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 ؟ یا با مزایای استفاده از مینی پی سی آشنا هستید آ 

اکثر کاربران برای تهیه یک کامپیوتر حداکثر بودجه ای که دارند را محاصبه کرده و بر اساس آن باالترین سیستم را  

 .کنندخریداری می 

 .کردند بیشتر استهای خریداری شده از آنچه پیش بینی می pc البته در اکثر مواقع رقم تمام شده

 .د است که کاربران این هزینه بیشتر را به جان میخرندبه قدری زیا سی پی مینی از  استفاده مزایای  اما

 .کارها و گیمرها امری طبیعی است D 3انتخاب بهترین قطعات توسط کاربران حرفه ای مانند 

 .ها به شدت با نرم افزارهای سنگین سرو کار دارند و واقعا به توان محاسباتی و گرافیکی باالیی نیاز دارندزیرا آن

ان از رایانه خود برای انجام کارهای روزمره مثل تماشای فیلم وجستجو در اینترنت و گوش دادن به  اما بیشتر کاربر 

 .کننداستفاده می (office مثل نرم افزارهای) موسیقی و اجرای نرم افزارهای اداری

 دماناز این رو درصد قابل توجهی از پتانسیل سیستم همواره بدون استفاده می

 .بریداید از آن بهره نمیای که برای سیستم کردهاندازه هزینهو در حقیقت شما به 

 mini-pc های به شدت به صرفه وجلوگیری از این امر استفاده از رایانه های کوچک دسکتاپ یا همانیکی از راه

 .است

ایی های این نوع از کامپیوترها به دلیل ویژگی های خوب و منحصر به فردی که دارند درمحیط هایی متفاوت کار

 .توانند داشته باشندمختلفی می 
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 .دهدشکل زیر یک نمونه از این سیستم عالی را نشان می

 

 ی در محیط ادار mini-pc کاربرد 

 .توانند باشندها انتخاب هوشمندانه ای میmini-pc در محیط های کاری و اداری

چنین اتصال به اینترنت به  چرا که از نظر سخت افزاری برای اجرای نرم افزارهای معمول اداری و محاسباتی و هم

 .د هستندمیزان کافی قدرتمن

از دیگر مزایای استفاده از مینی پی سی می توان به قیمت پایین این رایانه های کوچک در مقایسه با رایانه های  

 .رومیزی معمولی اشاره کرد 

ها با  برای اسمبل کردن یک رایانه معمولی باید چندین قطعه را به صورت جداگانه خریداری کرد. که هرکدام از آن

 .روز بازار ممکن است با نوسانات قیمت مواجه شوند توجه به اتفاقات 
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خوانی کامل با یکدیگر داشته باشند. تمامی این موارد  چنین باید توجه داشت که قطعات خریداری شده همهم

 .می تواند باعث افزایش قیمت نهایی رایانه گردد که به ضرر کاربر خواهد بود

ها بسیار  کدام از مشکالت ذکر شده را به همراه نداشته و خرید آنیچهای کاملی هستند که هها رایانهmini-pc اما

 .ساده و کامال به صرفه است

حال تصور کنید که یک شرکت یا اداره بزرگ تصمیم بگیرد تعداد زیادی رایانه جدید برای کارمندان خود خریداری 

 .کند

 .کامال آشکار خواهند بود pc -miniکالینت تین یهادر چنین شرایطی این برتری

 ی های قدیم برتری آشکار مینی پی سی نسبت به کیس 

ها به اندازه  میزی معمولی داشته و اکثر آنچنین این رایانه ها اندازه بسیار کوچکی در مقایسه با رایانه های روهم

 .تواند مزیت هایی را دربر داشته باشدیک کتاب هستند. این خصوصیت می

 .از جمله مزایای استفاده از مینی پی سی می توان به اشغال فضای کم بر روی میزکار اشاره کرد

اری، فضای کاری بیشتری در اختیار  با حذف شدن کیس های بزرگ از باجه ها یا پیشخوان ها در محیط های اد

 .کاربران قرار می گیرد. که به خصوص در مکان های شلوغ می تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد

چنین می توان این کیس های کوچک را در کنار میز کار قرار داده و یا حتی از طریق یک پایه مخصوص به  هم

 .پشت صفحه مانیتور متصل کرد

ها سطح مصرف  mini-pc حتی طول سیم ها و کابل های اتصالی نیز کمتر خواهد شد. از طرفیبه این ترتیب 

 .انرژی بسیار پایینی دارند

گیری  این امر در مقیاس های بزرگ کامال موثر بوده و می تواند هزینه برق مصرفی در طول ماه را به میزان چشم

 .کاهش دهد
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 ی های خانگ کاربرد مینی پی سی در محیط 

ها در این زمینه mini-pc تواند کامال ابعاد جدیدی داشته باشد. که های خانگی استفاده از رایانه میاما در محیط

 .ها نیز می توانند بسیار کاربردی باشند

ها مجهز به درگاه های  مثال یکی از کاربردهای رایانه های خانگی استفاده از اینترنت است. بیشتر این رایانهبرای 

 .اتصال به شبکه اینترنت با سرعت باال هستند

 .کنندنیز پشتیبانی می  Wi-Fi که از اتصال بدون سیمتر این جالب

ابل حمل مثل گوشی های موبایل و تبلت های خود را نیز به  توانند به واسطه این قابلیت، ابزارهای ق و کاربران می

 .شبکه اینترنت متصل کنند

 .نقش یک سینمای خانگی قدرتمند را نیز بازی می کند mini-pc چنینهم

http://www.rahaco.net/
https://rahaco.net/mag/wp-content/uploads/2020/11/5.jpg


 

 

 7صفحه 
            02154521: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

www.rahaco.net    
 

 

 و HDMI و DVI های خروجی تصویر با کیفیت باال مثلبه این ترتیب که اکثر این ابزارها مجهز به درگاه

DisplayPortهستند. 

ها را  mini-pc توانید یکی از اینتوانند باالترین کیفیت تصویر ممکن را ارائه دهند. شما می هرکدام به نوعی می که

 .در اتاق نشیمن در کنار تلویزیون خود قرار داده است 

  چرا که اغلب این رایانه ها ظاهر .و حتی از ویژگی زیبایی ظاهری آن نیز در جهت تزئین خانه خود استفاده کنید 

 .جذاب و درخشانی دارند. معموال خروجی صدای این رایانه ها آن چنان قدرتمند نیست

کاناله را در حد   4.1ها متصل کرد. اما قابلیت پخش صدای کاناله چندین تکه را به آن  7.1توان بلندگوهای و نمی

 .مطلوبی دارند

های اداری و خانگی صحبت کردیم و متوجه   در این مقاله در رابطه با مزایای استفاده از مینی پی سی در محیط

 .شدیم که استفاده از مینی پی سی هیچگونه محدودیتی ندارد

 .توان از این دستگاه در تمامی مکان های عمومی و خصوصی استفاده نمودو می 

 

 

 

 .داد پیشرفت در شخص هر  تمایل  میزان به بستگی موفقیت
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