
 

 

 بایدها ونبایدها در مینی کیس استوک

به کیس هایی گفته می شود که قطعات دست دوم در آن به کار برده شده و مهم ترین عامل برای انتخاب  مینی کیس استوک

و دستگاه آکبند و  مینی کیس یا به اصطالح همان دستگاه استوک، تفاوت قیمتی است که بین دستگاه مینی کیس استوک یک

 .نو وجود دارد و این امکان هم هست که تفاوت قیمت ها در برخی موارد به بیشتر از چند میلیون می رسد

بدون شک یکی از قسمت های مهم و در عین حال چالش برانگیز به هنگام انتخاب قطعات سخت افزاری، انتخاب قطعاتی 

الی است که انعطاف پذیری خرید قطعات سخت افزاری نو خیلی بیشتر از قطعات است و این در ح مینی کیس استوک برای

با قطعات دست دوم باید از دانش فنی باالتر و مطلوب تری  مینی کیس دست دوم است و به همین دلیل برای خرید یک

 .برخوردار باشید

 .د را در اختیار شما قرار دهیماطالعاتی ارزشمند و مفی مینی کیس استوک در اینجا قصد داریم برای خرید یک

 مینی کیس استوک چهار چوب در

تا زمانی که چهار چوب آن دست نخورده باقی مانده و مشکالتی مانند ترک خوردگی، شکستگی، ضرب  مینی کیس استوک

د یک کیس نو دیدگی، زنگ زدگی و غیره نداشته باشد به راحتی می تواند همانند یک کامپیوتر نو، کار کند و نیازی به خری

 .به هیچ عنوان نیست

 مینی کیس استوک منبع تغذیه ی در

به حساب می آید و خرید  مینی کیس منبع تغذیه یکی از اصلی ترین و شاید اساسی ترین سخت افزار در کامپیوتر دست دوم

باشید. اگر منبع تغذیه  آن به صورت دست دوم زمانی پیشنهاد می شود که به شخص فروشنده کامالً اعتماد و اطمینان داشته

 .مدت زمان زیادی کار کرده باشد به طور حتم گزینه مناسبی برای خرید آن هم به صورت دست دوم به شمار نمی رود

 مینی کیس استوک مادربرد در

مادربرد از جمله سخت افزارهایی است که دیگر قطعات بر روی آن سرهم بندی می شود و هر بار که دیگر قطعات روی 

 سوار می شود این امکان وجود دارد که با یک اتصال کوچک یا تجمع بار الکتریکی و یا وجود الکتریسیته ساکن درآن 

برخی از قطعات مانند خازن و یا سلف به دلیل عدم تخلیه مناسب، قطعه سخت افزاری گرانقیمتی مانند  مینی کیس استوک

هرگز ریسک نکنید و حداقل این  کامپیوتر دست دوم مادربرد بالفاصله بسوزد. پس پیشنهاد می کنیم به هنگام خرید یک

  مینی کیس .قطعه سخت افزاری را به صورت نو و آکبند خریداری کنید

 در مینی کیس استوک (CPU) واحد پردازنده مرکزی

شهور است با توجه به ابعاد کوچکی که دارد اما از مقاومت باالیی در دراز مدت هم م CPU واحد پردازنده مرکزی که به

برخوردار است و این مورد هم توسط شرکت سازنده آن تضمین شده است و شاید در نگاه اول خرید آن به صورت دست 

ناسب و سیستم خنک سازی دوم از ریسک پایینی برخوردار باشد اما پردازنده ای که سال ها تحت شرایط سخت، تهویه نام

نامطلوب فعالیت کرده باشد قطعاً از احتمال بیشتری برای سوختن برخوردار است پس پیشنهاد می کنیم به مانند مادربرد، 

  مینی کیس .خودداری کنید CPU حداالمکان از خرید دست دوم

https://www.onyxkala.ir/%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%da%a9-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_PC
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 کارت گرافیک در مینی کیس استوک

