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Stacionārā un portatīvā datora salīdzinājums, manā skatījumā.
Ja man šobrīd būtu jāizvēlās starp stacionāro datoru un portatīvo datoru, tad es viennozīmīgi izvēlētos
portatīvo datoru. Kāpēc? Tāpēc, ka portatīvajam ir daudz labu priekšrocību salīdzinājumā ar stacionāro
datoru --> 1)Mazāk "ēd" strāvu. 2)Klusāks. 3)Aizņem maz vietas. 4)Es portatīvo varu paņemt līdzi visur,
kur vēlos. 5)Nekādu daudzo vadu, kā stacionarajam, tikai 1 vads - lādētāja. Pie tam, šobrīd portatīvo
iznāk iegādāties lētāk, kā stacionāro, ja parēķinam, ka stacionārajam jāpēr vēl tastatūra, pele, monitors,
skaļruņi. Toties portatīvajam datoram tas viss ir. Protams, portatīvajam datoram arī ir mīnusi, jo nekas
nav perfekts. Ja stacionārajam noplīsīs monitors, mēs to varam apmainīt kaut pret ļoti lētu, iespējami
dažādi modeļi no dažādām firmām, bet ar portatīvo tas gan cauri neies un var sanākt diezgan samaksāt par
portatīvā datora displeja maiņu, protams, atkarībā no portatīvā datora modeļa. Tā pat tas ir arī ar citām
detaļām, piemēram, touchpad /gandrīz vai tas pats, kas stacionārajam pele, tikai pavisam citā izskatā un
atšķiras lietošanā/, taustiņiem utt. Man gan, pēc personīgās pieredzes, nekas vēl nav noplīsis, kaut datoru
noslogoju pamatīgi. Ja runājam par to, kurš dators varētu izraisīt lielāku atkarību, tad noteikti priekšgalā
būs portatīvais dators. Strādājot ar portatīvo datoru cilvēks pierod pie ērtības, jo portatīvo par paņemt
līdzi uz dīvānu vai gultu, bet ar stacionāro tā nevar. Cilvēkam ir ērti, labi, nenogurst lietojot datoru un
laika gaitā pierod pie šādas ērtības un spēj pie datora pavadīt neskaitāmi daudz stundu. Pie stacionārā
datora, visbiežāk, tā lietotājs ātri nogurst, tāpēc nākas ik pa laika paņemt atslodzīti. Liels pluss
stacionārajam datoram ir tas, ka tajā ir iespējams ievietot vairākus cietos diskus, bet portatīvajā datorā nē.
Portatīvajam vienīgā iespēja ir mainīt esošo cieto disku vai iegādāties ārējo cieto disku, kas slēdzas klāt
caur USB. Tā pat tas ir arī ar RAM atmiņu, jo portatīvajam parasti var ievietot tikai 2 RAMus, bet
stacionārajam vairāk. Atšķirībā no portatīvā datora, stacionārajam var pievienot dažādus papildinājumus,
piemēram, TV karti, skaņu karti utt. Ja cilvēks bieži neizmanto datoru un nav vajadzība viņu paņemt bieži
kur līdzi, tad noteikti pareizā izvēle ir vienkāršs stacionārais dators, bet ja dators tiek izmantots bieži, tā
pat ir nepieciešams paņemt viņu līdzi, tad pareizā izvēlē būtu portatīvais dators. Jo ja pie datora ir
nepieciešams strādāt daudz, tad tomēr pie portatīvā to ir darīt daudz ērtāk.
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