
 

 

 

 :+ARCתוכנת עבור סטנדרטי ב מפרט מחשב "רצ
 

 –(נייח או נייד)מפרט מחשב מועדף 

 . (אבל תלוי במגבלות התקציב, עדיף i7 )i7או  i5ד מעב.      א

 . (מינימום) 1600MHZ-עדיפות ל  - עם צלעות לביצועים מהירים, זיכרון מחשב 6GB.      ב

 ** .זיכרון 1GBעם , ומעלה NVIDIA GT 210כרטיס מסך .       ג

 * .ומעלה TB 0.5בגודל , 7200RPM ,64MB Buffer כונן במהירות - כונן קשיח .      ד

 .(סיביות) ביט 64 ,8 או חלונות 7הפעלה חלונות מערכת .      ה

 **. ( ואילךNVIDIA GTX המאובזרים בכרטיס מסך מסדרת נייחיםעבור מחשבים )ומעלה  700Wספק כוח .       ו

 .Dell ,MSI–  (במקרה של מחשב נייד)מותגים מומלצים .       ז

 .HP–  (במקרה של מחשב נייד) מומלצים לאמותגים .      ח
 

  –    בנושא כוננים קשיחים * 

  את זמני התגובה של משלשאשר ,  במקום כונן קשיח רגילSSDמסוג   כונן קשיחרכושל( מומלץואף ) ניתן        

 מחשב שכזה יהיה הרבה יותר מהיר –  SSD אבל עם כונן ,i5 עדיף למשל לקנות מעבד :צורך הענייןל.         המחשב

 ניתן תמיד לחבר במקביל כונן קשיח רגיל ,  באם עולה הצורך במקום אכסון נוסף. עם כונן רגילi7        מאשר מחשב 

 (.Disk On Keyכמעין )בתור כונן קשיח חיצוני , (' אינץ2.5        )
 

  –  בנושא כרטיסי מסך ** 

 . כך עולה איכות ההדמיה, ככל שמשקיעים יותר בכרטיס מסך (1

כגון , ניתן לרכוש כרטיס מסך בסיסי,  נושאים רלוונטי עבור הלקוחאינםבאם הדמיה או תוכניות מכר  (2

Nvidia GT 210 או אפילו Intel HD Graphics. 

 .בכל מקרה אחר יש לרכוש כרטיס מסך מתקדם (3

  Nvidia GT 650מספיק כרטיס מסך , באם הלקוח מבקש ליצור הדמיות ברמה פשוטה עד בינונית (4

 . זיכרון1GBעם 

יש לרכוש כרטיס מסך , באם הלקוח מבקש ליצור הדמיות ברמה טובה עד גבוהה או לבנות תוכניות מכר (5

Nvidia GTX 760 2עם , לפחותGB700כולל ספק כוח ,  זיכרוןW(  נושא ספק הכוח רלוונטי עבור מחשב

 (. בלבדנייח

על כן .  חשוב לזכור כי לא ניתן לשדרג את כרטיס המסך לאחר רכישתומחשב נייד  במקרה של–שימו לב  (6

 .  רכישת המחשבטרם, יש  לבצע את ההחלטה מראש
 

 ,בברכה

 ARC+ Israelצוות 