کارت گرافیک با توجه به شکل سخت افزاری، نحوه طراحی و توسعه و همچنین دارا بودن تراشه های شتاب دهنده، چیپ 

های حافظه، رگالتور ولتاژ و غیره، شباهت زیادی به مادربرد دارد و این مورد خطر سوختن و از بین رفتن آن را به دلیل 

  مینی کیس .ت نکات ایمنی در نگهداری و همچنین نصب نامناسب، باال می بردعدم رعای

شاید به دلیل قیمت زیادی که این قطعه سخت افزاری دارد یک گزینه مناسب برای کیس استوک شما باشد اما این به شرطی 

عمر نکرده و در شرایط مناسبی  است که هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم فروشنده این تضمین را بدهد که این قطعه زیاد

  مینی کیس .نگهداری شده است

 .ها مورد توجه قرار بگیرد بحث پشتیبانی آن ها می باشد مینی کیس استوک یکی از نکاتی که باید در هنگام خرید 

دلیل اینکه  می باشند باید در هنگام تهیه آن ها از فروشنده ضمانت کارکرد صحیح بخواهید. به مینی کیس به دلیل اینکه

روزه همراه است نمی توان اطمینان داشت تا دستگاه مورد نظر در  ۱۵یا  ۱۰در بازار آزاد با ضمانت  mini case فروش

روزه خوب کار کند. به همین دلیل توصیه می کنیم خرید خود را از شرکت های معتبر انجام دهید تا اینکه از  ۱۵بازه زمانی 

 .بازار بخرید

حائز اهمیت است هدف شما از خرید می باشد. به دلیل تنوع در برند و قیمت، باید نوع کاربری خود را  نکته دیگری که

مشخص کنید. اگر کاربری شما همچون آفیس یا وب گردی است، می توانید دستگاهی با مشخصات و قیمتی پایینتر انتخاب 

 .است ها به مراتب از کامپیوترهای معمولی کمتر mini case کنید. قیمت

  مینی کیس معایب در

 : مینی کیس خطر سقوط

 ا کوچک می باشد لذا در هر فضای کوچکی قرار می گیرند. به همین دلیل خیلی  مینی کیس استوک به دلیل اینکه ابعاد
 .مواقع آن ها را بر روی میز کار و یا دیوار متصل می کنند

o o         ینیکیس کشیده شوند و در نتیجه خطر سقوط برای این همین امر باعث می شود تا کابل های متصل به م

دستگاه ها وجود دارد. ولی به دلیل وجود بدنه آلومینیومی و محکم، همچنین نگه دارنده های داخل کیس، تا حد 
 .زیادی جلوی آسیب دیدگی قطعات گرفته می شود

https://www.onyxkala.ir/


 

 

  مینی کیس :قابلیت ارتقاء

 یت ارتقای کمتر آن ها نسبت به کامپیوتر ها می باشد. )البته نه در تمام ها دارند قابل مینی کیس استوک مشکل دیگری که
 مینی کیس ها(

o  .این بدان معنا نیست که اصال نمی توانید آن ها را ارتقا دهید فقط ارتقاء آن ها به راحتی کامپیوتر ها نمی باشد
جود دارد. اما به دلیل و… در بیشتر مدل ها می توان قطعاتی همچون رم، هارد دیسک، کارت گرافیک و 

  مینی کیس .محدودیت فضا نمی توانید از هر نوع قطعاتی برای دستگاه خود استفاده کنید

 کارت های گرافیکی در مینی کیس استوک

 محدودیت ارتقاء دارند نمی توان از آن ها برای کارهای گرافیکی سنگین و رندرگیری  مینی کیس استوک به دلیل اینکه
استفاده کرد. توانایی اجرای نرم افزارهایی همچون فتوشاپ و ایالستریتور را دارند ولی نباید از آن ها توقع بهره وری 

 .همچون یک کیس کامپیوتری عادی را داشت

  ککیس استومینی 

  مینی کیس انواع

سی پی یو آن ها همچون … . ، لنوو، ایسوس و hp ،dell تنوع برند در این دستگاه زیاد است. مینی کیس هایی همچون

 core i3 ،core i5 ،core های مختلف همچون سی پی یو های cpu کامپیوترهای معمولی می باشد. توانایی پشتیبانی از

i7 را دارا می باشند. 

