
 راهنمای خرید کامپیوتر صنعتی

 .تاپ تصور کردشود یک شرکت را بدون کامپیوترهای رومیزی و لپبه سختی می

خرید کامپیوتر توانیم بگوییم این روزها عمده اقدامات برای افتتاح یک دفتر کار، شامل قراردادن میزصندلی و حتی می 

 .شوددر یک آپارتمان بزرگ می صنعتی

از موارد مدیران درک درستی از خرید کامپیوتر صنعتی ندارند و با خرید اشتباه منابع مالی دفتر را تباه اما در بسیاری  

 . کنندمی

کنم به زبان ساده و در چند مرحله به شما بگویم که چطور برای یک خرید کامپیوتر صنعتی موفق در این مقاله سعی می

 . داشته باشیم

 توانیدروزرسانی نیستند. مثال نمیل بهها قابتاپبسیاری از قطعات لپ CPU تاپ را بعدها عوض کنیدلپ. 
 تری داردتاپ باشد، قدرت کمقیمت کامپیوتر دسکتاپی که هملپ. 
 قابل حمل است خرید کامپیوتر صنعتیتاپ، فلسفه وجودی لپ. 
 ها جابجا شوندتاپدر شرکت معموال قرار نیست لپ. 
 ها معموال خوب نیستندتاپاوس( و کیبورد لپپد )صفحه لمسی جایگزین مترک. 
 آوردتاپ کم است و به گردن کاربر فشار میارتفاع صفحه نمایش لپ. 

یوی استفاده شده در پیشود، دقیقا شبیه به همان سیاستفاده می خرید کامپیوتر صنعتییویی که در پیاز طرف دیگر سی

 .تاپ نیست و قدرت بیشتری داردلپ

 .ها دچار تحول شدبندی قیمتبه شکل عجیبی باال رفت و دسته خرید کامپیوتر صنعتیت دالر، قیم افزایش

 . کنیمما در اینجا به چهار دسته اصلی اشاره می 

 هایی ضعیف با عملکرد ُکند، کیفیت ساخت پایین و دوام کممیلیون: دستگاه 5تر از کم. 
  عملکرد خوب و کیفیت ساخت قابل قبولمیلیون: مناسب برای کارمندان معمولی 8تا  5بین ،. 
  هایی قدرتمند با کیفیت مناسبمیلیون: دستگاه 15تا  8بین. 
  های ممکنمیلیون: بهترین گزینه 15باالی. 

کارمند دارید  15میلیون تومان بودجه و  100خواهید برای کامپیوتر خرج کنید. مثال اگر اول باید تعیین کنید که چقدر می

 میلیون تومانی فکر کنی 20های به گزینهتوانید نمی

 .می باشد advantech خرید کامپیوتر صنعتی  ، اتوماسیون صنعتی یکی از تجهیزات مورد نیاز در حوزه

هستند ولی امروزه بیشتر در  خرید کامپیوتر صنعتی  یکی از تولیدکنندگان Advantech  شرکت های تایوانی از قبیل

استفاده می شود و این  SIEMENS زیمنس تولید شده شرکت معروف خرید کامپیوتر صنعتی اتوماسیون صنعتی بیشتر از

 . را بگیرید advantech خرید کامپیوتر صنعتی   برند به خوبی توانسته است با امکانات و کیفیت باال جای

 به چه چیزهایی نیاز دارید؟

 یا بهتر بگویم، به چه چیزهایی نیاز ندارید؟ 



 نمایش لمسی الزم دارید؟آیا صفحه  

 کم برای شما مهم است؟خواهند؟ آیا وبآیا کامپیوترها حسگر اثرانگشت یا سنسور عنبیه می 

 کم گوشی انجام دهند؟توانند کار خود را با وبآیا نمی

 مهم است؟ خرید کامپیوتر صنعتیبرای کارمندان شما چه 

 ایا صفحه نمایش در اولیت است یا توان پردازش؟ 

 کنند یا بیشتر به ماوس نیاز دارند؟تاپ برای نوشتن استفاده میآیا بیشتر از لپ 

 پردازنده

 .را به طور کامل کنار بگذارید AMD E و Core mهای اینتل اتم، پنتیوم، پردازنده

 .آموزان هستندخورند و بیشتر مناسب دانشها به درد دفتر نمیاین پردازنده

 :یکی را انتخاب کنیدهای زیر از بین پردازنده

مناسب است. از بین  Core i3 های نسل هشتمبرای این افراد پردازنده…(: کارمندان عادی )آفیس، کروم، تماشای ویدیو و

