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 نرم افزار رایادو کجاها کاربرد دارد؟
از پیش احساس  با تَجٌ بٌ پیشرفت رٍزافزٍن تکنَلَژی نیاز بٌ استفادى کردن از کانپیَتر بیش

 شَد. نی

يا بًرى  يای رٍزنرى خَد از رایانٌ ٍکاريا، نشاغل برای انجام فعالیت کسببسیاری از افراد جانعٌ، 
 برند. نی

زنان از رایانٌ باشیو انا تًیٌ ٍ خرید چندین  در ير نحیطی نهکن است چند کاربر نیازنند استفادى يو
 باشد. ی باال نی رایانٌ نستلزم داشتن فضای زیاد ٍ يزینٌ

فرد نرم افزار رایادٍ نحدٍد بٌ نکان خاصی نیست ٍ در  نحصربٌيای ن درنتیجٌ استفادى از قابلیت
 تَانید از آن بًرى ببرید. يرجایی نی

 بیشتر آشنا شَیو.کاربردهای نرم افزار رایادو يهراى نا باشید تا با 

 نرم افزار رایادٍ برای استفادى خانگی:
ظاير ضرٍرت آن کهتر  رچند بٌتَان در ننزل شخصی خَد نیز استفادى نهایید ي افزار نی از این نرم

 يای بسیاری را ببرید. يای نتفاٍت رایادٍ بًرى تَان از نزیت شَد انا نی احساس نی

يای شغلی خَد را از طریق  ای باشد کٌ کارنندان فعالیت گَنٌ نثال نهکن است شرایط بٌ عنَان بٌ
 دٍرکاری انجام ديند.

يای کانپیَتری ٍ یا دیدن  َتر برای انجام بازییا فرزندان کَچک شها نیازنند استفادى از کانپی
 يای آنَزشی باشند. فیلو

تَانید  صَرت آنالین دنبال کنید درنتیجٌ نی یا اینکٌ شها نیازنند يستید تا کالس آنَزشی را بٌ 
استفادى  زنان طَر يو افزار رایادٍ يهگی از یک رایانٌ بٌ سیستو نجزا بٌ کهک نرم 2جای استفادى از  بٌ

 کنید.
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 يای آنَزشی: يا ٍ نحیط نرم افزار رایادٍ برای ندارس دانشگاى
يای کانپیَتر  يای آشنای دانشجَیان ٍ دانش آنَزان در سایت نعضلکهبَد فضا ٍ سیستو یکی از 

 کٌ نشکالت بسیاری را بٌ دنبال دارد. يا ٍ ندارس است دانشگاى

  آید. ترم بٌ شکل یک چالش جدی درنی انات ٍ پایانٍیژى در رٍزيای انتح ای کٌ بٌ نسئلٌ 

 حلی اقتصادی نیست. يا ٍ ندارس راى ی تعداد زیادی کانپیَتر برای دانشگاى از سَیی دیگر تًیٌ

تَجٌ انکان افزایش  این انکان را ایجاد کرد کٌ با صرف يزینٌ نعقَل بٌ شکلی قابل نرم افزار رایادوانا 
 اشت.تعداد کاربران را خَايید د

 تَانید بٌ فعالیت خَد ادانٌ ديید. راحتی نی بدٍن ایجاد يرگَنٌ نشکل ٍ یا اختاللی بٌ
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 يا ٍ نؤسسات: نرم افزار رایادٍ برای ادارات، شرکت
عنَان  شَد پس بنابراین کانپیَتر بٌ يا از گردش الکترٍنیکی اسناد استفادى نی در بسیاری از سازنان

 رٍد. بٌ شهار نیيا  یک نیاز اصلی ٍ الینفک آن

سازی فضا، ندیریت ٍ  ٍکار ٍ بًینٌ يای کسب افزار رایادٍ در کنار کايش يزینٌ درنتیجٌ استفادى از نرم
 کند. يای نجهَعٌ را تسًیل نی آٍری دادى جهع

 پیشنًاد ٍیژى 
چَن انکانش يست شها یک کانپیَتر قدیهی  افزاری رایادٍ حتهًا یک سری بزنید. بٌ نحصَالت نرم

 تٌ باشید کٌ دیگر پاسخگَ نیاز شها نیست.داش

رٍزترین نسخٌ آن  تَانید از تهانی انکانات کانپیَتر خَد با بٌ راحتی نی انا با خرید نرم افزار رایادٍ بٌ
 .استفادى نهاید. این نحصَل پیشنًاد ٍیژى نا بٌ شهاست

 

 لطفا برای کسب بهترین تجربه با ما همراه باشید


