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1. Vad ska jag använda datorn till?

Det allra viktigaste vid ett datorköp är att ta reda på vad man ska använda datorn till. En "bra dator" behöver inte vara en bra dator för dig eftersom
olika datorer är bra på olika saker. Man kanske råkar köpa en dator som inte alls klarar av det man tänkt använda den till eller så kanske man köper en
onödigt dyr dator trots att man inte behöver all prestanda.

Här kommer några viktiga saker att tänka på beroende på vad man ska använda datorn till.

1.1 Ordbehandling, surf och de flesta program.

Dessa användningsområden kräver väldigt lite av datorn och alla dagens datorer klarar av detta. Är detta det enda man ska göra så är det inget speciellt
krav på prestandan.

1.2 Film och multimedia

Ska man titta på film på datorn så kan det vara bra att ha en lite större skärm, tex 17". Nackdelen med en större skärm är dock att vikten ökar. 15,4" fungerar
bra det med om det är viktigt att hålla nere vikten.

Ska man koppla in datorn till en TV så gäller det att titta upp så datorn har rätt anslutningsmöjligheter. För traditionella TV-apparater krävs det att
datorn har "TV-ut", det anges ibland som "S-video". Det går även att använda denna utgång för nyare platta TV-apparater men för bäst bildkvalité rekommenderas
VGA, DVI eller HDMI. Tänk dock på att det är olika från apparat till apparat vilken av dessa ingångar som är lämpligast. Sedan så får man tänka på att
grafikkort från andra tillverkare än ATI och Nvidia inte alltid stödjer Widescreen-upplösningar. Har man problem att få till Widescreen-upplösningar så
kan man använda sig av programmet Powerstrip. Tänk dock på att grafikkort från Intel, S3 och VIA kan ställa till med problem när man kopplar in datorn
mot sin TV via VGA eller DVI. Så undvik dessa grafikkort.

Idag finns det även en del bärbara med inbyggt TV-kort så man kan titta på TV på sin bärbara, det går även att köpa till TV-kort i efterhand om man vill
ha det.

Vill man koppla in datorn till en surroundförstärkare och få ut surroundljud är det viktigt att datorn har en S/PDIF-utgång för surroundljud.

1.3. Spel

Att spela spel är bland det tyngsta man kan göra på en dator därför är det viktigt att fråga sig själv vilka spel man ska spela. För äldre spel och "barnspel"
så är kraven oftast inte så stora men på nyare spel så ställs det stora krav på prestandan. Det viktigaste är att datorn har ett bra grafikkort som är
lämpligt för spel, det näst viktigaste är att datorn har mycket arbetsminne, minst 1GB är rekommenderat. För grafikkort se det avsnittet längre ned. Tänk
även på att datorer med grafikkort för spel oftast väger mer och att batteritiden förkortas vid spel.

1.4. Portabilitet

Vill man ha en liten och lätt dator så finns det idag många bärbara i 2kgs-klassen. Oftast har dessa väldigt bra batteritid men samtidigt så har de mindre
skärm och grafikkort som inte är lämpligt för spel. Sedan så kostar det lite mer än bärbara i normal storlek. Bär man ofta omkring på sin dator så

2. Bärbar vs Stationär

Idag är det många som köper en bärbar dator trots att de inte har någon behov av det. Fördelen med en bärbar är givetvis just att man enkelt kan flytta
med sig den och att den inte tar upp så stor plats. Nackdelen med en bärbar är att den kostar mer än en stationär, den är svårare att uppgradera, den har
större chans att gå sönder bara efter några år och att den inte är lika ergonomisk att arbeta framför. Är det inget måste att köpa en bärbar så är det
därför troligen bättre att köpa en stationär dator.

3. Hårdvara

3.1 Minne
Minst 512MB i arbetsminne rekommenderas. Kör man många program samtidigt så rekommenderas minst 1GB. För nyare spel så är 1GB minimumkravet.

Tänk även på att bärbara datorer bara har en eller två minnesplatser. Om du tänkt köpa till extra minne till din bärbara kolla då upp om du har någon ledig
minnesplats, det är inte ovanligt att alla minnesplatser är upptagna. Har man tex tänkt att uppgradera från 512MB till 1GB genom att lägga till en till
modul på 512MB så blir det kanske inte som man tänkt sig. Man kanske redan har 2st 256MB-moduler i datorn. Då får man helt plötsligt 768MB (512MB+256MB)
eftersom man måste ersätta en av de befintliga modulerna. I det fallet kanske det hade varit bättre att köpa en 1GB-modul och få 1280MB (1GB+256MB).

3.2 Processor

3.3 Grafikkort

Jag har delat in grafikkorten i flera olika grupper baserat på prestandan. Under varje grupp listar vi grafikkorten i prestandaordning där vi börjar med
det lägst presterande grafikkortet.

