
 

 

 
           21265612: تلفن             2614727525کدپستی21تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

https://raya2.ir/ 
 

1 | ٌ ح ف ص  

 

 

 

 

 

 
ای کهتر دٍ کانپیَتر در خانٌ داشتٌ باشیو؟ چگَنٌ با يزینٌ  

 تکنَلَژی رایادٍ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
           21265612: تلفن             2614727525کدپستی21تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

https://raya2.ir/ 
 

2 | ٌ ح ف ص  

 

 فًرست نطالب
 3 .......................................................................................................................................... نقدنٌ

 3 ............................................................................. ناٍری اطالعاتتکنَلَژی رایادٍ نحصَلی جدید در ف

 4 ............................................................................................................... رایانٌ کَچک ٍ چندننظَرى

 4 ............................................................................. کند افزار رایادٍ قدرت کانپیَتر شها را دٍ برابر نی نرم

 6 ................................................................................................................... نحصَالت رایادٍ ٍیژگی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
           21265612: تلفن             2614727525کدپستی21تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

https://raya2.ir/ 
 

3 | ٌ ح ف ص  

 

 نقدنٌ
تان نیست. یا  پاسخگَی نیاز شها ٍ خانَادى ییتنًا بٌکٌ  دیدار  خَدفرض کنید یک کانپیَتر قدیهی در خانٌ 

تان يستید. دٍ  خانَادى فع نیاز خَد یا اعضایدر فکر خرید دٍ سیستو نجزا برای ر ضرٍرت بٌتازگی بنا  اینکٌ بٌ

کند. یا اینکٌ بنا بٌ  ٍ دیگر کانپیَتر قدیهی خانٌ برای رفع نیازيایشان اکتفا نهی اند شدى بزرگ فرزندتان

ٍقت در اختیار داشتٌ باشید. با نیاز يهسرتان ٍ باقی اعضای  يای شغلی نیاز دارید کانپیَتری تهام ضرٍرت

کند کٌ از دٍ سیستو استفادى کنید. نگايی بٌ قیهت ٍ  ید؟ یا شاید ضرٍرت کارتان ایجاب نیکن خانَادى چٌ نی

يا رنگ  آٍر يزینٌ کند. حق يو دارید، باال رفتن سرسام نگران نی شهارايای نَجَد در بازار احتهااًل  رایانٌ تاپ پل

 ک رايکار نؤثر آشنا شَیو.گیرد. با نا يهراى باشید تا در ادانٌ نتن با ی نی یيرکسآرانش را از 

صرفٌ برای از نیان بردن این چالش ٍ نگرانی بٌ شها  بٌنقرٍن بٌ عنَان رايکاری نناسب ٍ  تکنَلَژی رایادٍ 

 کند. کهک نی

 تکنَلَژی رایادٍ نحصَلی جدید در فناٍری اطالعات
سط شرکت رایادٍ ٍ با کهک ( است کٌ تITَنحصَلی تازى ٍ نتفاٍت در حَزى فناٍری اطالعات ) تکنَلَژی رایادٍ

نَعی در حکو  طَر کٌ از عنَانش نشخص است، بٌ نیرٍيای جَان ٍ نخبٌ ایرانی طراحی شدى است. يهان

تَان بٌ  ای نهکن است؟ درٍاقع چگَنٌ نی استفادى از دٍ رایانٌ درٍن یک سیستو است. انا چطَر چنین نسئلٌ

تو نرکزی، دٍ فعالیت نجزا انجام داد؟ شها از طریق یک زنان از طریق دٍ نانیتَر نتصل بٌ یک سیس شکلی يو

اش را تهاشا کند؟ یا  تان را انجام ديید ٍ يهسرتان از طریق نانیتَر دیگر فیلو نَردعالقٌ نانیتَر فعالیت رٍزانٌ

 دٍ فرزند نحصلتان از طریق دٍ نانیتَر نتفاٍت کاريای آنَزشی ٍ دانشگايی خَدشان را انجام ديند؟ ٍ ير

يا تنًا بٌ ٍاسطٌ یک سیستو نرکزی پشتیبانی شَند. تکنَلَژی  رایادٍ در دٍ بخش  ین فعالیتدٍی ا

کند. این تکنَلَژی یک برند ایرانی است کٌ  افزار رایادٍ این انکان را برای شها نیسر نی نحصَالت رایادٍ ٍ نرم

 ديد. بٌ شها ارائٌ نی ITنحصَالت کاربردی در دٍ حَزى تکنَلَژی ٍ 
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 کَچک ٍ چندننظَرى رایانٌ
. بدین استفادى دٍ نفر تعریف شدى استکلی جذاب رایادٍ بٌ شکلی نختصر ٍ نفید، یک رایانٌ کَچک با سرٍش

زنان از طریق دٍ نانیتَر نجزا از آن استفادى کنند. البتٌ رایادٍ در دٍ نَع نتفاٍت  تَانند يو نعنا کٌ دٍ کاربر نی

شَد. يرکدام از این  کٌ نَع شش کاربرى آن با نام رایادٍ پرٍ شناختٌ نی شَد دٍ کاربرى ٍ شش کاربرى تَلید نی

يای نختلفی دارند: رایادٍ اکَ، رایادٍ، رایادٍ لَکس. )برای رایادٍ  دٍ نَع رایادٍ خَد بستٌ بٌ نیاز نشتری ندل

دارید، خریداری  بندی ٍجَد دارد(. شها ير کدام از این سٌ ندل را نتناسب با نیازی کٌ پرٍ نیز يهین تقسیو

