
 

 

 مینی کیس استوک بهترین انتخاب

  : فایل صوتی مقاله

 .شوندتر میشوند و کاربران خواهان محصوالت سبکمی مینی کیس استوک رویمهر چه به پیش می

 .اندرفتهمینی کیس استوک و به سمت کندهبسیاری از کاربران بخاطر کمبود فضا، از کامپیوترهای بزرگ و جاگیر دل

 .کنندهای کوچک و قدرتمند همانند کامپیوترهای قدیمی و بزرگ عمل میاین کیس 

مینی  هر چند در برخی از موارد از جمله نداشتن قابلیت اضافه کردن چندین هارد کیس و یا استفاده از گرافیک مخصوص

 .با کامپیوترهای بزرگ تفاوت دارند کیس استوک

 .یت کاربردهای متعدد و وزن سبک باعث محبوبیت این محصوالت دیجیتال شده استاما در نها

 !ها تغییر پیدا کرده است و هم کاربردشانسییا مینی پی مینی کیس امروزه هم تعریف

های کامپیوتری بزرگ و افزایش پیدا کرده و عمال دارند جایگزین کیس مینی کیس استوک استقبال کاربران و بازار از

 .شوندها میبوکالجثه یا حتی نوتیمعظ

 .ها استندر اشغال فضای بسیار کم و قابل حمل بودن آ مینی کیس ترین ویژگیمهم

مینی  تاپ بزرگ یاخواهند میزکار خود را با یک لپافرادی که فضای کاری زیادی در خانه یا محل کار خود ندارند یا نمی

 .روندمیها سیپی شلوغ کنند؛ سراغ مینی کیس

تغییر یافته است ولی امروزه به یک کامپیوتر کامل ولی در  مینی کیس در طول تاریخ کامپیوترهای شخصی، بارها تعریف

 .شودیا مینی کامپیوتر گفته می مینی کیس استوک ابعاد بسیار کوچک و قابل حمل یک

به همراه  Core i7 و Core i5 هایزندهامروزی قدرت پردازشی هر کاری را دارند و حتی با پردا مینی کیس استوک

 .شوندهای رم باال عرضه میکارت گرافیک مجزا یا ماژول

ها شود با آناند و مثال نمیبرای یک سری کارهای سبک و خاص ساخته شده مینی کیس پس، این ذهنیت را دور بیندازید که

 .بازی کرد یا استریم فیلم و سریال داشت

ها را توان این دستگاهکنند ولی میبرای مصارف روزانه و انجام کارهای معمول خود استفاده می سمینی کی بیشتر مردم از

 .های سنگین گرافیکی و ویدئویی را هم انجام دهندطوری پیکربندی کرد که پردازش

  کاربرد مینی کیس

و سرعت را در پردازش برای شما به  این کامپیوتر های کوچک قدرتمند را می توانید در هر جایی به کار بگیرید تا قدرت

 .ارمفان بیاورد

را می توان با توجه به مشخصات فنی هر مدل برای کاربرد های زیر به کار گرفت. در ادامه به بررسی برخی مینی کیس

 : از قابلیت ها و کاربردهای مینی پی سی می پردازیم



 

 

 یکیتدوین محتوا و پردازش های سنگین گراف مینی کیس استوک برای 
 را می توان به ابزاری قدرتمند برای تدوین محتوا در نظر گرفت مینی کیس استوک. 
 ها قدرت و کارایی فوق العاده ای را هنگام کار بر روی تصاویر و یا ساخت انیمیشن برای شما فراهم  مینی کیس استوک

 .را داراست ۴Kمی کنند و مانند یک سیستم حرفه ای قدرتمند کیفیت تصویر 
 امپیوتر های کوچک با استفاده از قابلیت اتصال چند مانیتور به صورت همزمان شرایط بسیار خوبی را برای انجام این ک

