
 
بررسی تفاوت کیبورد مکانیکال و  

 معمولی
به شما   معمولی   و  مکانیکال  کیبورد  تفاوت دانستن

می  تکمک  کنید؛  کند  انتخاب  آزادانه  باشید  قادر  ا 
کنند  گونه تصور می چراکه برخی از مشتریان این

که تنها به خاطر شکل ظاهری، کیبورد مکانیکال  
رسد در صورتی که  با قیمت باالتری به فروش می 

قابلیت  از  بسیاری  و  نیست  چنین  این  و واقعاً  ها 
های شود تا کیبورد های دیگر نیز باعث می ویژگی 

چنین پرطرفدار باشند. به این مسئله انیکال این مک
تکنولوژی صد   پیشرفت  با  امروزه  که  کنید  توجه 

درصد نیاز کاربران دستخوش تغییراتی شده و به دنبال سرعت عمل و راحتی استفاده از محصوالت مورد  
 .نظر هستند

 

دلیل شناخت تفاوت کیبورد مکانیکال و  
 معمولی 

نیاز و   awei عمده   فروش بدون هیچ اغراقی اگر به با توجه به  توجه کنید، متوجه خواهید شد که کاربران 
تر برخی از کاربران به دلیل قیمت پایین توانند در لحظه چه محصوالتی را انتخاب کنند؛ زیرا کاربرد خود می 

دهند اما در عوض نیز آن دسته از  های معمولی چندان به خرید کیبوردهای مکانیکال توجهی نشان نمی کیبورد 
توانند از مزایای استفاده از کیبورد  کاربرانی که به دنبال کیفیت و همچنین طول عمر باالتر کیبورد هستند، نمی 

 .کنند پوشی مکانیکال چشم 

در بین لوازم جانبی کامپیوتر، صفحه کلید   معمولی و مکانیکال  کیبورد تفاوت به هر حال بهتر است بدانید که 
توان نادیده گرفت. به هر حال  ترین لوازمی است که خرید آن را نمی یا به قول معروف کیبورد، یکی از مهم 

های گوناگون خود با سیستمی همچون کامپیوتر  عالیت تایپ کردن از جمله عملکردهایی است که شما برای انجام ف
 .به آن نیاز دارید

با پیشرفت تکنولوژی، طراحی و ساختار صفحه کلیدها نیز بسیار تغییر کرده است اما در این میان، به خاطر  
بتوانند  های الزم را انجام داد تا مشتریان  هایی که برای این تغییرات به وجود آمده است، باید بررسی تفاوت 

 .های اینترنتی نظیر پرشین گلف تجربه کنندقبول را از فروشگاه آگاهانه و هوشمندانه خریدی قابل
 

https://persiangulftech.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C/
https://persiangulftech.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-awei/


 ویژگی ها و تفاوت کیبورد مکانیکال و معمولی

 دوام و استحکام 

فحه توان دوام و استحکام صفحه کلید مکانیکال را نسبت به صمی  انزو  باکس  پارتی   عمده  فروش با توجه به
شود کلید عادی یک آپشن مهم در نظر گرفت. دوام و مقاومت است که باعث افزایش طول عمر صفحه کلید می 

گیرند؛  طور که گفته شد، نسبت به معمولی در اولویت قرار می توان گفت صفحه کلیدهای مکانیکال همان و می 
تواند از یکی پرداخته شود، مشتری می چرا که در طوالنی مدت البته اگر به نظافت و تمیزی صفحه کلید مکان

 .انتخاب خود رضایت بیشتری داشته باشد

شود تا در مقابل  یکی دیگر از “تفاوت کیبورد مکانیکال و معمولی” معموالً تمیزکاری کیبورد است که باعث می 
کلیدهای   های تکراری، کیبورد مکانیکال دوام و استحکام اصلی خود را حفظ کند. در صورتی که صفحهضربه 

 .آوردهای زیادی را به وجود می معمولی به خاطر ساختار پالستیکی خود متأسفانه در کوتاه مدت خرابی 

البته این نکته را نادیده نگیرید که صفحه کلید معمولی نیز انواع مختلفی دارد و با توجه به برند مورد نظر،   
اما در حالت کلی، کیبوردهای مکانیکی نسبت به  توان دوام و طول عمر آن را نیز موردبررسی قرارداد  می 

   .توانند عملکرد خود را نشان دهندتر می معمولی بسیار با دوم 

 

 تایپ راحت و آسان

به کیفیت  aula محصوالت  واردکننده معموالً دلیل استفاده از کیبورد به خاطر تایپ کردن است که به همین دلیل
پ به دست بیاورد، توصیه دهد. برای اینکه کاربر حس خوبی در هنگام تای تولید بیشتر از قیمت توجه نشان می 

ما خرید اینترنتی و غیرحضوری کیبوردهای مکانیکال است؛ چرا که هنگام تایپ کردن دستان فرد احساس 
شود تا تجربه فشار نخواهند کرد؛ زیرا الزم نیست تا آخر کلید مورد نظر را فشار دهد و همین امر باعث می 