 .توانید یکی را انتخاب کنیدمی 8350و  8300، 8100های مدل

خوب  Core i5 های نسل هشتم  اد پردازندهبرای این افر…(: افزار مهندسی، ایندیزاین وای )فوتوشاپ، نرمکارمندان حرفه

 .ای بسیار قدرمتند استهسته 6یک پردازنده  8600kخیلی خوب هستند.  8600و  8500، 8400های است. مدل

 

 

بعدی و محاسبات بسیار پیچیده(: اگر واقعا به توان پردازشی باال نیاز های سنگین، مدلینگ سهای )طراحیاشخاص ابرحرفه

 .خوب هستند Core i7 هایزندهدراید پردا



از پس هر  (K به خصوص سری) 8700گرافیک وابسته است. پردازنده دقت کنید که پردازش گرافیکی بیشتر به کارت

 .پردازشی برخواهد آمد

 .برای شما کافی است 1050یا  mx150 گرافیک انویدیابرای پردازنده گرافیکی، یک کارت

 .آینده کارتان نمیمعموال ب 1080و  1070های کارت

 رم

 16های قدرتمند رم گیگ و برای تمام دستگاه 8در اینجا کار زیادی نداریم. برای تمام کارمندانی که کار سنگین ندارند رم 

 .گیگ خوب است

 .نیاز داشته باشید 64و  32خیلی بعید است به رم 

 .دیگر آسان است 8ا، افزودن یک رم است. به این ترتیب در صورت نیاز به ارتق 4بهتر از دو رم  8یک رم 

 هارد دیسک

های حجیم های سنگین صوتی و الیهنیاز ندارند. معموال برای تدوین مقدار زیادی ویدیو، فایل SSD بیشتر افراد به هارد

 .های معمولی کافی هستندشود. اما معموال حافظهعکس، سرعت باالی هارد الزم می

کافی است. توجه کنید که قرار نیست همه روی کامپیوتر  256زیاد است و یک هارد خیلی  512در بیشتر موارد هارد 

 .شرکت آرشیو فیلم و موسیقی داشته باشند

 مانیتور

نیاز ندارید. معموال  QLED و OLED هایهای صفحه نمایش خیلی متنوع هستند. در بیشتر موارد به فناوریفناوری

 .ممکن است چشم را خسته کنند TFT هایجود پنلخیلی خوب هستند. با این و IPS هایپنل

 Adobe ها بهتر است به شاخصبرای کسانی که با رنگ سر و کار دارند )مثل طراحان گرافیک(، بجای اسامی فناوری

RGB خیلی خوب هستند96هایی با دقت باالی توجه کنید. پنل %. 

 :خرید کامپیوتر صنعتی انواع

 در رک قابل نصب خرید کامپیوتر صنعتی (Rack mount) 
 

ها با ویژگی های خاص مانند طول عمر باال، مقیاس پذیری، قابل اعتماد بودن و مدیریت هوشمند سیستم طراحی کامپیوتر
و مادربردهای  ATX/MATX/ITX شده اند. مشتریان ما با اسـتفاده از طیف وسـیعی از محصوالت شامل مادربردهای

می توانند  خرید کامپیوتر صنعتی، کارت های گرافیــکی و (Backplane) و بردهای پسیو (Half Size, Full Size) اسـالتی

 .انتخابی مناسب و دقیق مطابق با خواسته های خود داشته باشند

را همراه با کارت های گرافیکی و طیف وسیعی از کیس  صنعتی ما می توانیم چندین پیشنهاد مانند مادربردهای متنوع

 .ارائه دهیم ۷Uتا ۱U در سایزهای Wall mount و Rack mount های



 advantech خرید کامپیوتر صنعتی 

 (Industrial Box PC)  بدون فن خرید کامپیوتر صنعتی -۲

 

ها باعث استفاده روز افزون این کامپیوتر تنوع در طراحی، کوچک بودن، مصرف پایین، وزن بسیار کم، بدون فن بودن این

 :می باشد که زیر به نمونه ای از آن ها اشاره شده است اتوماسیون مختلف سیستم ها در پروژه های

 Outdoor و محیط های صنعتی محکم و با قابلیت باال برای کارکرد در محیط های سخت   

 تحمل باالی لرزش های شدید )به طور مثال در ماشین(   

 ار باالقابلیت کارکرد در محیط هایی با درجه حرارت های پایین و بسی   

  (Panel PC) پانلی خرید کامپیوتر صنعتی ۳

 