 کارهای حرفه ای و پردازش های سنگین گرافیکی فراهم کرده است

 مینی کیس استوک انجام بازی کامپیوتری در

نسخه های مخصوص بازی این کامپیوتر کوچک بهره  عالقمندان به بازی های کامپیوتری یا گیمر ها نیز می تواند از

 . بگیرند

  اونیکس کاال

و  Core i7 مخصوص بازی با بهرگیری از پردازنده KYK در نسخه ۶اینتل نسل  مینی کیس استوک به طور مثال

ل زدنی را برای عاشقان قدرتی مثا Thunderbolt 3.0 و پورت های متعدد نظیر Iris Pro Graphic پردازشگر گرافیکی

 .بازی های کامپیوتری به ارمغان می آورد

 مینی پی سی های اینتل مشاهده کنید ۸استفاده از پردازنده های مرکزی و گرافیکی قدرتمند را می توانید در نسل  

 مصارف شخصی مینی کیس استوک

 . می باشند Core i5 و Core i3 نسخه هایی با پردازنده مینی کیس استوک از رایج ترین کاربرد های

از این سری از مینی پی سی ها می توان برای گشت و گذار در اینترنت ، تماشای فیلم ، پخش موسیقی و انجام کارهای  

 . شخصی بهره گرفت

می تواند نقش یک سینمای خانگی قدرتمند را نیز بازی کند و فیلم مورد عالقه شما را با کیفیت  مینی کیس استوک در حقیقت

۴K به نمایش می گذارد. به این ترتیب که اکثر این ابزارها محهز به درگاه های خروجی تصویر با کیفیت باال مثل VGA 

 .هستند که هرکدام به نوعی می توانند باالترین کیفیت تصویر ممکن را ارائه دهند HDMI و

ها را در اتاق نشیمن در کنار تلویزیون خود قرار داده و حتی از ویژگی زیبایی mini-pc شما می توانید یکی از این 

  .ظاهری آن نیز در جهت تزئین خانه خود استفاده کنید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://www.onyxkala.ir/


 

 

 .ها ظاهر جذاب و درخشانی دارندچراکه اغلب این رایانه  

 مینی کیس استوک مصارف اداری

 . شرکت ها و محیط های اداری می توانند به تناسب نیاز حود از بین مدل های مختلف بهترین را برگزینند

میلی متر تنها به اندازه یک کف دست فضا گرفته و می  ۱۱۰x115x50اینتل با ابعادی  مینی کیس استوک به طور مثال

وان به راحتی آن را در کنار میز قرار داد و یا حتی از طریق یک پایه مخصوص به پشت صفحه مانیتور متصل کرد به ت

 . این ترتیب حتی طول سیم ها و کابل ها کمتر شده و دیگر در معرض دید نیست و ظاهری مرتب را به وجود می آورد

 مینی کیس استوک مصارف سازمانی

 . یک ابزار بسیار کارآمد برای شرکت ها و سازمان های بزرگ هستند مینی کیس استوک

ساعته و مداوم ،  ۲۴سهولت کاربری ، تعمیر و نگهداری ساده در کنار قدرت فوق العاده و قابلیت کارکرد به صورت 

های بزرگ را به ابزاری کارا برای سازمان  مینی کیس استوک اتصال به ویدئو پروژکتور و همچنین صدای بسیار کم

 . تبدیل کرده است

 ها را در محیط کاری بهره بگیرند مینی کیس استوک سازمان ها و شرکت های بزرگ به راحتی می توانند از

 مینی کیس استوک قدرت پردازنده

 .را پیدا کنید مینی کیس استوک های مختلف پردازندهتوانید مدلدر حال حاضر در بازار می

که  Core i7 و Core i5 هاینتل که برای ارسال ایمیل و استفاده از اینترنت مناسب هستند یا مدلمثال سری اتم و سلرون ای 

 .ای و رندرینگ را دارندقابلیت پردازش محتوای رسانه

های مورد استفاده در ای که اهمیت زیادی دارد این است که حتما باید مشخص کنید به دنبال پردازنده کوچک )مدلنکته

