
 

   

 
           21211112: تلفن             2146323121کدپستی21تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

https://raya2.ir/ 
 

1 | ٌ ح ف ص  

 

 

 
 معرفی رایادو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://raya2.ir/
https://raya2.ir/


 

   

 
           21211112: تلفن             2146323121کدپستی21تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

https://raya2.ir/ 
 

2 | ٌ ح ف ص  

 

 

 

 :در این مقاله می خىانیدنچه آ
 2 .......................................................................................................................ادٍیرا ینعرف

 2 ................................................................................................................. ادٍینحصَالت را

 3 ...................................................................................................... کجايا کاربرد دارد؟ ادٍیرا

 4 ........................................................................................................... ادٍیکارکرد را یچگَنگ

 

 معرفی رایادو
رایادٍ نحصَلی است در حَزى فناٍری اطالعات، برای درک  پردازیو. نی معرفی رایادودر این نقالٌ بٌ 

 .يهراى باشید با نا ديد کاری برای نا انجام نی درست از این نحصَل کٌ بدانیو چیست ٍ چٌ

باشد کٌ نعنای لغَی آن یعنی یک رایانٌ برای دٍ  نی” دٍ“ٍ ” رایانٌ “ برگرفتٌ از دٍ ٍاژى « رایادٍ»کلهٌ 
 کاربر. 

ترین ٍیژگی رایادٍ  ننظَر نا از دٍ تنًا عدد دٍ نیست بلکٌ اشارى بٌ بیش از یک کاربر داریو. چراکٌ نًو
 .استفادى چند کاربر از یک نحصَل است

 محصىالت رایادو
 شَند.  افزار رایادٍ تَلید ٍ بٌ بازار عرضٌ نی افزار ٍ نرم رایادٍ در دٍدستٌ کلی سخت

شَد کٌ نَع دٍکاربرى آن با نام  در دٍ نَع نتفاٍت دٍکاربرى ٍ شش کاربرى تَلید نی نرم افزار رایادٍ
 شَد.  ربرى آن با نام رایادٍ پرٍ شناختٌ نیرایادٍ ٍ نَع شش کا

َع نختلف رایادٍ، رایادٍ اکَ ٍ رایادٍ لَکس بٌ بازار عرضٌ شدى است. کٌ ن 3سخت افزار رایادٍ نیز در 
تهانی سخت افزاريای آن دارای قابلیت نصب پشت نانیتَر نی باشند جًت کسب اطالعات بیشتر 

 بٌ صفحٌ نحصَالت رایادٍ نراجعٌ نهایید.
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ن ای کٌ در آ ٍکار خَد ٍ حرفٌ تَانید نحصَل ندنظر خَد را نتناسب با نیاز ٍ نَع کسب شها نی
 کنید خریداری کنید.  فعالیت نی

يای نتفاٍت  تَاند جایگزین چندین کیس شَد ٍ چند نفر با کاربری رایادٍ دستگايی است کٌ نی
 زنان از آن استفادى کنند. طَر يو بٌ

  ITاند تا بتَانند در حَزى  ی را برای طراحی ٍ تَلید این نحصَل صرف کردىنتخصصین نا زنان زیاد
 يا بکنند.  يا ٍ سازنان تَجًی بٌ افراد، نجهَعٌ کهک قابل

تَانید آن  با تَجٌ بٌ ایرانی بَدن نحصَل، بدٍن نگرانی ٍ دغدغٌ از باال ٍ پایین بَدن قیهت دالر، نی
 را ير زنان کٌ الزم داشتید تًیٌ کنید.

 .تَاند نزایای زیادی در اختیار خریداران قرار ديد رایادٍ نحصَلی بسیار کاربردی است کٌ نی

 رایادو کجاها کاربرد دارد؟
تَانید از رایادٍ در ننزل شخصی، نحیط کار، ادارى، ندرسٌ، دانشگاى، کتابخانٌ ٍ يرجایی کٌ  شها نی

 کنید استفادى کنید. فکرش را نی

کنند، درنتیجٌ رایانٌ یکی از  انرٍزى بسیاری از افراد در خانٌ با رایانٌ شخصی کار نی کٌ با تَجٌ بٌ این
 ابزاريای نَردنیاز برای ير خانٌ ٍ خانَادى است. 

يا  يای خَد بٌ رایانٌ نیاز دارند، بچٌ آنَزان کٌ برای انجام فعالیت افرادی يهانند دانشجَیان ٍ دانش
زنان از  صَرت يو تَانند بٌ کنند نی استفادى نی  سرگرنی ٍ گیهینگ ٍ حتی بزرگانی کٌ از رایانٌ برای

 يای نتفاٍت استفادى کنند.  یک دستگاى برای کاربری

تَانند کار خَد را انجام ديند ٍ  زنان در خانٌ بٌ رایانٌ نیاز داشتٌ باشند نهی باید بگَییو اگر دٍ نفر يو
 م برسد. باید یک نفر ننتظر دیگری باشد تا کارش بٌ اتها

يا دشَار است انا با استفادى از  چنین يزینٌ فرايو کردن دٍ کانپیَتر برای بسیاری از خانَادى يو
 .شَند آسانی حل نی رایادٍ بسیاری از نشکالت بٌ
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 چگىنگی کارکرد رایادو
نکان افزاری کٌ بر رٍی این نحصَل قرار دارد ا پردازیو. نرم در نعرفی رایادٍ بٌ چگَنگی کارکرد آن نی

 کند. چند کاربر بَدن را فرايو نی

زنان بدٍن ٍجَد يیچ  تَانند يو کٌ در کار یکدیگر دخالت داشتٌ باشند نی کاربران نتفاٍت بدٍن این
 نشکلی از رایادٍ استفادى کنند. 

يای نتعدد نیست ٍ فقط کافی است شها بعد از خرید رایادٍ  با استفادى از رایادٍ دیگر نیازی بٌ کیس
افزاری کٌ کاربر نیاز دارد را بٌ  داد کاربران نَس، نانیتَر ٍ کیبَرد اختصاص ديید ٍ یا ير سختبٌ تع

 رایادٍ نتصل کنید ٍ بالفاصلٌ شرٍع بٌ فعالیت نهایید.

يا بٌ  تَانید برای اطالع از ٍیژگی آن ديد کٌ نی ای را ارائٌ نی افزاريای ٍیژى رایادٍ نرم
 ایید. نراجعٌ نه رایادٍ نحصَالت صفحٌ

 ی روبرو شدن با تغییرات رادارید؟آیا تىانای

 

 ی کارها را خىدش انجام دهد غیرممکن وجىد ندارد. برای کسی که نخىاهد همه
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