
 چگونه یک کیس را خنک نگه داریم؟
   

1 

 

 لینک مقاله در وبسایت

   
   

 

 

ران مجله نت  
 

چگونه یک کیس را خنک 
 نگه داریم؟

 

اگر گرمای موجود در کیس خارج نشه، خسارات بسیار 
زیادی رو به همراه داره. به وجود اومدن این گرما 

ترین اون، حرارت معموال دالیل زیادی داره که عمده
شده از دمای قطعات داخل کیس هست. با حاصل

توجه به اینکه تمامی قطعات داخل کیس در هنگام 
نیم توور دقیق نمیطکنن، بهاستفاده گرما تولید می

ی خاصی رو علت این حرارت در نظر بگیرم اما با قطعه
توجه به تجربه و گزارشات ارسالی توسط کاربران، 

های گرافیک گیمینگ، معموال این حرارت توسط کارت
سی پی یوهای نسل جدید و همچنین کوچیک بودن 

ی نت ران فضای داخل کیس به وجود میاد. با مجله
 .همراه باشین

 

https://netran.net/mag/cooling-computer/
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 چگونه یک کیس را خنک نگه داریم؟

جام خوبی این کار رو انای نیست اما اگر بهداشتن کیس کامپیوتر کار پیچیدهخنک نگه
طور که ای مواجه میشن. همونندین، قطعات سیستم شما با خسارات بسیار جدی
ی بسیار پرحرارت هستن که با باالتر گفته شد، کارت گرافیک و پردازنده دو قطعه

روشن شدن کامپیوتر ثانیه به ثانیه میزان این حرارت تولیدشده بیشتر میشه. البته 
هم به شما کمک میکنه که گرافیک  بهترین برندهای کارت گرافیک خوندن مقاله ی

های گرافیک، دما به حدی تها و کارخنک تری رو انتخاب کنید. در برخی از پردازنده
پز کنید. با توجه به مرغ آبتونین با استفاده از اون دما تخمباال میره که شما می

هایی میشن؟ همچین دمایی تصور کنید که سایر قطعات در بلندمدت دچار چه آسیب
درنتیجه اگر کامپیوتر شما در حالت انجام فعالیت، زیاد داغ میشه تا انتهای این 

های خنک کردن یک کیس رو با هم بررسی و مطالعه کنید. در ادامه روشمطلب ر
.کنیممی

 

 

https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%9f/
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 سازی کیسهای خنکروش

 

کنیم های زیادی وجود داره که ما در این مقاله سعی میبرای خنک کردن کیس روش

های زیر روی حلها رو به شما آموزش بدیم. تمامی راهترین روشبردیبهترین و کار

کاهش حرارت کیس موثر بوده و با توجه به نوع و میزان گرمای کیس شما، پیشنهاد 

 .زمان انجام بدین )به یک روش بسنده نکنید(میشه که چند روش رو هم

 استفاده از فن سی پی یو مناسب

 

ی اصلیه که با توجه ی هر کامپیوتر، پردازندهرین قطعهتترین و باارزشبدون شک مهم

کنه. سی پی یو معموال در حالت نرمال به نوع عملکرد، حرارت بسیار زیادی تولید می

ی بیشتری از کامپیوتر داشته کنه اما زمانی که شما استفادهگرما زیادی تولید نمی

های معمولی و سطح پایین رفته بیشتر میشه. سی پی یوباشین، این حرارت هم رفته

فرض موجود روی های پیشبه فن سی پی یو قدرتمند نیازی ندارن و همون فن

 .کنهکامپیوتر حرارت حاصل از فعالیت رو کنترل می
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کنید، بدون شک باید های نسل جدید و پرقدرت استفاده میاما اگر شما از پردازنده

ده( تهیه کنید. گرمای تولیدشده یک فن سی پی یو قدرتمند )مناسب با مدل پردازن

خوبی کنترل فرض بهتوسط سی پی یوهای قوی، از طریق فن سی پی یوهای پیش

رفته عالوه بر پایین اومدن کارایی سی پی یو، سایر قطعات نیز دچار نمیشه و رفته

  .دیدگی میشنآسیب

 

 عنوان باز نگذارید هیچ درب کیس را به

 

باز گذاشتن درب کیس برای خنک شدن سیستم شاید در نگاه اول بسیار کاربردی و 

کنه و این خنک کردن سیستم مفید باشه اما این فرایند طی چند روز به شما کمک می
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که شما درب کیس رو برای مدت طوالنی باز بذارین، گردوغبار  همیشگی نیست. زمانی

