕاعي دلیمتشي داسٔذ.

-2كیفیت چاپ:
سٔگٙاي چاپي ؽاد،صٔذٖ ٚصیثااصاسصػ واستاالتشي تشخٛسداستٛدٖ ٚػالٖٚ
تشِؾتشي ِذاسي تٙتشِٕفؼت ِاٌي تیؾتشي سا ٔصیة خشیذاسپالتشِي عاصد.
دسپالتش٘اي وأٓ تشویة ِثٍیٔٛي سٔگٙا صیثاتشیٓ تٍٛسأظ سٔگٙاي
ؼالیئ،مشٖ اي ٚفغفشي سادسچاپ اسائٗ ِي د٘ذ.

-3قذرت سخت افشاري تاال:
سأذِاْ واسسادسزدُ چاپ تاال افضایؼ ِي د٘ذ

-4سزعت چاپ:
عشػت چاپ تاال دسوٛتا٘تشیٓ صِاْ ِّىٓ ػال ٖٚتشوغة سظایت ِؾتشي
ِٕفؼت ِاٌي ٚغیشِاٌي صٚدتشي سا ٔصیة خشیذاسِي عاصد

ُ-5شیٌَ چاپ:
٘ضیٕٗ ٘اي چاپ تٗ ػٛاًِ تغیاسي تغتگي داسد وٗ ػثاستٕذ اص:
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تشق ِصشفي،زمٛق ٚدعتّضداپشاتٛسِٛ،ادِصشفيِ،اٌیات،واغز...ٚ
اِادسایٓ تیٓ ِٛادِصشفي(خ٘ٛش،تٔٛش٘،ذ،دساَ )...ٚاصاّ٘یت خاصي
تشخٛسداساعت٘.ضیٕٗ تاِیٓ ایٓ الالَ تصٛست فاتشیه گشاْ ٚدساغٍة
ِٛاسدفالذتٛخیٗ التصادي اعت٘.شچٗ عیغتُ اصِٛادِصشفي اسصأتشي اعتفادٖ
وشدٖ ٚعاصگاسي تٙتشي تاآٔٙاداؽتٗ تاؽذتاػث وا٘ؼ ٘ضیٕٗ ٘ا،سلاتت
تٙتشِٕٚفؼت وغة تیؾتشي ِي گشدد.
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Camera

ئ

تٗ ؼٛس کٍی ٘ش چٗ دٔیا تیؾتش تٗ عّت پیؾشفتٗ ؽذْ ِیسٚدٚ ،عایً
صٔذگی ٔیض پیؾشفتٗ تش  ٚتخصصیتش ِیؽٛد  ٚخشیذ آْ٘ا ٔیض تٗ ٔظش ِیسعذ
ٔیاص تٗ دلت  ٚاؼالػات تیؾتشی داسد .ؽایذ تا چٕذ عاي پیؼ ،اگش ؽّا تشای
خشیذ یک دٚستیٓ آٔاٌٛگ ِؼٌّٛی تٗ تاصاس ِیسفتیذ ،تا تٛخٗ تٗ تٛدخٗ ای کٗ
دس ٔظش گشفتٗ تٛدیذ ،تا أتخاب٘ای چٕذاْ صیادی سٚتٗ سٔ ٚثٛدیذ  ٚاِکأات
دٚستیٓ٘ا ٔیض چٕذاْ تا یکذیگش تفاٚتی ّٔیکشدٌٚ .ی اگش اِشٚص ،تا یک تٛدخٗ
ِثالً عیصذ٘ضاس تِٛأی تشای خشیذ دٚستیٓ دیدیتاي تٗ تاصاس تشٚیذ ،تا أٛاع ٚ
الغاَ ِذي٘ا ِٛاخِٗیؽٛیذ کٗ ٘ش کذاَ ٔیض اِکأات  ٚخصٛصیات ِتفاٚتی
داسٔذ.
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Laptop