و محیط های خشن و برای آوردن طیف وسیعی از  صنعت مخصوص استفاده در خرید کامپیوتر صنعتی این نوع از

خرید کامپیوتر  طیف وسیعی از e- Platform درخواست ها طراحی شده است. ما به عنوان یکی از پیشتازان سرویس های

 .را با طرح بدون فن یا فن های فوق باریک ارائه می دهیم یصنعتی پانل

نمایشگرهایی با قابلیت روشنایی باال و صفحه نمایش با امکان لمسی بودن، این پلتفورم را تبدیل به راه حل هایی مناسب 

 .است برای سیستم های مانیتورینگ، کنترل پردازش، پایانه های اطالع رسانی و پایانه های حمل و نقل کرده

 

 

و امکان دید در  Touch اینچ به باال ساخته شده اند که از نوع های متفاوت و خدمات ۵٫۷ های این سیستم ها ازLCD سایز

 .را می توانند داشته باشند (Sunlight Readable) نور خورشید

مصرفی پایین، قابل نصب در و بدون فن و توان  CPU با توجه به نوع دسته بندی این سیستم ها، استفاده از رنج وسیع

 .را می توان نام برد (PCI/ISA/PCIe) خودرو با استفاده های مربوطه آن و اسالت های الزم

 (Workstation)  خرید کامپیوتر صنعتی -۴

 

ی مجتمع، متشکل از کیس های همراه با آیتم هایی نظیر کیبورد، ماوس، مانیتور، برد پسیو مادربرد م خرید کامپیوتر صنعتی

 .باشند



 .دارد، این گزینه بهترین راه حل می باشد کامپیوتر در واقع زمانی که خریدار احتیاج به راه حلی جهت مجتمع بودن یک

، لمسی بودن صفحه مانیتور، تغییر برد پسیو و مادربرد بر LCD از جمله امکانات سیستم استفاده از سایزهای متفاوت

را می توان برشمرد. در خطوط تولید … ر نور خورشید، شرایط دمایی متفاوت و اساس نیاز پروژه، دید مانیتور در زی

 .با این پلتفورم ارائه می شود HMI کارخانجات اکثر سخت افزارهای

 Compact PCI / Micro TCA / Advanced TCA حرفه ای خرید کامپیوتر صنعتی  -۵

 

های به روز تا ماژول  CPU ال در تمامی ابعاد از بردبا کارائی با CPCI هایکامپیوتر ما ارائه دهنده سری کامل

مانند مخابرات، نظامی، ارتباطات راه  صنایعی مناسب برای Compact PCI چند منظوره می باشیم. محصوالتI/O های

 .است تحقیقاتی و اتوماسیون صنعتی دور و

، آن ها را با قیمت Compact PCIحصوالتدر این سیستم ها با توجه به استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در ساخت م

 .های مناسب و کارایی باال به مشتریان خود ارائه می دهیم

حرفه ای مطرح شده  کامپیوتر صنعتی در صنایع مخابراتی به عنوان یک Compact PCI امروزه استفاده از سیستم های

 .است

ارائه می شوند. این سیستم ها با بهره گیری از امکانات  I/O با بردهای واسط ۳U و ۶U در دو نوع خرید کامپیوتر صنعتی

برقراری ارتباط با سخت افزارهای منطبق با این باس را با سرعت بسیار باال فراهم می  Compact PCI های کامپیوتر

 .کنند

 :از جمله مزایای سیستم موارد ذیل می باشد

 پشت کیسهای متناظر با هر برد و امکان اتصال از طریق  I/O وجود  

 مقاومت بسیار باال در مقابل لرزش و شوک و امکان تهویه هوا بسیار باال  

 امکان اسمبلینگ بسیار راحت  

 Compact PCI منطبق با باس DAQ وجود کارت های  

 PCI برای کارت های Compact PCI و منطبق بر PCI های متناظر با باس Bridge وجود  

  لپرتاب خرید کامپیوتر صنعتی  -۶

 

همگی نام  (Data Collector) ، و دیتا کالکتورصنعتی PDA ،(Handheld) پایانه جمع آوری اطالعات، هندهلد

هایی قابل حمل و کوچک با صفحات لمسی هستند که با استانداردهایی بسیار خاص به ویژه در بخش بدنه از کامپیوترهای