 هترین برند در مینی کیس استوکب

 .می باشد hp ، مینی کیس های شرکت  مینی کیس یکی از بهترین مارک های

 .را معرفی کرد dell در رده دوم می توان می نی کیس های شرکت

 .و نصب ویندوز می باشد boot مالک این مقایسه عوامل مختلف همچون قیمت، جنس بدنه، راحتی کار در محیط

های شرکت های دل و لنوو، بوت کردن و نصب ویندوز برای کاربر سخت  مینی کیس ت در بعضی از برندهایگاهی اوقا 

می باشد. چون هیچ گونه راهنمایی برای کاربران در صفحه مربوط به استارت آپ دستگاه وجود ندارد تا کاربر متوجه شود 

 .دکدام کلید بر روی کیبورد را بزند و وارد مرحله بوت و نصب شو



 

 

 با سیستم عامل ویندوز  مینی کیس استوک

-DVD همچون کامپیوتر های معمولی می باشد. شما می توانید از طریق  مینی کیس استوک نصب ویندوز بر روی

ROM و یا فلش به نصب ویندوز بر روی آن ها مشغول شوید. توانایی پشتیبانی انواع ویندوز از قابلیت های mini case 

 .ها می باشد

 الت کاربران درباره مینی کیسسوا

 به عنوان زیرو کالینت استفاده کرد؟  آیا می توان از مینی کیس استوک 

را بر بستر شبکه خود اجرا کنید.  PCoIP ،Citrix ،RDP بله. شما به راحتی می توانید پروتکل های مختلف همچون

نید لذت استفاده از بستر مجازی سازی را بر عالوه بر ویندوزی که به طور مستقل بر روی دستگاه نصب است، می توا

 .روی پروتکل های ذکر شده داشته باشید

 ها با زیرو کالینت و تین کالینت در چیست؟ تفاوت مینی کیس 

مینی کیس ها دارای ابعاد بزرگتری نسبت به تین کالینت و زیرو کالینت می باشند. ارتقاع آن ها نسبت به تین کالینت ها 

و محدودیت تین کالینت ها را ندارند. مینیکیس ها دارای قطعات داخلی می باشند و سیستم عامل جدا دارند. راحتر می باشد 

 .ولی زیروکالینت ها فاقد سیستم عامل هستند و تماما وابسته به سرور می باشند

 پشتیبانی و گارانتی مینی کیس استوک ها چگونه است؟ 

رکتی می باشند. اگر می نی کیس ها را از بازار تهیه کنید معموال دارای گارنتی به طور کلی مینی کیس ها دارای گارانتی ش

 .روزه می باشند ۱۵تعویض 

 مینی کیس استوک .ها اقدام کنند mini case از این جهت مشتریان گرامی با خیالی آسوده می توانند برای خرید

 زی استفاده کرد؟برای کارهای گرافیکی و یا با  آیا می توان از مینی کیس استوک 

در بازی های کامپیوتری توصیه نمی شود. به دلیل اینکه برای اجرای بازی های   مینی کیس استوک به طور کلی استفاده از

کامپیوتری )خصوصا بازی های کامپیوتری جدید( نیاز به منابع زیادی )خصوصا کارت گرافیک( داریم. انجام کارهای 

ده از مینیکیس ها توصیه نمی کیس ها امکان پذیر است. برای انجام کارهای گرافیکی سنگین استفا mini گرافیکی معمول با

 .شود



 

 

