
 موس چیست Cpi بررسی سوال
ر داشته باشید که   ر نظ ر های مختلفی را باید د ر گیمر یا طراح باشید فاکتو ر انتخاب موس به خصوص اگ د

ها آن  ز  ا همچنین   چیست  موس. cpi است  cpiیکی  و  فناوری  دنیای  به  که  است  افرادی  ر  اکث سؤال 
آنالین عالقه زیادی نشان می بازی ر حال در زمان خرید انواع لوازم جانبی کامپیوتر با  های  دهند. به ه

های متفاوتی اطالع داشته باشید.  نوع کاربرد برای استفاده باید از وسایل گوناگونی با ویژگی   توجه به
ر کمترین زمان ممکن می  موس نیز یکی   Cpi .توانید تجربه کنیداین گونه یک خرید مقرون به صرفه را د

ر می از ویژگی  ر ادامه شما را  های مهم و کلیدی برای انتخاب موس به شما موس   Cpi با ساختارآید. ما د
ر حال افراد گوناگونی قصد دارند، همیشه خاص خرید کنند ر آشنا خواهیم کرد. به ه  .بیشت
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ر این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟  د
•  cpiچیست موس 
ز همه • ر چی  چیست موس cpi به پاسخ د

 

cpi  موس چیست 
DPI وCPI  انتخاب برای  شاخصه  حتی   کامپیوتری  های  موس دو  یا  و  گیمرها  ر  بیشت امروزه  که  هستند 

ز این شاخصه  کنند. پرشین  ها برای انتخاب موس مورد نیاز و کاربرد خود استفاده می طراحان سایت ا
ز ارائه دهندگان خدمات ر خود   awei عمده  فروش گلف که ا است، همیشه به کیفیت محصوالت مورد نظ

توانید به فروشگاه  استاندارد هستید، می cpi اندیشد و به همین دلیل اگر به دنبال خرید موس بامی
که مسئله  این  شناخت  که  باشید  داشتن  ر  خاط به  کنید.  مراجعه  گلف  پرشین    موس Cpi  اینترنتی 

ر هنگام خرید موس بتواند انتخاب قابل شود تا خریدباعث می  چیست ر د  .تری را تجربه کندقبول ا
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ر ادامه مقاله   انزو  باکس  پارتی  عمده  فروش پرشین گلف که در زمینه و موس های گیمینگ فعالیت دارد د
 .، می پردازدچیست موسcpi  بصورت مفصل تر به موضوع
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CPI ر اصل مخفف عبارت تواند برای  هایی است که موس می گیری گام جهت اندازه  Counts Per Inch د
ر مورد حساسیت کنیم،  ت می صحب گیمینگ  های  موس فاصله یک اینچی به نمایش بگذارد. زمانی که د

CPI  می ر  شما به  ویژه  امتیاز  مقداریک  میزان  رفتن  باال  هم   CPI آید.  ر  کارب دست  واکنش  افزایش  به 
ر حال برای افزایش سرعت موس، باید مقدارمربوط می  ز افزایش یابد CPI شود، به ه  .نی

Cpi  ز مانیتورهایی با  موس می تواند تجربه یک بازی فوق العاده را به وجود آورد؛ چراکه امروزه گیمرها ا
اچ  فول  می رزولوشن  استفاده  کارایی دی  طبیعتًا  و  احساس   Cpi کنند  خوبی  به  شرایط  این  ر  د موس 

ر  شود و با تنظیم میزان حساسیت موس می می ز موس د هنگام انجام  توان بدون هیچ گونه مشکلی ا
 .های آنالین استفاده کردبازی

ز این نوع    ز این ویژگی منحصر به فرد برای استفاده ا ز دالیل اصلی برای استفاده ا این موضوع خود یکی ا
ر می  ز مانیتورهای معمولی موس به شما ز کاربرانی که ا ر استفاده  تری برای کارایی ساده آید. آن دسته ا ت

حساسیت  می به  نیز  می کنند،  نشان  توجه  برایموس  که  عددی  ر  مقدا میزان  ولی  ر   Cpi دهند  نظ ر  د
ر است متفاوت استمی  .گیرند نسبت به انتخاب فردی که گیم

 
 میزان حساسیت موس 

اهمیت به  توجه  نکته می   CPIبا  این  به  موس  کهبرای  ببرید  چه   انزو  محصوالت  کننده  وارد توانید پی  به 
می  اهمیت  اندازه  این  تا  موس  مدل  این  فروش  به  نسبت  موس دلیل  به  دهد.  نسبت  گیمینگ  های 