وند و قابلیت افزودن امکاناتی نظیر اسکنر بارکد یک بعدی و لحاظ مقاومت در برابر ضربه، سقوط، پاشش آب تولید می ش

 .و دوربین را دارا می باشند GPS , GSM , BT , I/O port ، شبکه بی سیم،RFID دو بعدی، قرائتگر

 استاندارد پزشکی خرید کامپیوتر صنعتی -۷

شکی در کمترین زمان و با کمترین پزشکی کاملی را برای سیستم های مانیتورینگ پز خرید کامپیوتر صنعتیاین شرکت 

 .اشتباه ارائه می دهد

این سیستم ها در برابر سر و صدا و مواد شیمیایی بسیار مقاوم می باشند و قابلیت کار در محیط های پزشکی مانند اتاق های 

 .جراحی کنار تخت بیمار، البراتورهای شیمیایی و دستگاه های عالئم حیاتی را دارا می باشند

، رایانه های طراحی شده شخصی هستند که در یک محیط صنعتی مورد استفاده قرار می  IPC یا امپیوتر صنعتیخرید ک

 .گیرند

 



 

دنیای اتوماسیون را نمی توان بدون وجود کامپیوترهای صنعتی تصور کرد، این رایانه ها همراه با نرم افزارهای مرتبط که 

ترده ای از وظایف اتوماسیون از قبیل کنترل ماشین آالت ، سیستم های قادر به سفارشی سازی نیز می باشند طیف گش

 .تدارکات ،شبکه سازی ، پردازش داده ها و تصاویر را انجام می دهند

 : و تفاوت بین آنها و کامپیوترهای معمولی اشاره می کنیم خرید کامپیوتر صنعتیدر زیر به برخی از کاربردهای 

در قفسه ها و مکانهایی با مقاومت باال در برابر لرزش ، حرارت ، گردو غبار و  صنعتیخرید کامپیوتر به طور کلی  *

 .سرو صدا نصب می شوند

 .به علت ویژگی ضد آب و ضد انفجار بودن برای نصب در محیط های خطرناک مناسب می باشد *

 دارای خنک کننده های اضافی با فیلتر گردو غبار می باشد *

 EML با فیلتر پیشرفته حفاظت از محیط زیست *

 منبع تغذیه با درجه باال *

 قرار دادن یک تایمر برای تنظیم مجدد سیستم به طور خودکار *

* CPU و مجموعه تراشه های مرتبط با ان بخشی از Matherboard نمی باشد. 

 .وصل می باشد Matherboard به DaughterBoard به طور جداگانه CPU کارت

* Matherboard ی شیارهای زیادیدارا (ISA وPCI )  برای کاربردهای صنعتی مانند سوئیچ های مخابراتی ، کارت

 .می باشد… های ورود خروج و 

استفاده می شود با این حال حداکثر کامپیترهای  Back Planes و SingleBoard عمدتا از خرید کامپیوتر صنعتی *

 .تولید شده است COTS هایMatherboard صنعتی با

 .ایانه های صنعتی معموال در حجم هایی پایین تر از رایانه های خانگی یا اداری تولید می شودر *



از کاربردهای ظریف مشتری تا کاربردهای وسیع را انجام می  IP65 با تابلو های مقاوم دارای خرید کامپیوتر صنعتی *

 .دهند

 دسترسی آسان به اجزاء کامپیوتر *

 ای اطمینان مناسب به صنایعاجزاء پیشرفته و دقیق بر *

 ساخت و ساز فلزی سنگین تر در مقایسه با کامپیوترهای معمولی *

 ThinkStation E20 خرید کامپیوتر صنعتی لنوو در اینجا برای مثال میپردازیم به مشخصات خرید 

براي  (LENOVO) از سري ایستگاه کاری شرکت لنوو   Thinkstation E20 سرور لنوو خرید کامپیوتر صنعتی

 است؛اي طراحي شدهکاربردهاي حرفه

 .خواهند با کامپیوترشان کار کنندهستند و مي (Productive) براي افرادي که اصطالحا پروداکتیو

افزار موجود را براي رسیدن به براي چنین کاربراني، کامپیوترشان منبع درآمدشان است و حاضر هستند بهترین سخت

 خرید کامپیوتر صنعتی .یداري کنندباالترین سرعت خر

«ThinkStation E20» لنوو بوده که قطعات آن به   چینی-کیس آماده و طراحی شده از سوی کمپانی مشهور آمریکایی