  اونیکس کاال

 نو در بازار وجود دارد؟  آیا مینی کیس استوک 

 .و یا ریفر می باشند مینی کیس استوک به جرات می توان گفت مینی کیسهای موجود در بازار همه یا

طعات آن یا استفاده شده و یا تعویض ریفر یعنی دستگاه بسیار تمیز است و از لحاظ ظاهری هیچ فرقی با نو ندارد. ولی ق 

 مینی کیس .شده است

 مزایای مینی کیس استوک

 کوچک بودن از لحاظ اندازه نسبت به کامپیوترهای معمولی. 
 کارکردن به صورت مستقل بدون نیاز به سرور بر خالف زیرو کالینت ها. 
 دارای سیستم عاملی مستقل و پشتیبانی از ویندوز های مختلف xp ،۷ ،۸ ،۱۰ ،Linuxهمچون یک کامپیوتر معمولی ،. 
 قابلیت کارکرد به صورت مداوم و بی صدا. 
 توانایی پخش انواع فیلم با کیفیت های HD و Full HD. 
 پشتیبانی از خروجی های مختلف همچون HDMI ،VGA. 
 را نصب کنید. در  امکان قرار گیری مینی کیسها بر روی میز و حتی در برخی مدل ها می توانید پشت مانیتور آن ها

 .قرار داده و کار کنید  مینی کیس استوک برخی از مدل ها شما می توانید مانیتور خود را بر روی
  نانومتری باعث شده تا مصرف برق مینی کامپیوتر ها کمتر باشد ۱۴استفاده از فناوری های جدید. 
 می توان از فن های کامپیوتری، هیت  ی کیسمین در نتیجه تولید حرارت آن ها کمتر می شود. برای خنک نگه داشتن

 .استفاده کرد. گاهی بدنه مینی کامپیوترها به به دفع حرارت کمک می کند… سینک، رادیات مسی و 

  

 مینی کیس استوک طول عمر مفید

ر به نسبت کیس های عادی دارند، زیرا خرابی در اثر گرد و غبا ساعت 185000عمر مفیدی برابر با  مینی کیس این

 .ندارند، همچنین در شرایط سخت به دلیل مقاومت خوبی که دارند به راحتی بازدهی دارند

خازن و  این مینی کیس ها از خرابی های ناشی از حرارت موضعی پردازنده نیز در امان هستند و البته دچار ترکیدگی

 .نیز نمی شوند مقاومت



 

 

 مینی کیس استوک مصرف کم

سبب شده تا مصرف انرژی کاهش یابد و در نتیجه  مینی کیس تری در پردازنده های ایننانوم 14استفاده از فناوری 

 .حرارت کم تری نیز تولید می شود

 مینی کیس استوک پشتیبانی از تمام سیستم عامل ها در

ها از ها به لحاظ سخت افزاری شبیه به همان کیس های عادی هستند و تمامی سیستم عامل  مینی کیس استوک در واقع این

بر روی آن ها قابل استفاده است، همچنین در این مینی کیس ها می توان  android , 10 , 2003 , 8.1 , 7 , Linux جمله

 .از تمام نرم افزار ها نیز استفاده کرد

یس مینی ک با توجه به موارد گفته شده و نیز گزارش کارشناسان، شما می توانید بدون نگرانی برای طوالنی مدت رو این

 .ها حساب کنید استوک

اما در این باره الزم است توجه کنید که هر سال یک بار فن آن را تمیز کنید، به خصوص اگر مینی کیس شما در محیطی 

  مینی کیس .قرار دارد که گرد و غبار در آن جا زیاد است

 دراین جا میپردازیم به مینی کیس استوک اچ پی

های اچ پی از سری محصوالت پرطرفدار افراد هستند که به دلیل جمع و جور بودن، ارتقا راحت سخت  مینی کیس استوک

 .افزار و انواع مدل برای انواع کاربردهای متفاوت محبوبیت زیادی بین خریداران این روزای بازار پیدا کردند

