ﺑﺎ  ،MI Mini PCﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ دﻧﯿﺎ
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺮاغ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﺠﺖﻫﺎ دﻧﯿﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را
دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﮐﺎﻣﻞ روی آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم  MIدر
وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری  Indiegogoﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﺑﯿﺶ از ۱.۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ  ۱۳۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل و  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻋﺮض دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺎی
ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی آن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻧﺴﺨﻪی دﺳﮑﺘﺎپ وﯾﻨﺪوز  10ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪورﯾﺪ 5.1
ﻧﯿﺰ روی آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮ در اﺑﺘﺪای روﺷﻦ ﺷﺪن دﯾﻮاﯾﺲ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

 MI Mini PCاز ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۲۸۰در  ۷۲۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪهی اﺗﻢ  x7-Z8750ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک  ۲.۵۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ۱۲۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪی داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺪل درﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،USBﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ و درﮔﺎه  HDMIﻧﯿﺰ روی اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻠﻮﺗﻮث  4.2و وای ﻓﺎی دو ﺑﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ۶۰۰۰ ،ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺎرژ
 ۶ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو ﮐﻨﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪون ﻓﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺪﻧﻪی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺑﯽ ﺻﺪاﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮم ﻧﺸﻮد و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﯿﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺠﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﺷﻮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ و ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﮐﺎرﺑﺮان در اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ دﻧﯿﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف  ۱۴۹دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۹۹دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