 .یا پردازنده دسکتاپ هستید ها(تاپلپ

 .تواند نوع پردازنده را مشخص کنداندازه همیشه نمی مینی کیس استوک چون هنگام خرید 
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توانید نوع پردازنده را از بخش کنند، شما به راحتی میهای اینتل استفاده میازندهاز آنجایی که بیشتر مینی کیس ها از پرد

یا هیچ حرفی  K یا T های اینتل که در انتهای شماره مدلشان دارای حرفمشخصات تشخیص دهید. آن دسته از پردازنده

تاپ های لپهستند، پردازنده Y یا U هایی که دارای حرفهای دستکاپ و آن دسته از پردازندههستند، معموال پردازنده

 .هستند

 معرفی چند مینی کیس استوک و نو

 Z2 Mini G4 اچ پی مینی کیس استوک

 | Xeon E-2176G :پردازنده

 | SSD گیگابایت 256و  HDD ترابایت 1 :حافظه 

ها به خی از کتابای کوچکتر از برجز بهترین کامپیوترهای کوچک است که در اندازه Z2 Mini G4مینی کیس استوک

 .رسدفروش می

 .های این سیستم استدهد از جمله مزیتظاهر جذاب آن و دسترسی آسانی که به قطعات داخلی می 

 .تواند شما را به خرید آن ترغیب کند پردازنده قدرتمند و گرافیک باالی آن استاما مهمترین ویژگی که می 

انویدیا به  Quadro P1000 گیگابایت رم و گرافیک 32اینتل،  Xeon E-2176G ایبا پردازنده شش هسته مینی کیس این

های طراحی و مهندسی نیز تواند هنگام استفاده روزمره شما را همراهی کند و همچنین هنگام استفاده از برنامهسادگی می

 .شما را نا امید نخواهد کرد

 TS10-B003D ایسوس مینی کیس استوک

  | eMMC گیگابایت 32 :حافظه | Atom X5-Z8350 :پردازنده

گیگابایت  2ای اینتل در کنار چهار هسته X5-Z8350 از پردازنده TS10-B003D ایسوس ارزان مینی کیس استوک

بینیم این مدل با وجود قیمت می مینی کیس استوک برد. با نگاهی به پردازنده قدیمی و مقدار رم اینبهره می DDR3 رم

 .سنگین امروزی باشدهای سنگین و نیمهتواند گزینه مناسبی برای پردازشمناسب عمر زیادی دارد و نمی

با این وجود اگر قصد استفاده سبک از مینی کامپیوتر خود را دارید و اندازه و قیمت نیز اهمیت زیادی برایتان دارد، 

 .نیم نگاهی داشته باشید TS10-B003D توانید بهمی

 NUC10i7FNH کوچک اینتل  مینی کیس استوک

  | SSD گیگابایت 120و  HDD ترابایت 1 :حافظه | Core i7-10710U :پردازنده

یکی دیگر  DDR4 گیگابایت رم 8ای نسل دهم اینتل و با پردازنده شش هسته Core i7-10710U اینتل مینی کیس استوک

تواند یک گزینه مناسب برای افرادی باشد که به دنبال استفاده پیوترهای کوچک بازار است و میاز از انواع بهترین کام

 .سنگین و نیمه سنگین از سیستم خود هستند

تواند جایگزین مناسبی برای کامپیوتر دسکتاپ نیز باشد، به شرطی که محدودیت درگاه این کامپیوتر کوچک اینتل حتی می 

 .فیکی خیلی برایتان مهم نباشدو همچنین پردازنده گرا



 

 

 : و تین کاینت مینی کیس فرق

ها قدرت پردازش باالیی ندارند و به منظور پردازش به سرور  مینی کیس استوک بر خالف Thin Clients تین کالینت ها

 . وابسته هستند

ی خود استفاده کنند و به سرور ها بر خالف تین کالینت ها می توانند برای پردازش از منابع سخت افزار مینی کیس استوک