 خرید کامپیوتر صنعتی .دلیل نظارت و طراحی مهندسی آن بسیار با هم سازگار هستند

 .های روزانه خود بپردازندد تا با خیالی آسوده به فعالیتبنابراین این اطمینان خاطر را به مشتریان خواهد دا

ThinkStation E20 محصولي است که شما را در کار های بسیار سنگین تنها نمیگذارد؛  دقیقا 

هاي خود، در ساخت کامپیوترهاي آماده دارد با به کار گرفتن تمام تجربه اي طوالنيشرکت آمریکایي لنوو که سابقه

 خرید کامپیوتر صنعتی .کندها را برآورده مياياست که تنها نیاز حرفهختهکامپیوتري سا

است که مدل مید تاور تولید کرده (MT) و متوسط مید تاور (SFF) فاکتورلنوو این مدل را در دو سایز کوچک اسمال فرم

 صنعتیخرید کامپیوتر  .استتر ساخته شدهافزاري قويتر و از لحاظ سختاز مدل دیگر بزرگ

 سخت افزار

 است؛شرکت اینتل استفاده شده (Xeon) هاي کالس سرور زئوندر این کامپیوتر از پردازنده

و پنتیوم دارند، به همان نسبت کارایي باالتري  Core ها با وجود اینکه مصرف برق بیشتري در مقایسه با سرياین پردازنده

 خرید کامپیوتر صنعتی .کنندارایه مي

 



 

تواند وقفه و تاخیرهاي پردازشي را از میان بردارد و دستورات اي در کنار هشت گیگابایت حافظه رم ميپردازندهچنین 

 خرید کامپیوتر صنعتی .کاربر را با سرعت باالیي اجرا کند

خرید  .استویدیا استفاده شدهشرکت ان 550مدل  (Quadro) ي گرافیکي کوآدروهاي گرافیکي هم از پردازندهبراي پردازش

 کامپیوتر صنعتی
تواند به سرعت از پس محاسبات گرافیکي برآید این پردازنده گرافیکي به کمک یک گیگابایت حافظه رم اختصاصي خود مي

 .آل تبدیل کندبعدي به یک کامپیوتر ایدهکارهاي سهها و مدلرا براي مونتورها، گرافیست E20 و

 است؛اي از جانب دل براي این کامپیوتر بودههم تصمیم عاقالنه گیگابایتی 500قرار دادن یک هارددیسک 

 .شان حجم باالیي دارنديهاي تولیدهایي سروکار دارند که فایلاي معموال با برنامهزیرا افراد حرفه

 .تواند در آینده و در صورت نیاز، هارددیسک داخلي کامپیوتر را ارتقا یا افزایش دهدالبته خود کاربر مي

 رتقا کامپیوترا

توانید های اینتل بوده که در عین حال میاز سری گرافیک ThinkStation E20 ی گرافیکی به کار گرفته شده درپردازنده

 .دیگری برای انجام امور گرافیکی خود روی این مادربورد استفاده نمایید Dedicate از کارت گرافیک

 .توانید قطعات موردنیازتان را روی آن نصب کنیدباشید، می تهتری نیاز داشدر هر زمان که به کامپیوتر قوی

 گیگابایت افزایش دهید، 32  گیگابایت رم فعلی به بیش از 4ی رم دستگاه را از توانید حافظهعنوان مثال، میبه

 .گرافیک آن را ارتقا دهید و یا حتی پردازنده آن را تغییر دهید

 Thinkstation E20 لنوو جمع بندی خرید کامپیوتر صنعتی سرور

لنوو از امکانات ارتباطي خوبي هم برخوردار است و پاسخ تمام نیازها را به  ThinkStation E20 خرید کامپیوتر صنعتی

 .دهدجا در اخیتار کاربر قرار ميصورت یک

ها انتظار ي را از آنگیرد که باید کارایي باالیقیمت لنوو جاي ميي کامپیوترهاي گراندر رده  ThinkStation سري

 خرید کامپیوتر صنعتیداشت؛ 

ThinkStation E20 هم از این قاعده مستثني نیست. 

، ظاهری شیک و مستحکم به کامپیوتر داده که برای استفاده در پنل جلویی این کیس زیبا از ترکیب فلز و پالستیک انجام شده

 خرید کامپیوتر صنعتی .هر شرایطی مناسب است

و  USB 2.0 و دو عدد پورت DVD هایشخصات آن یک عدد درایو نوری با قابلیت خواندن و نوشتن دیسکاز دیگر م

 .صدا در پنل جلویی است

 