قابلیتموس  و  امکانات  عادی  قابلیت های  این  ز  ا یکی  موس  دقت  دارند.  بیشتری  به های  ویژه  های 
می  ر  ز شاخصه  CPI .آیدشما ا دسته یکی  ر  د موس  باالی  حساسیت  برای  اصلی  موس  های  دقت  بندی 
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ر میزان حساسیت موس باال باشد، حتمًا نمی حساب می ه ب توان گفت  آید. البته ناگفته نماند که هرچقد
ز خود نسبت به   موس مورد نظر یک گزینه انتخابی منحصر به فرد است. کاربر باید با توجه به نوع نیا

 .میزان حساسیت موس توجه نشان دهد

 موس  CPI و DPI تفاوت

CPI تری نسبت بهپیچیده   حقیقتًا کمی ساختار DPI  گذاردرا به نمایش می. DPI   ر مورد چگونگی عمدتًا د
ر موس در زمان حرکت روی صفحه نمایش اطالعاتی را ارائه می واکنش نشان  ر صورتی که گ  CPI دهد، د

گفته را   آئوال   محصوالت  کننده  وارد طبق  آن  موس  ر  سنسو که  است  حرکتی  به  مربوط  اصلی  تأکید 
 .کندگیری می اندازه 

این   یعنی  2معمواًل  حسا CPI یا DPI مقوله  با  چندان  موس  خرید  زمان  در  نباید  مورد  را  باالیی  سیت 
ز حساسیت موس باشد.   ز خود برای استفاده ا ر داد؛ چراکه اولویت خریدار باید مطابق با نیا بررسی قرا

ر که گفته شد هیچ وقت حساسیت موس اگر باال باشد را نمی همان  توان یک گزینه عالی بیان کرد. به  طو
ز کاربر برمی  ز  های گروهی همیشه بحث سرعت داغ ازیگردد. برای انجام باین علت که همه چیز به نیا ر ا ت

ر کندافزایش یابد، می  DPI میزان  بحث دقت است. به همین دلیل اگر  .تواند هیجان بازی را چند براب

 CPI خرید اینترنتی موس

ر معرفی  ای را می جدیدترین کاالها و همچنین به همراه پیشنهاد لحظه  توان جزء خدمات این سایت معتب
پرشین   ز  کرد.  ا بیش  جانبی    22گلف  لوازم  تولید  و  واردات  حوزه  ر  د توانسته  و  داشته  ر  کا سابقه  سال 

حرفه  ر  غیرحضوری  کامپیوت صورت  به  تکنولوژی  پیشرفت  با  امروزه  باشد.  داشته  گفتن  برای  زیادی  ای 
 .بپردازید CPI هایی همچونهای گیمینگ با شاخصه توانید به خرید آنالین موس می
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 راهنمای خرید موس گیمینگ 

ر است نکاتی را نیز برای خرید  موس چیست” پرداخته  cpi“ حال که به بررسی این سؤال که یک  ایم، بهت
ر  موس گیمینگ مناسب بیان کنیم. موس گیمینگ می تواند لیزری و یا نوری باشد. حتی موس مورد نظ

ر شکل نیز باید تفاوت سیم و یا سیم شاید بی  ز نظ ر انتخاب شود، ا ر  دا ر نظ ر د هایی را برای موس مورد نظ
 .بگیرید

موس  گذشته،  سال  چندین  طی  ر  د قحقیقتًا  قابل  پیشرفت  با  گیمینگ  روبه های  شدهبولی  و رو  اند 
ر توانسته فروش اینترنتی این محصول را به بهترین شکل  امکانات مفیدی را به رخ می کشند. همین ام

است، قطعًا به کیفیت وسایل جانبی  مندهای کامپیوتری عالقه ممکن تضمین کند. گیمری که به بازی 
ز توجه بیشتری نشان می ر  برای طوالنی بار  دهد و یک مورد استفاده خود نی مدت حتی با قیمت گاهی باالت

ر نشان دهدمحصولی را خریداری می   .کند که هیجان بازی مورد نظر را چندین براب

 سخن پایانی 

Cpi ایم. امروزه با وجود  موس چیست سؤالی بود که به پاسخ آن به صورت مختصر و مفید اشاره کرده
ر الزم  سایت  ر همچون موس  های اینترنتی نظیر پرشین گلف دیگ نیست برای خرد لوازم جانبی کامپیوت

ر این مجموعه جدیدترین محصوالت با قیمتی ایده  به فروشگاه  ر مراجعه کنید. د های مختلف سطح شه
ر کم   .رسندترین زمان ممکن به صورت آنالین به فروش میآل د



ر  ر مردن با مزایای خرید آنالین آشنا هستند و الزم نیست د ر حال اکث ر صحبت کنیم.   به ه این مورد بیشت
ر داشته باشید که برای انجام بازی  ر مهم به خاط های کامپیوتری همیشه سرعت و دقت دو مقوله و معیا

ر می    .آیند که به هیچ عنوان نباید نادیده گرفتبه شما

 