  کخرید کامپیوتر استو

 طراحی ظاهری جمع و جور با درونی کامل در مینی کیس استوک

های خودش رو باید تحسین کرد. تمام  مینی کیس اچ پی از یک طراحی به خصوص برای سری  مینی کیس استوک استفاده

ای جمع و جور کنار هم چیده شده و بر خالف کیس های بزرگ اجزای سخت افزاری با آرایشی منظم در قالب یک فض

 .قدیمی شاهد بهم ریختگی کابل و سیم های برق نیستیم

گیگابایت باعث شده تا خیال کاربران از بابت ارتقاء حافظه رم و  16قرار دادن چهار اسالت رم و پشتیبانی مادربورد تا 

 .نی بکنه راحت بشهجمع کردن یک کیس که بتونه رم باالیی رو پشتیبا



 

 

چ پی از فن گازی برای این سری از مینی کیس های خود باعث شده تا دیگه شاهده سر و صدای فن مینی کیس ا استفاده

 .سیستم و یا صدای برخورد سیم با فن نباشیم

 های ایستاده یا خوابیده مینی کیس استوک

ضایی که در اختیار دارید کیس رو به دو حالت ایستاده یا های اچ پی باعث شده تا با توجه به ف مینی کیس اندازه کوچیک

 .خوابیده قرار بدید

 مینی کیس استوک عمر و دوام باال در

شده اند که باعث افزایش طول ” مچ“، تمام قطعات به صورت کامل هماهنگ یا به اختصار hp های مینی کیس در سری

ز فلز محکم برای بدنه دستگاه باعث شده تا از وارد شدن آسیب های عمر و راندمان باال دستگاه می شود. همچنین استفاده ا

 .احتمالی به اجزای دستگاه تا حد زیادی جلوگیری شود

 سخت افزار و کارایی مینی کیس استوک اچ پی

قرار دارند که هر کدام با توجه به شاخصه های سخت افزاری خود  X و A4 های اچ پی در خانواده های سری مینی کیس

 . سب برای عملکردهای متفاوت می باشندمنا

 قدرتمند برای بازی | A4 سری  مینی کیس استوک

های اچ پی با توجه به شاخصه های سخت افزاری خود، مناسب برای انجام عملیات سنگینی   مینی کیس استوک A4 سری

های اچ پی باعث شده که با ارتقاء چون اجرای بازی، نرم افزارهای گرافیکی و مهندسی می باشند. ارتقاء سری مینی کیس 

 .سخت افزار خود از جدیدترین بازی ها نیز عقب نمانید

 مناسب برای انواع عملکرد | X سری مینی کیس 

 :HP Mini Case X2 مدل

 .هسته ای پاسخگوی تمام نیازهای روزمره و و عادی روزمره می باشد 2با پردازنده  HP Mini Case X2 مدل

 :HP Mini Case X3 مدل

به مراتب عملکرد و راندمان بهتری را به نمایش  X2 هسته ای در مقابل مدل 3با پردازنده  HP Mini Case X3 مدل

شاید از نظر افزایش قدرت سخت افزاری محسوسی که داشته، تفاوت  X3 مدل X3 و X2 گذاشته است. در مقایسه با مدل

 .منطقی تر و به صرفه تر است x2 منصفانه قضاوت کنیم خرید مدل چندانی با مدل پیشین خود نکند. در همین راستا اگر

  مینی کیس

 :HP Mini Case X4 مدل

هسته ای خود بی شک بهترین انتخاب برای کسانی است که یک سیستم با بهترین  4با پردازنده  HP Mini Case X4 مدل

انواع و اقسام کارها همانند حسابداری، نرم افزار  راندمان در سرعت و عملکرد با قیمتی مناسب می خواهند. این مدل برای

مناسب بوده و مشکالتی همچون بستن ناگهانی نرم افزار و یا موارد این چنینی را برای کاربر به … های نسبتا سنگین و

 مینی کیس .وجود نمی آورد



 

 

سمینی کی

 