.
ٌپ تاپٙای اِشٚصی تا صفسٗ ّٔایؾٙای ِختٍفی ِٛخٛد ٘غتٕذ
ٔٛت تٛک ٘ا صفسٗ ٘ای ّٔایؼ دٕ٘ذٖ ِختٍفی تشای واستشد٘ای ِتفاٚتی داسٔذ
ٚصْ ٔٛت تٛک ٘ا دس زذٚد  2ویٍٛگشَ ِیثاؽذ  ٚیىی دیگش اص ِضایای آٔٙا
 wirelessتٛدْ آٔٙا  ٚاعتفادٖ اص تاؼشی تٛدٖ تٗ ایٓ ِؼٕا وٗ ؽّا ِیتٛأیذ
ٔٛت تٛک خٛد سا دس ٘ش ودا ٘ ٚش صِأی ِٛسد اعتفادٖ لشاس د ٘یذ  ٚتٗ دٌیً
ایٓ ٚیژگیٙای اسصؽّٕذ لیّت ٔٛت تٛک ٘ا ِؼّٛال تاالتش اص واِپیٛتش٘ای
.
خأگیعت.
أتخاب ٔٛت تٛک  -یىی اص ٚیژگیٙای تاسص ٔٛت تٛک ٘ا ،وٛچه تٛدْ  ٚلاتً
زًّ تٛدْ آٔٙاعت وٗ ایٓ ٚیژگی تاػث ؽذٖ اِشٚصٖ تؼذاد صیادی واستش اص آْ
.
اعتفادٖ.وٕٕذ
تذٌیً تؼذد عاصٔذٖ ٘ای ٔٛت تٛن ِإٔذ … Sony, Dell,اِشٚصٖ ِیتٛاْ
.
تشازتی  ٚتا ِؼیاس٘ایی وٗ داسیُ ٔٛت تٛن دٌخٛاٖ خٛد سا أتخاب وٕیُ
ِ ُٙتشیٓ ِؼیاس٘ا دس أتخاب ٔٛت تٛک کٗ لثً اص خشیذ ٔٛت تٛک تایذ ِٛسد
تٛخٗ لشاس گیشٔذ ػثاستٕذ اص  :لیّت ٌپ تاپ ِ :ؼّٛال اوثش دأؾدٛیاْ اص ٌپ
.
تاپ.اعتفادِٖ.یىٕٕذ
تذٌیً لیّت آْ  ٚخاصیت خاتدایی ،عایش اػعای خأٛادٖ ُ٘ ِیتٛإٔذ اص آْ
تٙشٖ خٛیٕذ٘ ،ش فشد ِیتٛأذ سٚی دعتگاٖ یه واستش ؽخصی تؼشیف وشدٖ ٚ
اؼالػات ؽخصی خٛد سا سٚی آْ رخیشٖ وٕذ ٔ ٚشَ افضاس٘ای ِٛسد ٔیاص سا
.
ٔصة.وٕذ
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تٗ ؼٛس ِؼّٛي ٌپ تاپ ٘ا  14ایٕچ ٘غتٕذ تا  80گیگا تایت زدُ ٘اسد دیغه،
DVD/RW .
 ٚk 56یه
ِ 256گا تایت زافظِٗٛ ،دَ
یه ٌپ تاپ تا ایٓ ِؾخصات سا ِیتٛاْ زذٚد ِ 1یٍی ْٛتِٛاْ خشیذاسی وشد .
خایگضیٓ  DeskTop:اعتفادٖ اص ٌپ تاپ تٗ خای واِپیٛتش٘ای خأگی ِضایای
.
خُ تٛدْ آٔٙاعت
تیؾّاسی داسد وٗ یىی اص آٔٙا وُ ذ
تا ٘ضیٕٗ دس زذٚد یه ِیٍی ٚ ْٛدٚیغت ٘ضاس تِٛاْ ِیتٛاْ ٌپ تاپ ٘ای
وٛچه تا صفسٗ ّٔایؼ  14ایٕچ  ٚیا زتی وّتش خشیذاسی وشدٙٔ ،ایت ٚصْ
.
 3ویٍ ٛگشَ اعت
ایٓ ٔٛت تٛوٙا وّتش اص