يایی  يایی است کٌ قدرت پردازش باالیی نیاز دارند. فعالیت کنید. بٌ عنَان نثال رایادٍ لَکس نناسب فعالیت

 اند.  يای سنگین ٍ گرافیکی از این جهلٌ نظیر گیو، فتَشاپ ٍ بقیٌ برنانٌ

 کند افزار رایادٍ قدرت کانپیَتر شها را دٍ برابر نی نرم
تَانید  اند. با تَجٌ بٌ نَع فعالیتی کٌ دارید نی زاريای رایادٍ نیز در نَع دٍ کاربرى ٍ چندکاربرى طراحی شدىاف نرم

افزار رایادٍ برای نَقعیتی نناسب است کٌ شها یک کانپیَتر  از ير کدام از این دٍ نَع استفادى کنید. نرم

رایادٍ ٍ خرید نانیتَر ٍ تجًیزات نَردنیاز )نَس،  افزار نناسب در خانٌ دارید. در این حالت تنًا با نصب نرم

ترتیب تَان کانپیَتر خَد را  این تَانید بٌ شکل دٍنفرى از سیستو خَد استفادى بکنید ٍ بٌ کیبَرد ٍ...( نی

 دٍچندان کنید.

  ؟بٌ اشتراک بگذارمافراد خانٌ چگَنٌ نی تَانو کانپیَتر خَد را با سایر 

با استفادى رایادٍ نی تَانید بٌ نحَی کٌ  ی را برای دٍ کاربر فرايو نی کندیانٌ شخصانکان تکثیر کیس رارایادٍ 
  .از قابلیت يای یک کیس برای دٍ کاربر استفادى کنید

در این حالت ير دٍ کاربر از یک کیس استفادى نی کنند ٍ برای ير نانیتَر یک نیز کاری جدا بٌ يهراى یک 
 تَر استفادى نی شَد. ینَس ٍ نان

ین در حالی است کٌ نیزيای کاری آراستٌ ٍ نرتب بٌ نظر نی رسند ٍ ير کاربر بٌ صَرت نستقل با رایانٌ ی ا
 شخصی خَد کار نی کند.
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کند شَند شرٍع بٌ کار نی باشید با استفادى از نرم افزار رایادٍ رایانٌ يای شها بدٍن اینکٌ لحظٌ ای  هئننط
 کنند.  

 آید؟ کنیو اختاللی در فعالیتهان پیش نهی تکنَلَژی رایادٍ استفادى نی کٌ دٍ یا چند نفر از آیا ينگانی

آید. بدٍن آنکٌ از کیفیت ٍ سرعت  خیر. ينگام استفادى کاربران يیچ نشکلی در کار کاربران بٌ ٍجَد نهی
 تَانند از آن استفادى کنند. سیستو کو شَد کاربران نی

 يای رایادٍ در چٌ ابعادی يستند؟ رایانٌ

 نتر است. سانتی 6ٍ ارتفاع  31، عرض 33ستگاى دارای طَل این د

 تَان از تکنَلَژی رایادٍ در شبکٌ استفادى کرد؟ آیا نی

بلٌ. البتٌ خَد رایادٍ برای استفادى دٍ کاربر نیازی بٌ شبکٌ ندارد، ٍلی برای ٍصل کردن تجًیزات دیگری نانند 
 تَاند در شبکٌ قرار بگیرد. اسکنر، پرینتر ٍ... نی

 ؟شَدبٌ رایادٍ ٍصل  دتَان چٌ تجًیزات جانبی نی

داشتٌ باشد بٌ رایادٍ نیز  usbیا رابط  usbطَرکلی ير چیزی کٌ انکان ٍصل شدن بٌ کانپیَتر از طریق  بٌ

تَان بٌ این نَارد اشارى کرد: پرینتر، اسکنر، ٍیدئَ پرٍژکتَر،  تَاند ٍصل شَد. ازجهلٌ این تجًیزات نی نی

 ، کیبَرد، نَس، دستٌ بازیusbياب اسپیکر، يدفَن، 
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 نحصَالت رایادٍ  ٍیژگی
 افزار رایادٍ نرم نحصَل رایادٍ

 ندیریت آسان نرخ پایین خرابی -سال 7عهر نفید  -بی صدا -کَچک
حفظ ٍ نگًداری اطالعات از طریق ندیریت نتهرکز نسبت  صرفٌ  نقرٍن بٌ

 تر است. بٌ نگًداری در چند ننبع نختلف راحت
افزار بٌ تجًیزات کهتری نیاز دارید در  در نتیجٌ نصب نرم ای گاری با ير ٍیندٍز ٍ برنانٌساز 

 شَد. نتیجٌ فضای نحدٍدتری اشغال نی
 اننیت باال بٌ علت تجهیع اطالعات درصد 55جَیی در نصرف برق بیش از  صرفٌ

تنًا چیزی کو ندارد بلکٌ از  يای نعهَلی نٌ نسبت بٌ رایانٌ
 افٌ نیز برخَردار است.آپشن يای اض

 صرفٌ بٌ جَیی در نصرف برق ٍ نقرٍن صرفٌ

 جا قابلیت استفادى در يهٌ جا قابلیت استفادى در يهٌ
رٍزرسانی  در زنان: نیازی بٌ نصب ٍ بٌ جَیی صرفٌ

صَرت جداگانٌ نیست. تهانی  يا بٌ افزاريا ٍ برنانٌ نرم
 بار نصب شَند. افزاريا کافی است کٌ یک نرم

انید بٌ کاربران سطَح نختلفی از دسترسی ٍ تَ نی
 يا را بديید. نحدٍدیت
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