بسیار متفاوت احساس شود و همین حس دلیل موجهی برای    تایپ وی با صفحه کلید مکانیکال نسبت به معمولی 
 .بررسی تفاوتی بین صفحه کلید مکانیکال و معمولی است

https://persiangulftech.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88/
https://persiangulftech.com/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7/


 سازی امکان شخصی 

سازی صفحه  دهد، قابلیتی مانند شخصی نشان می  معمولی  و مکانیکال کیبورد تفاوت نکته بعدی که در بررسی 
شود ای که بسیاری از صفحه کلیدهای مکانیکال مدوالژ بوده و همین امر باعث می کلید مکانیکال است. به گونه 

های مکانیکی آن را با توجه به خواسته خود به راحتی تغییر داده شوند و این خود از تعویض  تا انواع سوئیچ 
صرفه باشد. بهتواند بسیار مقرون مورد نظر جلوگیری خواهد کرد و از لحاظ اقتصادی نیز می کامل صفحه کلید  

شناسند ولی به هر سازی را برخی چندان قابلیت مهمی نمی پذیری و شخصی البته ناگفته نماند که متأسفانه تطبیق 
ده از کیبورد هستند، قطعاً این  حال، برای آن دسته از افرادی که به دنبال کیفیت و راحتی بیشتر برای استفا

 .قابلیت کمی نیست

 

 ریزی کلیدهای برنامه 

که چیزی  آن  طبق  مکانیکال  کلید  می  enzo محصوالت  واردکننده صفحه  کلیدهای بیان  دارای  کند، 
با ماکرو است که این کلیدها را بهبرنامهقابل  توانید  عنوان در ساختار صفحه کیبورد معمولی نمی هیچریزی 

توانند مدیریت قابل قبولی را در کال می بیابید. به هر حال، بسیاری از گیمرها تنها با استفاده از کیبورد مکانی
های گوناگونی که برای خرید صفحه کلیدهای عادی و حین بازی ارائه دهند. در حال حاضر برندها و مدل 

شود، باعث شده است که کیفیت ساخت صفحه کلید بیشتر مورد توجه  مکانیک وجود دارد و روانه بازار می 
 .از خرید خود احساس رضایت بیشتری خواهد داشت چنین مشتریقرار گیرد و صد درصد این 

https://persiangulftech.com/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88/


 

 زمان پاسخگویی 

پاسخگویی کیبوردهای معمولی بسیار   این است که حقیقتاً زمان معمولی   و  مکانیکال  کیبورد  تفاوت از دیگر
ای که نرخ پاسخگویی را در صفحه کلیدهای  بیشتر از زمان پاسخگویی کیبوردهای مکانیکال است. به گونه 

توان در نظر گرفت؛ به همین میلی ثانیه می   ۳۰میلی ثانیه و در صفحه کلیدهای معمولی    ۲۵الی    ۱۵مکانیکال  
تر است. به این  بسیار مورد توجه مکانیکی   کلید  صفحه ایپ کردن عملکرددلیل، برای انجام بازی و یا حتی ت

یکی از آپشن  با توجه به آن دلیل که زمان پاسخگویی سریع و کوتاه قطعاً  های اصلی برای انتخاب کیبورد 
 .دهدمورد توجه قرار می  ای است کهخواسته 

 خرید آنالین صفحه کلید 

ه شما را با قیمت مناسب  های غیر حضوری در سطح وب است کفروشگاه اینترنتی پرشین گلف جزء فروشگاه 
 های اصلی اینکند. یکی از آپشنو مکانیکال آشنا می  معمولی   کیبورد و کیفیت باالی لوازم جانبی همچون انواع 

پشتیبانی قوی آن است که شما می  به سؤاالت خود از خدمات پشتیبانی سایت  سایت  توانید برای پاسخگویی 
 .استفاده کنید

حتی وضعیت خرید خود را در شرایط مختلف موردبررسی قرار دهید و توجه داشته باشید که امروزه بسیاری  
های سطح شهر را ندارند؛ چرا که رید از فروشگاه از افراد با توجه به مزایای خرید آنالین تمایل به انجام خ

 .عالوه بر اتالف زمان باید هزینه باالتری را نیز به خاطر هزینه واسطه و دالل نیز بپردازند

https://www.nytimes.com/wirecutter/blog/search-for-the-perfect-mechanical-keyboard/
https://medium.com/geekculture/the-ultimate-guide-to-getting-your-first-mechanical-keyboard-2afa7bc88fff


 

 سخن پایانی : تفاوت کیبورد مکانیکال و معمولی 

ایم تا  ختصر و مفید بیان کرده صورت مرا به معمولی   و  مکانیکال  کیبورد  تفاوت هر آنچه الزم بود در مورد
شما بتوانید در هنگام خرید از فروشگاه اینترنتی پرشین گلف با توجه به نیاز و کاربرد متنوع خود، خریدی  

بیشتر می  اطالعات  برای کسب  همچنین  کنید.  تجربه  را  هوشمندانه  و  این  آگاهانه  در  ما  مشاورین  با  توانید 
   .ف ما کسب رضایت شما در طوالنی مدت استمجموعه در ارتباط باشید؛ چرا که هد

 