3.3.1 Integrerade grafikkort
http://prisjakt.nu/kategori.php?k=s2600137...kmoms#prodlista

Intel Extreme Graphics
Intel GMA 900
Intel GMA 950
Via Unichrome Pro
SiS M661MX
SiS M760GX
ATI Radeon Xpress 1100
ATI Radeon Xpress 200M
ATI Radeon Xpress 1150
Nvidia GeForce Go 6100
Nvidia GeForce Go 6150

Fördelar:
Låg strömförbrukning
Låg värmeutveckling

Nackdelar:
Väldigt låg prestanda

Användningsområden:
Det mesta förutom spel. (Klarar dock enklare "barnspel" och en del äldre spel).

3.3.2 Lågpresterande grafikkort
http://prisjakt.nu/kategori.php?k=s2600163...kmoms#prodlista

Nvidia GeForce Go 6200
Nvidia GeForce Go 6250
ATI Mobility Radeon X300
Nvidia GeForce Go 7200
Nvidia GeForce Go 7300
ATI Mobility Radeon X1300

Fördelar:
Ganska låg strömförbrukning
Låg värmeutveckling

Nackdelar:
Ganska låg prestanda

Användningsområden:
Det mesta, klarar även vissa spel.

3.3.3 Mellanpresterande grafikkort
http://prisjakt.nu/kategori.php?k=s2600165...kmoms#prodlista

Nvidia GeForce Go 6400
ATI Mobility Radeon X600
Nvidia GeForce Go 7400
ATI Mobility Radeon X1400

Fördelar:
Klarar de flesta spel

Nackdelar:

Användningsområdet:
Allt möjligt, inkl de flesta spel.

3.3.4 Högpresterande grafikkort
http://prisjakt.nu/kategori.php?k=s2600166...kmoms#prodlista

Nvidia GeForce Go 6600
ATI Mobility Radeon X700
Nvidia GeForce Go 6800
Nvidia GeForce Go 7600
ATI Mobility Radeon X1600
ATI Mobility Radeon X1700
Nvidia GeForce Go 7700
Nvidia GeForce Go 7600GT

Fördelar:
Klarar alla spel

Nackdelar:
Lite högre strömförbrukning

Användningsområden:
Allt inkl spel med lite högre grafikinställningar.

3.3.5 Toppresterande grafikkort
http://prisjakt.nu/kategori.php?k=s2600176...kmoms#prodlista

Nvidia GeForce Go 7800
ATI Mobility Radeon X1800
Nvidia GeForce Go 7900GS
Nvidia GeForce Go 7800GTX
ATI Mobility Radeon X1800XT
Nvidia GeForce Go 7900GTX
Nvidia GeForce Go 7950GTX

Fördelar:
Väldigt bra prestanda i spel

Nackdelar:
Hög strömförbrukning och hög vikt

Användningsområden:
Spel och allt där portabiliteten inte är viktig. Dessa datorer väger oftast minst 4kg.

3.3.6 Vilket grafikkort är lämpligt för mig?

QUOTE
Du spelar inte spel.
Du vill ha bästa möjliga batteritid.
Du vill ha bästa möjliga portabilitet.
- Välj en dator med integrerat grafikkort.

QUOTE
Du spelar spel ibland men kan nöja dig med längre grafikinställningar.
Du spelar inte de senaste och de allra tyngsta spelen.
- Välj en dator med lågpresterande grafikkort.

QUOTE
Du spelar spel ibland men vill ha medelmåttiga grafikinställningar utan att lägga för mycket pengar.
Du har inget krav på att spela de allra tyngsta spelen.
- Välj en dator med mellanpresterande grafikkort.

QUOTE
Du spelar mycket och vill ha lite högre grafikinställningar.
Du vill kunna spela alla spel.
Du kan offra lite portabilitet och batteritid.
- Välj en dator med högpresterande grafikkort.

QUOTE
Du vill ha bästa möjliga grafikinställningar i spel men portabilitet och batteritid är mindre viktigt.
- Välj en dator med toppresterande grafikkort.

QUOTE
Du vill ha bästa möjliga grafikinställningar i spel men det är inget krav på att den är bärbar
- Välj en stationär dator, man får mycket mer prestanda för pengarna.

3.3.7. Vanliga frågor om grafikkort

1. Är ett grafikkort med 512MB i minne alltid bättre än ett med 256MB i minne?
Nej, mängden minne på ett grafikkort säger ingenting om grafikkortets prestanda. Det viktigaste är vilken modell det är på grafikkortet. Har man två kort
av samma modell kan dock kortet med mer grafikminne ha högre prestanda. Mängden grafikminne används ofta som försäljningsargument i reklamblad och annonser
trots att det inte säger något om grafikkortets prestanda. Det finns grafikkort med 128MB i minne som är bättre än grafikkort med 512MB i minne.

2. Kan en bra processor ersätta ett dåligt grafikkort?
Nej, grafikkortet är oftast flaskhalsen i spel. En bättre processor tar inte bort denna flaskhals.

4. Ytterliggare läsning
Prestandajämförelser mellan olika grafikkort för bärbara finns här:
http://www.notebookcheck.com/Intel-Extreme...s-2.1275.0.html
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=39568


