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 :در این مقاله می خىانیدنچه آ
 2 ........................................................................................ دیخَد را دٍ برابر کن َتریقدرت کانپ

 2 ...................................................................................................................... ادٍیرا یاینزا

 3 ......................................................... .شها را بترسانند َتر،یدٍگانٌ کانپ یتَرياینان دیاجازى ندي

 3 ................................................................................................................ ژىیٍ شنًادیپ کی

 

 دو برابر کنیدقدرت کامپیىتر خىد را 
يا یا يهکاران خَد بٌ اشتراک  اتاقی آیا دٍست دارید رایانٌ خَد را با سایر اعضای خانَادى، يو

 بگذارید؟
 یا اینکٌ نعتقدید اٍنا يو باید رایانٌ برای خَدشَن داشتٌ باشند؟

 انا آیا دٍست دارید بدٍن صرف يزینٌ، عهلکرد نشابًی داشتٌ باشید؟!

 مزایای رایادو
 .، باالترین کارایی را از سیستو خَد داشتٌ باشیدنهکن یادٍ با حداقل تالشبا را

 کنیو. نا بٌ شها نحصَالت رایادٍ را پیشنًاد نی

راحتی نتناسب با  تَانید بٌ افزار يستند کٌ شها نی افزار ٍ يو نرم این نحصَالت يو دارای سخت
 يا استفادى نهایید.  نیازتان از آن

رٍز باشد، برای داشتن یک  ازلحاظ فیزیکی ظايری نناسب ٍ ازنظر تکنَلَژی بٌ اگر یک کیس دارید کٌ
 افزار رایادٍ را تًیٌ نهایید. کانپیَتر دٍم فقط کافی است نرم

ی زیادی پرداخت  انا اگر سیستو شها قدیهی است ٍ شها نیاز بٌ دٍ رایانٌ دارید الزم نیست يزینٌ
 شَد. يای رایادٍ نیاز شها بٌ دٍ رایانٌ رفع نی ی از دستگاىکنید ٍ دٍ رایانٌ بخرید فقط با خرید یک
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 .زنان از دٍ نانیتَر با یک رایانٌ استفادى کنید ديد تا يو رایادٍ بٌ شها این انکان را نی
شدى است ٍ نزایایی برای کاربران  ننظَر ارتقاء عهلکرد اٍلیٌ کانپیَتر طراحی افزار قدرتهند بٌ این نرم

 .در نحیط کار بٌ دنبال داردچٌ در خانٌ ٍ چٌ 
کنید ٍ با يزینٌ  يای کَچک انرٍزی، از جای کهتری استفادى نی با استفادى از این سیستو، در آپارتهان

 .آٍرید کهتر، حداکثر بازدى را بٌ دست نی
اندازى استفادى یک کانپیَتر،  شَد چَن شها بٌ جالب است بدانید با رایادٍ نصرف برق شها يو کو نی

 کنید در صَرتی کٌ دارای دٍ کانپیَتر يستید. صرف نیبرق ن

 .اجازه ندهید مانیتىرهای دوگانه کامپیىتر، شما را بترسانند
ای دیگر، بدٍن خرید تجًیزات تخصصی دست  افزار رایادٍ بٌ یک ایستگاى کاری رایانٌ با استفادى از نرم

  پیدا کنید. 
عانل کاربردی ٍیندٍز، یک نانیتَر دیگر،  تهام آنچٌ شها برای شرٍع کار نیاز دارید یک سیستو

 .کلید ٍ یک ناٍس اضافی است صفحٌ

انکاری نسبت بٌ یک کانپیَتر استاندارد دارد، چَن شها  بدٍن شک، استفادى از رایادٍ، نزایای غیرقابل
 با دیگر اعضا بٌ فعالیت خَد ادانٌ ديید.زنان  تَانید بٌ صَرت يو بدٍن نیاز بٌ نعطلی نی

ديد تا از قدرت اضافی رایانٌ شخصی خَد  افزار رایادٍ یک برنانٌ است کٌ بٌ شها این انکان را نی نرم
 .تر استفادى کنید درجایی سازندى

اضافی ٍ  افزار خیالتان راحت باشد کٌ با بٌ اشتراک گذاشتن یک رایانٌ برای دٍ کاربر، در خرید سخت
 .کنید جَیی نی يهچنین فضای آپارتهان خَد صرفٌ

 یک پیشنهاد ویژه
 .نظیر برای شها است یک نحصَل بی رایادو لىکس اگر شها بٌ یک دستگاى باقدرت بیشتری نیاز دارید،

 خىاهید را جذب کنید. تىانید هر آنچه می شما می
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