اٌثتٗ الصَ تٗ روش اعتٌ ،پ تاپٙای عٕگیٓ تش وٗ صفسٗ ّٔایؾٙای تضسگتشی
داسٔذ ِؼّٛال داسای لیّت وّتشی ٘غتٕذ  ٚفعای تیؾتشی سا اؽغاي ِیىٕٕذ ٚ
.
ػّش تاؼشیٙای آٔٙا ِؼّٛال وّی وٛتا٘تش اص عایش ٔٛت تٛوٙا ِیثاؽذ
الصَ تٗ رکش اعت کٗ ؽّا ِی تٛأیذ اص یک ّٔایؾگش اظافٗ ٔیض تٗ ٕ٘گاَ
.
اعتفادٖ تٗ خای کاِپیٛتش سِٚیضی اعتفادٖ ّٔاییذ
لاتٍیت زًّ ِ :ؼّٛال أذاصٖ ٚ ٚصْ ٔٛت تٛن د ٚفاوتٛساصٍی تشای أتخاب آْ
اعت اِا تشای دس ٔظش گشفتٓ ایٓ د ٚفاوتٛس تایذ ٘ضیٕٗ تیؾتشی وشد تا تتٛاْ
.
ٌپ تاپی تا واسایی تاال داؽتٗ تاؽیُ
ِؼشفی اخضای ٔٛت تٛک  :پشداصؽگشٚ :ازذ پشداصػ ِشوضی )ِ (CPUغض
ِتفىش واِپیٛتش  ٚاستثاغ دٕ٘ذٖ تیٓ ٚعایً ِختٍف دس واِپیٛتش  ٚوٕتشي دادٖ
٘اعت ،وٗ تاػث پشداصػ تّاَ ػٍّیات دس واِپیٛتش ِیؾٛد  ٚدس تّاَ ایٓ ِذت
تا سَ ٔیض استثاغ ِغتمیُ داسد ،اِا دس ٌپ تاپ ٘ا  CPUػال ٖٚتش استثاغ تا
.
عایش ٘ deviceا تا تاتشی ُ٘ استثاغ تشلشاس ِیىٕذ
دس ٔٛت تٛک ٘ا تکٌٕٛٛژی  Centrinoکٗ تغیاس ِتذاٚي تٛدٖ  ٚاکٕٔ ْٛیض
پشداصؽگش٘ایی تا تکٌٕٛٛژی  Due Coreدس ایٓ ٔغً اص کاِپیٛتش٘ا اعتفادٖ
.
ِی.ؽٛد
دیغه عخت  :تشای رخیشٖ تشٔاِٗ ٘ا  ٚدادٖ ٘ا اعتفادٖ ِیؾٛد  ٚزذالً زدُ آْ
اص 20گیگا تایت ؽشٚع ؽذٖ  ٚتا  120گیگا تایت  ٚزتی تا  200گیگا تایت
.
ُ٘.تىاسِ.یشٚد
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زافظٗ ِٛلت (RAM) :سَ یه زافظٗ ِٛلت دس واِپیٛتش اعت وٗ ٘ش چٗ
ِمذاس آْ تاالتش تاؽذ ،پشداصػ تا عشػت تاالتشی أداَ ِیؾٛد ِ ٚؼّٛال اص
.
ِگا تایت تٗ تاال اعتفادٖ ِیؾٔٛذ
256
صفسٗ ّٔایؼ ِ :ؼّٛال ٘ LCDا اص  12ایٕچ تا  17ایٕچ ٘غتٕذ وٗ ٘شچٗ
وٛچىتش تاؽٕذ ؽىغت ٔٛس وّتش اعت  ٚتاػث ِیؾٛد تصٛیش سا تا ویفیت
.
تاالتشیِ.ؾا٘ذٖ.وٕیُ
واست گشافیىی  :داسای پشداصؽگش گشافیىی ِغتمً اعت  ٚتا اعتفادٖ اص
دعتٛسات دسیافتی اص  CPUتا ِشاخؼٗ تٗ ِٛ Packageخٛد دس پشداصؽگش
