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 دانش بنیان رهاشرکت 
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 مقدمه

 شَد. يای نعهَلی کانپیَتر نی رایادٍ دستگايی است کٌ جایگزین کیس

با این انتیاز کٌ کیس نعهَلی تنًا پاسخگَی یک کاربر است در حالی کٌ رایادٍ نیتَاند پاسخگَی 
 بیش از یک کاربر باشد.

يای نتفاٍت از کانپیَتر استفادى  زنان برای کاربری طَر يو تَانند بٌ کاربر نی 23در ٍاقع با رایادٍ تا 
 کنند.

 تر است. عهَلی بسیار کَچکچنین اندازى این دستگاى نسبت بٌ یک کیس ن يو

زنان با  صَرت يو شدى است کٌ انکان استفادى چند کاربر را بٌ ای طراحی گَنٌ نرم افزار رایادٍ نیز، بٌ
 کند. دیگر کاربران ، فرايو نی  يای نتفاٍت، بدٍن دخالت ٍ ٍابستگی فعالیت کاربری

تَاند برای آشنایی بیشتر با  ک نیکنیو کٌ بی ش در این نقالٌ نرٍری بر نزایا ٍ نعایب رایادٍ نی
 نحصَل جدید رایادٍ نَثر باشد. 

 

 

 فًرست نطالب
 4 .................................................................................................................... نزایای رایادٍ :

 5 ..................................................................................................................... نعایب رایادٍ:
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 نزایای رایادٍ :
 کاربر قرار گیرد، ارزش حدٍدی رایانٌ نذکَر  23تَاند در اختیار تا  يزینٌ پایین )یک رایادٍ نی

 دالر( 2611نفر حدٍد  23برای 
 حجو اشغالی کهتر نسبت بٌ رایانٌ نعهَلی ٍ نینی کانپیَتر؛ در نتیجٌ کارگايی زیباتر 
  شَد؛ ير کاربر  ٍاتی برای دٍ کاربر قرار دادى نی 41نصرف انرژی پایین تر )فقط یک دستگاى

 ٍات( 26
  خرابی کهتر در نقایسٌ با رایانٌ )بٌ دلیل اینکٌ قطعات نصرف شدى در رایادٍ عهدتا تَسط یک

ری شَد ٍ استاندارد بیشتری در نَنتاژ آن لحاظ شدى، ٍ يو اینکٌ سازگا کهپانی نَنتاژ نی
 بیشتر قطعات آن با یکدیگر کايش خرابی را بٌ دنبال دارد.(

 .نرم افزار نخصَص رایادٍ دارای ندیریت نتهرکز ٍ سادى است 
 قابلیت تخصیص ننابع سخت افزاری بٌ صَرت سفارشی بٌ کاربران 
 تَان برای جلَگیری از  آنتی ٍیرٍس کهتر )بٌ دلیل ٍجَد رایانٌ ٍ سیستو عانل کهتر، نی

 تعداد آنتی ٍیرٍس کهتری خریداری کرد.(آلَدگی 
  کايش نصرف اینترنت )سیستو عانل کهتری ٍجَد دارد ٍ آپدیت يای نرم افزاری کهتری از

 شَد.( اینترنت دریافت نی
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 نعایب رایادٍ:

  رایادٍ سی دی رام ندارد )البتٌ این نکتٌ را يو باید درنظر داشت کٌ در حال حاضر لَح فشردى
است ٍ جای خَد را بٌ سرعت بٌ انَاع فلش نهَری يا ٍ سرعت باالی در حال ننسَخ شدن 

 ديند.( اینترنت در تبادل اطالعات نی
 .رایادٍ نناسب کاربری يای گرافیکی سنگین سٌ بعدی نیست 

 در پایان

با عنایت بٌ نتایج فَق ٍ با بررسی نزایا ٍ نعایب رایادٍ، این نحصَل گزینٌ نطلَبی برای تهانی 
 تَاند باشد. کانپیَتر غیر از ينرستان يای گرافیک نیيای  کارگاى

 گیریو. نا در ريا نسئَلیت رایادٍ را بٌ عًدى نی

نًایت نشاٍرى رایگان در خدنت شهاست تا حانی ٍ پشتیبان شها برای انتخاب پیش از خرید  بی
 باشیو.

 

 


