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 استفاده از نرم افزار رایادو 

 
 

 

 
 

 

 :آنچه در این مقاله می خوانید
 2 ................................................................................................................. !ادویاستفاده از نرم افزار را

 3 ................................................................................................ ادو ی استفاده از نرم افزار را ی هات یقابل

 4 ..............................................................................................!ادویگر استفاده از نرم افزار رای ت دی مز  5
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 !ادویاستفاده از نرم افزار را
را   انه یرا کیکاربر از  6 یال 2زمان و مستقل هم  یاست که امکان استفاده یابرنامه ادویرا افزارنرم

 .را دارد 10، 9، 8، 7 یندوزهایو ینصب بر رو تی افزار قابلنرم  نیا دهد،ی م

و هر   یها، منزل شخصکتابخانه  ،یوتر یکامپ یها مجهز کردن کالس یبرا ادویاز نرم افزار را استفاده
 .ارزشمند است اریدارند، بس  ازین انهیرا کیتر از  شیکه به ب ییجا

و   توریموس و مان ر ینظ یاست لوازم جانب یفقط کاف ،یمعمول انهیرا کی  یافزار رواز نصب نرم پس
 .( دیتوجه کن ریعکس ز . )بهدیآنان قرار ده اریو در اخت دیکن هیرا به تعداد کاربران ته بوردیک 

 

 

  ییکند گو یهر کاربر فراهم م یدسکتاپ جداگانه و مستقل برا کیپس از نصب،  ادویرا افزارنرم
 .خود هستند یشخص وتر یکامپ  یهرکدام از کاربران دارا

زمان و  صورت همپرو امکان اتصال شش کاربر را به ادویافزار رابا استفاده از نرم دیتوانیم نیچنهم
 .دیرا فراهم کن سیک  کیمستقل از 
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 ادو یاستفاده از نرم افزار را  یهاتیقابل
 هر کاربر ی برا سیسخت افزار و ک  دیدر خر  ییصرفه جو •

 کم   یسروصدا •

 باتر یز   یکار   ز ی کمتر و م یاشغال یفضا •

 ارتقاء  یهانهیکاهش هز  •

 آسان  یکاربر  •

 در مصرف برق ییصرفه جو •

 شبکه یبه راه انداز  ازیعدم ن •

 ستی ز  طیسازگار با مح  •

و ماوس جداگانه هستند با   دیکل  صفحه  تور،یمان کیکه شامل  یپنج کاربر در حال ر یتوجه به تصو با
 .کنندیکار م سیک  کی
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  کیشما از داشتن  یکند و شبکه  یم دایکاهش پ نترنتیا یها نهیهز  نترنتیبه ا انهیرا کیاتصال  با
 .شود ازینیب یکار  یهاستگاهیا نیب یمحل یشبکه

  یکار  یهاستگاهیاز تمام ا کیطور اتوماتموارد( به  ر ی)چاپگر، اسکنر و سا یجانب یهاو دستگاه نترنتیا
 .هستند یدسترسقابل 

 .قابل انجام است یراحتبه هاانهیرا یمجدد و جداساز  میتنظ ،ییصورت جابجا در

کاربران   یزهایم جهیو در نت  کندیرا اشغال م یکمتر  یکمتر در مجموعه شما، فضا یها  انهیرا وجود
 .کند یم دایپ یو آراسته ا بایز  یجلوه 

  یکار  ستگاه یهر ا رای ز  کند،یم دایکاهش پ %80تا  زاتیتجه یهانهیهز  ادویاستفاده از نرم افزار را با
طور  تمام منابع مشترک به که یاست، درحال شدهلیتشک توریماوس و مان د،یکلصفحه کیفقط از 

 .خودکار در دسترس هستند 

 !ادو یاستفاده از نرم افزار را  گرید  ت یمز  5
 یکیگراف یها با برنامه یعملکرد عال .1

 گانیتست را .2

 نییپا متیق .3

 مدرن  ییویدیو یهاتکار شتری با ب ی سازگار  .4

 ... و یدولت یمدارس، آموزشگاه ، دستگاهها یراهکار مقرون به صرفه برا .5

 !گانیرا  یمشاوره  کیبه  دنیرس یراه برا نیتر  عیسر 
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افزار  با استفاده از نرم ن یرود؛ بنابرا یمجموعه ها به شمار م یتمام  نفکیجز ال انهیاستفاده از را امروزه
شما   ار یدر اخت اریبس  یها  تیو مز  نهیهز  نیبا کمتر  یعال  یتجربه  کیحل ساده جهت  راهکی ادویرا

 .خواهد بود 

آن با   یدر مورد احتمال سازگار  ای دیمحصول ارزشمند ندار  نیا دیدر مورد خر  یمیهم چنان تصم اگر
  !دیافزار خود شک دار سخت  ایافزار نرم

  یمشاوره  کیبه  دنیرس یراه برا نیتر  عیاز صفحه تماس با ما، سر  دیبا بازد دیتوانیحاال م نیهم
 !دیرها انجام ده  نیتوسط متخصص گانیرا
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