های بسیار ضخیم، دچار با سرعت خیلی بیشتری وارد کیس شده و با ایجاد توده

های مختلف میشه. باز گذاشتن درب کامپیوتر اشتباه بزرگیه؛اما اگه اختالل در بخش

اوم از طریق جاروبرقی صورت مدتحت هر شرایطی مجبور بودین این کار رو بکنین، به

های هوا، گردوغبار داخل کیس رو تمیز کنید )خنک شدن کیس از این طریق، یا پمپ

 .به دردسر تمیز کردن مداوم نمیارزه(

 

 کننده برای سایر قطعاتهای خنکاستفاده از فن
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کنه اما ی اصلی بیشترین حرارت ممکن رو در کیس تولید میدرسته که پردازنده

ر، افزاری در یک کامپیوتطور که در ابتدای مطلب گفتیم، تمام قطعات سختهمون

کنن. با توجه به این نکته، اگر سیستم کامپیوتر شما از قطعات )کارت گرما تولید می

بهتره  شده،گرافیک گیمینگ، تعداد باال رم، مادربرد نسل جدید و...( نسبتا قوی ساخته

که عالوه بر فن سی پی یو، یک یا چند فن مجزا برای سایر قطعات هم خریداری کنید. 

طور کامل بخش بزرگی از ی قطعات رو کنترل کرده و بهدمای همه تونینبا این کار می

حرارت ایجاد شده در کیس رو از بین ببرین. البته باید توجه داشته باشید که کیس 

شما فضای کافی برای ایجاد این تغییرات رو داشته باشه و همچنین پاور سیستم 

 .هکننده رو تامین کنهای خنکبتونه برق موردنیاز این فن
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 از اورکالک کردن قطعات خودداری کنید

 Overclock .ی اورکالک آشنا هستین و راجع به اون اطالعاتی داریناحتماال با واژه

ک افزار میشه. اورکالعنی نهایت قدرت کالک هست که باعث افزایش قدرت سختبه

ها و انواع مختلفی داره که با توجه به نوع قطعات، این فرایند دچار کردن، روش

تغییرات میشه. در این قسمت ما قصد آموزش اورکالک کردن رو نداریم و از شما 

خوایم اگر به فکر اورکالک کردن کامپیوتر هستین یا کامپیوتر خودتون رو اورکالک می

افزاری، لوگیری کنید. با اورکالک کردن قطعات سختکردین، از ادامه دادن این روند ج

شده توسط استاندارد اون )کارت گرافیک، رم و پردازنده اصلی( شما فرکانس مشخص
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گیرین و در نتیجه قطعه موردنظر در سرعت کالک شرکت تولیدکننده رو نادیده می

نید اورکالک ک کنه. اما در بعضی موارد نیازه که قطعات سیستم روباالتری فعالیت می

 .رو مطالعه کنین راهنمای قدم به قدم اورکالک کارت گرافیک اگه مجبور هستین لطفا

 

که  کنهی موردنظر انرژی الکتریکی بیشتری هم مصرف میبا این افزایش قدرت، قطعه

ده. اگر شما ریسک درصد مصرف برق شما رو افزایش می 30با توجه به تجربه، حدودا 

ی بعدی از حد برق رو نادیده بگیرین، در مرحله دیدگی قطعات و مصرف بیشآسیب

از حد مواجه میشین. نسل جدید قطعات با توجه به قدرت و  با معضل گرمای بیش

طور طبیعی گرما و حرارت بسیار زیادی رو به کیس منتقل سطح باالیی که دارن، به

 .کننمی

https://netran.net/mag/overclock-gpu/
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اشته باشید که اگر شما اون قطعات رو اورکالک کنید چه حرارت زیادی به حاال در نظر د

ها منتقل میشه. در نتیجه، اورکالک کردن راه مناسبی برای افزایش توان سایر بخش

کامپیوتر نیست چراکه اون قطعه با توجه به میزان فرکانس استانداردی که تعریف 

افزاری میده و اگر شما قدرت سخت شده، کارایی مناسبی رو در اختیار کاربر قرار

تونین سیستم خودتون رو ارتقا بدین. با توجه به توضیحات بیشتری نیاز دارین، می

دیدگی باال، اگر بازهم سیستم خودتون رو اورکالک کردین، برای جلوگیری از آسیب

 کننده( روهای خنکهای سی پی یو و فنسازی کیس )فنقطعات، توان سیستم خنک

 .یش بدینافزا

 

 کامپیوتر را دور از نور آفتاب قرار دهید
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به  مدتصورت طوالنیها، برخورد نور آفتاب بهیکی دیگر از عوامل تولید گرما در کیس

توجهی دمای کیس رو باال میبره و عملکرد تابش نور آفتاب به شکل قابل کامپیوتره.