 .وابسته نیستند گرچه می توانند به عنوان تین کالینت هم در یک شبکه مورد استفاده قرار گیرند

 یا کامپیوتر سفارشی سازی شده؟ مینی کیس استوک خرید یک

سازی یا قابلیت ارتقای این است که باید یک دستگاه کامال آماده و بدون سفارشی مینی کیس استوک ترین نکته دربارهمهم

 شود هر قطعه آن را خودمان انتخاب و سوار کنیم؟قطعات را بخریم یا سراغ یک مینی کامپیوتری برویم که می

ای را ندهد یا مینی کامپیوتری که بشود پردازنده، خوب است که یکپارچه باشد و اجازه ارتقای هیچ قطعه مینی کیس اصال

 ی آن را تعویض کرد و ارتقا داد؟هارم، کارت گرافیک و درگاه

  سمینی کی

موجود در بازار دقیقا همانند جمع کردن یک کیس کامپیوتر، قابلیت انتخاب قطعه،  مینی کیس استوک بسیاری از

 .سازی و پیکربندی دارندسفارشی

 .طور هستندشرکت زوتاک یا شاتل دقیقا این مینی کیس استوک شرکت اینتل، NUC هایتوان گفت کیتحداقل می

ید دنبال خرید رم، کارت گرافیکی جداگانه )اگر نیاز دارید و در بیشترشان پردازنده با مادربورد مجتمع شده است و شما با

هایی ، افزودن قابلیتSSD کارت گرافیک مجتمع مادربورد جوابگو نیست(، افزایش ظرفیت هارددیسک یا استفاده از درایو

 .ها برویدسیم و نظایر اینمانند کارت شبکه بی

دارای یک پردازنده با مشخصات مورد نیازتان باشد و بعد براساس  بروید که مینی کیس استوک پس، بهتر است ابتدا سراغ

 .افزارها را انتخاب یا ارتقا دهیدسازی و دیگر سختآن میزان رم و فضای ذخیره



 

 

 مینی کیس استوک کارت گرافیک مجتمع یا مجزا در 

ورت مجتمع وجود دارد و به ص مینی کیس از آن دسته قطعاتی است که در غالب CPU هم مانند GPU کارت گرافیک و

 .توانید ان را مجزا خریداری و به کیس اضافه کنیدشما نمی

 .دهند و فضایی برای نصب کارت گرافیک مجزا ندارندقدر کوچک هستند که اجازه نمیاین مینی کیس استوک اصوال، 

 .هایی یافت که دارای کارت گرافیک مجزا هستندتوان مدلولی باز هم در بازار می

 .شودهای گیمینگ استفاده میتاپکنند که در لپهای گرافیک مجزایی استفاده مین مینی کامپیوترها از کارتای

دهد دارای کارت گرافیک اختصاصی انویدیا جی فورس است و اجازه می Zbox Magnus مثال، مینی کامپیوتر زاتاک

 Xeon زاتاک به پردازنده مینی کیس استوک های جدیداجرا کنید. برخی از مدل ۱۰۸۰pهای ویدئویی با رزولوشن بازی

 .انویدیا مجهز هستند Quadro اینتل و کارت گرافیک

  مینی کیس امکانات و اتصاالت جانبی در

 .مدنظرتان باشید مینی کیس استوک های جانبی و ارتباطیحسابی مواظب اتصاالت و قابلیت

 .وسعه امکانات جانبی را دارندقابلیت افزودن کیت و ت مینی کیس استوک برخی از 

 .جدید اضافه کنید USB یا HDMI توانید درگاهمثال می 

دی خود نصب کنید؛ سیهای اضافی را به مانیتور الپذیری را ندارند و باید کیتسی این انعطافاما برخی دیگر از مینی پی

 .پشتیبانی کند VESA اینکه مانیتور شما از استاندارد به شرط

سیم به آن اضافه کنید فای پشتیبانی کند یا حداقل اجازه بدهد کیت کارت شبکه بیسی شما از ارتباطات وایدقت کنید مینی پی

