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هایی است که فروشندگان در حوزه آی تی به کار مینی کامپیوتر استوک یا دست دوم تنها چند نمونه از نام
 .برندمی 

 اما آیا خرید مینی کامپیوتر استوک به صرفه است؟
 با خرید این نوع مینی کامپیوتر با چه مشکالتی ممکن است روبرو شویم؟

 .اما با ابعاد کوچک تر است مینی کامپیوتر استوک یا مینی کیس همان کیس
که بتوانند سیستم را کوچک طراحی کنند، سازنده تمام اجزای اصلی غیر از رم و هارد  در مینی کامپیوترها برای این

 .را روی همان بورد قرار داده است
 سیار باصرفه است.چرا؟ ب مینی کامپیوتر استوک و تین کالینت استفاده از

 .با این مقاله همراه ما باشید تا بیشتر با این موضوع آشنا شویم

 مینی کامپیوتر استوک چیست؟ 

 .پردازیمدر ابتدا به خالصه ای از تعریف قطعه استوک و مینی کامپیوتر می
ای نیز  د و آزاردهندهکردند عالوه بر این دارای صدای زیاکامپیوترهای سنتی فضای بسیار زیادی را اشغال می

 .بودند
 .کارشناسان ای تی برای حل این معضالت کامپیوترهای کوچکی را با نام مینی کامپیوتر تولید کردند

 .کاره استو جور و همهمینی کامپیوتر یک رایانه کامال جمع 
 .اند ارمغان آوردهکه کارشناسان با کوچک کردن فریم دستگاه تعریف مجددی از رایانه رومیزی را برای ما به 

گویند که نو نیست و برای یک بار هم که شده از آن در اصطالح عامیانه استوک به قطعات و دستگاهی می
 .استفاده شده است

 .توانند کارکرده تعمیری و یا مرجوع شده باشنددر واقع این کاالها می

 .در واقع نو نیستبنابراین کاالی استوک ممکن است ظاهر تمیز و خوبی داشته باشد اما 
ها استفاده شده باشد و بعد از تعمیر و سرویس مجددا به عنوان یک مینی تواند سال می   مینی کیس یک

 .کامپیوتر استوک روانه بازار شده باشد
پس از یک دوره زمانی مشخص شده تمامی  های بزرگ خصوصی و یا دولتیدر مناطقی مانند اروپا شرکت

 .نمایندهای خود را تعویض کرده و به روز میسیستم
ها بدون هرگونه ایراد  ها می کنند. در صورتی که این دستگاههای جدید موجود در بازار را جایگزین آنو مدل 
 .هستند
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 کدام مینی کامپیوتر مناسب است؟ 

به کیفیت  performance کند و جدا از بحثکامپیوترها بسیار با وسواس عمل میشرکت رها در انتخاب مینی
 .ددهقطعات نیز بسیار اهمیت می 

 .در بازار مینی کامپیوترهای متفرقه بسیاری وجود دارد
 .اند و برند معتبری ندارندیعنی مینی کامپیوترهایی که بدون توجه به کیفیت و کارایی وارد شده

 .درنتیجه خیلی مهم است که اگر قصد خرید مینی کامپیوتر دارید از یک برند معتبر باشد
 .را خریداری کنید Hystou و  HP ،Dell ،ASUS ،MSI برندهای معروف مثلشود که از یکی از این پس توصیه می

 .عامل استمورد بعدی که در مینی کامپیوترها بسیار مهم است سازگاری با سیستم
شوند درایور  ها نصب میهای جدیدتر روی آنعامل بعضی از مینی کامپیوترهای برندهای متفرقه وقتی سیستم

 .خوردمشکل برمیها به صوت و گرافیک آن
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پس الزم است برندی را خریداری کنیم که اگر مایکروسافت ورژن جدیدی از ویندوز را ارائه داد مشکلی با سازگاری  
 .سیستم با آن ورژن را نداشته باشیم

 مینی کامپیوتر استوک چه مزایایی دارد؟ 

 هاپشتیبانی از تمامی سیستم عامل •

 مصرف کم انرژی  •

 اشغال فضای کمتر •

 پایین قیمت •

 وجود قطعات اورجینال  •

ها هستند. که در کنار قیمت پایین شما از  های مینی کامپیوتر استوک قیمت پایین این دستگاهیکی دیگر از مزیت
 .خرید یک کاالی با اصالت خیالتان راحت است

های جانبی توانید در هزینهیافت و می با کامپیوتر کوچک به کمترین میزان استفاده از انرژی برق خواهید دست 
 .یی کنیدجوخود صرفه

 .اکنون کلید در دست شماستهم
شود استفاده نمایید  توانید از این مینی پی سی ها در هر کجایی که نیاز به کامپیوتر احساس میراحتی میشما به 

 .جویی کنیدهای خود صرفهو در هزینه
 .تواند ایرادهایی به همراه داشته باشداما خب یک کاالی استوک هم می
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 ت دوم چه مشکالتی به همراه دارد؟ مینی کیس دس 

به دلیل دست دوم بودن شانس این که این کاال در سالمت کامل به سر نبرد و مشکالتی داشته باشد   •
 .وجود دارد

 .یکی از ایرادهای اساسی مینی کامپیوتر استوک نداشتن خدمات پس از فروش و پشتیبانی است •

 .کاالی استوک قابلیت آپدیت را نخواهد داشت •

دلیل وجود مشکالتی از قبیل تحریم بودن کشورمان موجب شده تا دیگر امکان واردات بسیاری از برندهای   به
 .مطرح دنیا را نداشته باشیم

توانیم کاالهای استوک این برندها را که درکشور  مندی از محصوالت تولید شده این برندها میبنابراین برای بهره
 .فاده نماییمموجود است را خریداری کرده و است
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 تعهد را از ما بخواهید 

 .تمامی مینی کامپیوترهای استوک شرکت رها دارای گارانتی هستند
 .در صورت بروز هرگونه اختالل آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستیم

ه رها با بیش از چند دهه سابقه فعالیت در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات با کارشناسان متخصص خود آماد
 .باشدارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان می

 .جویی یک فرصت است آن را از دست ندهیدصرفه
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