مدت ادامه پیدا کنه، ممکنه کنه. این فرایند اگر طوالنیسایر قطعات رو محدود می

خسارات زیادی رو به قطعات کامپیوتر وارد کنه. در نتیجه اگر نور آفتاب در طول روز به 

 .ار گرفتن کامپیوتر رو عوض کنیدکامپیوتر شما میتابه، باید مکان قر

 

 پاور سیستم را بررسی کنید
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تنها فن موجود در کامپیوترهای معمولی برای ایجاد جریان هوا، فن پاور هست. برای 

ن شدن کیس، دست اطمینان از صحت سالمت این قطعه کافیه که زمان روش

خودتون رو در قسمت پشت کیس )باال( قرار بدین. بعد از انجام این کار، اگر باد و 

حرارت تولیدشده به دست شما برخورد کنه، فن پاور سالم هست اما اگر شما هیچ 

جریان هوایی احساس نکردین، به احتماال خیلی زیاد این قطعه از پاور از کار افتاده. با 

ه این قطعه با مرور زمان و بر اثر فرسودگی از بین میره، بعد از اینکه توجه به اینک

اطمینان پیدا کردین این قطعه از کار افتاده، باید برای خرید یک پاور جدید اقدام کنید 

 .صرفه نیستبهچراکه تعمیر پاور چندان مقرون
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 های آبیکنندهاستفاده از خنک

 

 ادیهای بکنندهها به دودسته تقسیم میشن. خنککنندهدر سیستم کامپیوتر خنک

(air coolers) های آبیکنندهو خنک (water coolers)  .این دو دسته رو تشکیل میدن

ها در دسته کنندهاز ابتدای مقاله تا به اینجا، تمامی موارد مربوط به خنک

ای هکنندهبندی میشد؛ اما در این قسمت قصد داریم خنکهای بادی طبقهکنندهخنک

اضافه  زمه کهها آشنا بشیم. در ابتدا الآبی رو بررسی کنیم و با طرز کار این خنک کننده

و  (open Loop coolers) ی مدار بازهای آبی هم به دو دستهکنندهکنم، خود خنک

 .تقسیم میشن (closed loop-All In One coolers) مدار بسته
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 (water coolers) های آبیکنندهخنک

ر های بادی هستن. دکنندهتر و قدرتمندتر خنکها مدل پیشرفتهکنندهاین نوع از خنک

های حرارتی که حاوی ها گرما و حرارت ایجادشده از طریق لولهکنندهاین نوع خنک

موجب  شده و در طی مسیر طراحی شده، نوعی مایع یا گاز مخصوص هست، منتقل

های آبی در مقایسه با کنندهخنک شدن سیستم کامپیوتر میشن. توانایی خنک

 سازی قطعات نسل جدیدهای بادی به میزان قابل قبولی بیشتره و در خنککنندهخنک

کنه. از معایب این سیستم تر عمل میکنن، موفقکه حرارت بسیار باال تولید می

ره کنیم های بادی اشاکنندهاال در مقایسه با خنکتونیم به قیمت نسبتا بکننده میخنک

کننده وجود داره. که به طرز عجیبی اختالف قیمت فاحشی در بین این دو مدل خنک

تونیم به صدای بسیار کم و راندمان بسیار باال کننده میاز مزایای این مدل خنک

 .کنیماشاره
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 های مدار بازکنندهخنک

ای بوده و از اونجایی که های پیچیدههای آبی، نیازمند مقدمهکنندهاین مدل از خنک

سازی کردن هست، باید با توجه به نوع و کننده قابل شخصیاین سیستم خنک

ها رو نصب کنید. برای نصب کردن کنندهمدل از خنک ی کیس، ایناندازه

های مدار باز ابتدا باید اندازه دقیق و میزان فضای خالی کیس خودتون رو کنندهخنک

افزاری یا اندازه بگیرین. در برخی موارد ممکنه شما مجبور به تغییر قطعات سخت

ین فرایند کامال ها، اکنندهتعویض جلد کیس خودتون بشین که در مورد این خنک

اتری سازیه و ظاهر زیبکننده آبی قابل شخصیطبیعیه. با توجه به اینکه این مدل خنک

های مداربسته قیمت نسبتا بیشتری داره. این مدل کنندههم داره در مقایسه با خنک
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معموال توسط استریمرها و گیمرها استفاده میشه و برای افراد و کاربران معمولی 