 .سی انجام دادکاری با یک مینی پیشود هیچفای تقریبا نمیچون بدون وای

  مینی کیس کننده درسیستم خنک

سی با قدرت پردازنده و رم و گرافیک باال انتخاب کردید و اگر مینی پی ویژه،سی مسئله مهمی است. بهخنک شدن مینی پی

 .یک منبع تغذیه قوی روی آن سوار شده است

جای هواوی گرم و سرد های تهویه هوا و جابهها دارای فن و برخی دیگر بدون فن ولی مکانیزمسیبرخی از مینی پی

  .هستند

کننده پسیو بسیار کوچک بوده و قدرت پردازشی باالیی ندارند. ای سیستم خنکبدون فن و اصطالحا دار مینی کیس معموال،

 .ها در مدت زمان کارکرد طوالنی مدت خطر داغ شدن دارندسیاین مینی پی

خواهید رم و هارددیسک آن را ارتقا دهید و قدرت کوچک و بدون فن انتخاب کردید ولی بعدا می مینی کیس اگر فعال یک

 .کنندگی آن باشیدری به دست بیاورید؛ از همین االن به فکر سیستم خنکپردازشی باالت



 

 

  کمینی کیس استو

  مینی کیس طراحی و جنس بدنه در

 .یا جنس بدنه آن هم دقت کنید مینی کیس استوک به وزن، اندازه، طراحی و نحوه استفاده

ای مشابه یک گوشی موبایل یا مودم همراه دارند اما گیرند و نهایت اندازهدرون جیب قرار می مینی کیس استوک برخی

 .ندروید باکس هستندباکس یا اآپتر و مشابه یک ستهای قدرتمند بزرگسیبرخی دیگر از مینی پی

 اورجینال با برند های مطرح دنیا نسبت به کامپیوتر های چینی موجود در بازار مینی کیس استوک چند دلیل برتری

استحکام بدنه این کامپیوترها بسیار باالست :زیرا فلز به کار رفته در ساخت آنها از آلیاژ های بسیار مرغوب بوده به  -1

 .کیفیت و زیبایی اولیه تولید خود را حفظ می کنندطوری که تا سال ها همان 

دسترسی آسان به فضای داخلی کیس :این کامپیوتر ها طوری طراحی شده اند که به آسانی و بدون نیاز به ابزار به  -2

فضای داخلی کیس دسترسی خواهید داشت و همچنین سخت افزار های داخلی نیز تنها با کشیدن اهرم یا ضامن آنها از 

دربرد جدا خواهند شد و به این ترتیب شما خواهید توانست به کلیه تجهیزات داخلی کامپیوتر خود دسترسی آسان داشته ما

 .باشید

فن خنک کننده هارد :در این کامپیوتر ها هارد نیز دارای یک فن مجزا می باشد زیرا یکی از قسمت هایی که در  -3

می باشد در ضمن ما کلیه اطالعات خود را بر روی هارد ها ذخیره مینماییم پس  کامپیوتر ها دایم در حال استفاده است هارد

سالمت این دستگاه برای ما بسیار حیاتی است بنابراین وقتی که هارد کامپیوتر خنک باشد سرعت بازخوانی اطالعات 

  .افزایش پیدا می کند

می باشد بعد  cpu نیکی خصوصا کامپیوتر ها که دارایاین کامپیوترها مجهز به فن گازی هستند :کلیه تجهیزات الکترو -4

از مدتی کارکردن داغ شده و باید با استفاده از یک سیستم دوباره خنک شوند در غیر این صورت زیاد دوام نیاورده و در 

ی خنک کننده کمتر از چندین ساعت خراب شده و از بین می روند. بدین منظور در این کامپیوتر ها به جای استفاده از فن ها

معمولی از فن های گازی همانند همان چیزی که که در یخچال ها وجود دارد استفاده شده است که هم بیصداست و هم قدرت 