دعتٛس ّٔایؼ ِٛسد ٔظش تٗ صفسٗ  LCDوٗ ِدّٛػٗ ای اص پیىغٍٙا َ یثاؽذ سا
اسعاي ِیىٕذ ،دس ٚالغ واست گشافیىی تؼییٓ ِیىٕذ وٗ چٗ پیىغٍی دس چٗ
ِٛلؼیتی تا چٗ ؽذت سٔگی  ٚدس ٔٙایت تٗ چٗ سٔگی سٚؽٓ ؽٛد ،ایٓ واستٙا
.
ِؼّٛال.اصِ.32.گاتایت.تٗ.تاال٘.غتٕذ
ظّٕا دس تؼعی اص ٔٛت تٛک ٘ا ایٓ کاست گشافیکی تٗ صٛست ِغتمً ػًّ
کشدٖ ٌٚی دس تشخی دیگش اص آٔٙا تا زافظٗ ِٛلت )ِ (RAMؾتشک تٛدٖ  ٚاص
.
آْ.اعتفادِٖ.یّٔ.ایٕذ
تشای کغأی کٗ کاس٘ای گشافیکی زشفٗ ای أداَ ِی دٕ٘ذ ،کاست گشافیکی
ِغتمً.پیؾٕٙادِ.ی.ؽٛد
پٛست  USB:ایٓ پٛستٙا دس ٌپ تاپ ٘ا ِؼّٛال تیٓ  1تا  4پٛست ِیثاؽٕذ،
ِذٌٙای خذیذ آٔٙا ؽاًِ ٔ firewireیض ٘غتٕذ وٗ تشای أتماي اؼالػات دیدیتاٌی
.
اعتفادِٖ.یؾٛد
دسایٛس اپتیىاي  :ؽاًِ ِ CD-DVD/RWیثاؽذ وٗ تشای پخؼ ِٛصیه  ٚفیٍُ
.
ٔ ٚصة تشٔاِٗ ٘ای ِختٍف  ٚوپی آٔٙا اعتفادٖ ِیؾٔٛذ
زافظٗ ٘ای خأثی  :ؽاًِ …ِCD, Floppy, Flash,یثاؽذ کٗ لاتً اعتفادٖ
.
دس صٛست ٌض َٚب ٚدٖ ِ ٚؼّٛال تٗ صٛستدذا خشیذاسی ِی ؽٔٛذ
تاتشی :اوثش تاتشیٙای ٌپ تاپ ٘ا ٘ Lithiumغتٕذ یؼٕی لاتٍیت ؽاسژ ؽذْ
ِدذد سا داسا ِیثاؽٕذ ِ ٚؼّٛال تیٓ  45دلیمٗ تا  2عاػت دعتگاٖ سا سٚؽٓ
.
ٔگِٗ.یذاسٔذ
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Touch Sensitive Mouse Pad:تٗ خای اعتفادٖ اص ِٛط دس ٔٛت
وشد .
تٛک ٘ا َ یتٛاْ اص  Touch padخٛد دعتگاٖ اعتفادٖ
گاسأتی :دس ِٛسد ٚعایً تشلی  ٚاٌىتشٔٚیىی ،گاسأتی اص اّ٘یت تاالیی
تشخٛسداس اعت ِ ٚؼّٛال ؽاًِ ػذَ ّ٘خٛأی لؽؼاتٔ ،مص فٕی chipset
٘ا ،اص واس افتادْ ٘ Deviceا تش اعاط ػٛاٍِی غیش اص ظشتٗ ٛٔ ٚعأات
تشق ّ٘ ٚچٕیٓ ٔمصاْ تاتشی دس اثش ػٛاٍِی غیش اص اعتفادٖ ٔادسعت ِیثاؽذ

www.HPTAZ.com
خٙت ِؾاٚسٖ تا ِا تّاط تگیشیذ

02188317580
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