 .توصیه نمیشه عنوانهیچبه

 

 های مدار بستهکنندهخنک

های مدارباز هستن چراکه قابل کنندهتر خنکهای مداربسته نوع اقتصادیکنندهخنک

ی بازار ها و سایزها روانهستن و توسط تولیدکننده در انواع مدلسازی نیشخصی

های ها شما باید با توجه به نیازتون مدلکنندهمیشن. برای خرید این مدل از خنک

ترین انتخاب ممکن رو داشته مختلف رو بررسی کنین تا بتونین بهترین و مناسب

کیس، فضای خالی و چیدمان  ها، باید اندازهباشین. قبل از خرید این خنک کننده

 .قطعات داخل کیس رو مد نظر داشته باشین تا در خرید دچار مشکل نشین



 چگونه یک کیس را خنک نگه داریم؟
   

16 

 

 

 دارید دمای محیط رو معتدل نگه

 

دمای کلی محیط نیز موجب داغ شدن کیس میشه. با توجه به  عالوه بر نور آفتاب

تر میشه. در چنین های بهار و تابستون محیط بسته منازل هم گرمگرمای هوا در فصل

مرور زمان این دما و  تر میشه و بهمحیطی محیطی قاعدتا سیستم کامپیوتر گرم

ی کنید، بهتره سیستم کنه. برای اینکه از این مشکل جلوگیرحرارت افزایش پیدا می

خودتون رو در یک محل مناسب )دور از بخاری، گاز، پکیج و...( قرار بدین و با 

 .استفاده از تهویه دمایی نسبتا معتدل ایجاد کنید
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 استفاده از واحد تغییردهنده فاز

 

ها برای ترین روشاستفاده از واحد تغییردهنده فاز، یکی از بهترین و قطعی

چال سازی یخسازی کیس به شمار میره. این سیستم دقیقا مشابه سیستم خنکخنک

کنه. اگر شما سیستم گیمینگ دارین یا سیستم شما با توجه به انجام تمام عمل می

کنه، بهترین و تنها روش موجود، استفاده از یک واحد  باز هم داغ میمراحل باال

 .ی فاز هستتغییردهنده
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ل ها رو حکننده، بدون شک مشکل داغ کردن تمام کیساستفاده از این سیستم خنک

ها و سایزها هم تولید میشه. با توجه به قیمت بسیار باالی کنه و در انواع مدلمی

به شما پیشنهاد میشه اگر سیستم بسیار قدرتمندی ندارین،  کننده،این سیستم خنک

های قبلی برطرف کنید چراکه حداقل مبلغی مشکل داغ شدن کیس رو از طریق روش

دالر هست. در  2000تا  1000ی فاز نیاز دارین، حدودا که برای خرید یک تغییردهنده

ن و از کنفته استفاده مینتیجه این مورد برای افرادی که از کامپیوترهای بسیار پیشر

 .های قبلی به نتیجه نرسیدن، توصیه میشهطریق روش

 

 حرف آخر
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ب باقی مونده باشه در انتهای این مقاله ممکنه سوال برخی از شما عزیزان بدون جوا

که از کدوم روش برای خنک کردن کیس استفاده کنم؟ در جواب این سوال باید بگم 

روش  6تونین از طریق که اگر شما یک سیستم معمولی و سطح پایین دارین، می

ابتدایی سیستم خودتون رو خنک کنید. حاال اگر شما یک سیستم نسبتا قدرتمند یا 

سازی کیس نشدین، باید از های بادی موفق به خنکنگیمینگ دارین و از طریق ف

درصد  99های آبی این مشکل رو برطرف کنید. الزم به ذکره که کنندهطریق خنک

ها بدون نیاز به تغییردهنده فاز، به دمای مطلوب میرسن. در آخر ممنونم که سیستم

مقاله برای شما ی نت ران همراه بودین، امیدوارم این تا انتهای این مطلب با مجله

 .شده باشه مفید واقع
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