 .باالیی دارد

بسیار کوچکتر از سایر کیس های موجود در بازار می باشند :تمام تجهیزات مورد نیاز یک  مینی کیس استوک ابعاد این -5

 .فضای کوچک طراحی شده و قرار گرفته است کامپیوتر در همان



 

 

سانتیمتر است که در نوع خود منحصر به فرد است این ابعاد اجازه میدهد که هر جا دوست  9*30*34اندازه این کیس ها  

ها رو بزارین و نگران به هم ریختن دکوراسیون و ظاهر خونه و میز کامپیوترتون نباشید  مینی کیس استوک دارین این

راحت جابجا کنید یا حتی به مکان های دیگه ببرینش بدون اینکه نگران وزن و   ور با این ابعاد میتونید کیس رو خیلیهمینط

 .اندازش باشید

عملکرد سخت افزاری بهینه :در این کامپیوتر ها سخت افزار های موجود طوری طراحی شده اند که عالوه بر حجم کم  -6

با یک کارت گرافیک نامناسب بر روی کامپیوتر کانفیگ  CPU ا اگر به طور مثال یکبهترین بازدهی را نیز دارند زیر

شود، سرعت سیستم کاهش میابد اما در این کامپیوتر ها سخت افزار ها طوری توسط شرکت سازنده انتخاب شده اند که 

 .بازدهی را داردعالوه بر حجم کم بهترین ارتباط را با یکدیگر دارند طوری که سیستم بهترین عملکرد و 

عمر باال :این کامپیوتر ها طوری طراحی شده اند که بتوان از آنها ساعات طوالنی استفاده کرد و ساخت این دستگاه ها  -7

  .به نحوی بوده که این کامپیوتر ها کمتر دچار آسیب شده و خراب شوند

 : مینی کیس دالیل استقبال شرکت ها و صاحبان کسب و کار از این

 اورجینال  مینی کیس استوک کیفیت و ماندگاریدلیل 

یکی از مواردی که این روز ها دیگر عادی شده این است که کلیه عملیات های جاری یک کسب و کار توسط کامپیوتر ها 

ارتباط با … انجام میشود از قبیل عملیات مالی و حسابداری مانند خرید ، صدور فاکتور، پرداخت حقوق کارکنان و 

، عملیات اداری از قبیل تایپ، ارسال و دریافت ایمیل، استفاده از سیستم های اتوماسیون (CRM سیستم های) مشتریان

صبح ها که کارمان را شروع میکنیم تا شب باید   یعنی…. اداری، استفاده از سیستم های دبیرخانه، اسکن، فکس و پرینت و

بتوانیم به همه امور رسیدگی کنیم پس باید در خرید سیستم یک کامپیوتر روشن در جلوی چشمانمان داشته باشیم تا 

کامپیوتری جدید کامال دقت نماییم، در اغلب موارد مشاهده میشود که صاحبان کسب و کار از لپ تاپ استفاده می کنند، ولی 

بهینه کار نمیکنند،  به دلیل اینکه لپ تاپ ها برای انجام کار های طوالنی مدت طراحی نشده اند زود داغ کرده و به صورت

  .همچنین استهالک بسیار باالتری نسبت به کامپیوتر های رومیزی دارند

 ها بسیار به صرفه است مینی کیس استوک قیمت این

، مانیتور، کیبورد و ماوس با همین مشخصات از بازار تهیه نمایید، قیمت آن حداقل  مینی کیس اگر همین االن بخواهیم یک

 .ستم ها خواهد شد و برای صاحبان کسب و کار کنترل هزینه ها بسیار مهم و حیاتی استچند برابر این سی

شرکت هایی که نیازمند کامپیوتر هستند در یک حساب ساده و سر انگشتی مطمئنا با خرید این کامپیوتر های اورجینال 

 .خارجی در هزینه های خود صرفه جویی خواهند کرد

 


