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 ؟شما کمک کند عملکرد کامپیىتربه  تىاند یمرایادو  نرم افزارچگىنه 
 ؟شها را تکثیر نی کند عهلکرد کانپیَتر افزار رایادو  نرم دانستید نی

 برای رسیدن بٌ این نقطٌ شها بٌ حداقل تالش نهکن نیازنند يستید؟

 

 

 

 

 عملکرد کامپیىترافزار را خریداری نهایید ٍ  انداز کنید! شها قادر يستید با کهترین يزینٌ این نرم پَلتان را پس
 .خَد را تکثیر کنید

 رایادويو در نحیط کار خَد ٍ يو در ننزل شخصی خَد از  تَانید نیشها رایادٍ نحدٍدیت نکانی ندارد ٍ 
 استفادى نهایید. 
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بندی ٍجَد دارد(. شها ير کدام از این سٌ ندل را نتناسب با نیازی کٌ دارید، خریداری کنید.  نیز يهین تقسیو
يایی نظیر  يایی است کٌ قدرت پردازش باالیی نیاز دارند. فعالیت ٌ عنَان نثال رایادٍ لَکس نناسب فعالیتب

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

      رایادٍ اٍلین کانپیَتر چندکاربرى در ایران
کردى تا دارای کانپیَتری  دافزار رایادٍ این فرصت را برای شها ایجا ٍ نرم  در دٍ بخش نحصَالت رایادٍ رایادٍ

 چند کاربرى باشید.

زنان انکان استفادى از یک کیس را داشتٌ باشند.  صَرت يو ديد تا چند کاربر، بٌ رایادٍ بٌ شها این انکان را نی
 دیگر اختاللی رخ ديد. کاربر کٌ در کار  بدٍن این

 ديید.  يای جانبی را کايش نی کنید ٍ يو يزینٌ جَیی نی بٌ این صَرت يو در نصرف انرژی صرفٌ

 نکتٌ جالب اینجاست!

نفر بٌ صَرت يهزنان ٍ نستقل نیتَانند از یک رایانٌ نعهَلی  2رایانٌ! ) 2رایانٌ شها بٌ  1 تبدیل رایادو :
 استفادى کنند.(

نفر بٌ صَرت يهزنان ٍ نستقل نیتَانند از یک رایانٌ نعهَلی  6رایانٌ! ) 6رایانٌ شها بٌ  1تبدیل  رایادو پرو :
 استفادى کنند.(

 .کنیو نیرا پیشنًاد  پرو افزار رایادو  نرمنا بٌ شها کانپیَتر نیاز دارید  ندینچاگر در نجهَعٌ خَد بٌ 

 <<کارکنیددست از کاريای کَچک بردارید ٍ عالی  یک تغییر دائهی ایجاد کنید، خَايید نی>>اگر    

 نَفقندیریت  رايکاريایرایادٍ کلیدی برای 
دشَاری است عالٍى بر آن خرید تعداد زیادی کانپیَتر نیازنند ندیریت ٍ نظارت بر تهانی کانپیَتريا بسیار کار 

 صرف ٍقت زیاد ٍ سرنایٌ باال است.

 ندیریت را برای شها آسان کردى است. رایادو

نظارت  يا آنرا دادى ٍ بر عهلکرد  يا فایلبٌ ير کاربر انکان دسترسی یا عدم دسترسی بٌ انَاع  تَانید نیشها 
 نهایید.
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 .ديد نی نیز را يا فایل گذاری اشتراکبٌ کاربران اجازى بٌ  فزارا نرماین  درٍاقع

را  يا دادىاین انکان را برای شها فرايو کردى است کٌ تهام اطالعات ٍ  افزار رایادٍ نرم خَاستید نیکٌ  طَر يهان
 در یک ننبع بایگانی نهایید. نهَدى ٍ  آٍری جهع

 يای دادىندیریت  درنتیجٌ .شَد تر نی يا راحت يا نتهرکز يستند حفظ اننیت ٍ نگًداری آن دادى کٌ ينگانی
 .کند نینجهَعٌ را تسًیل 

 

 : آٍرید نی بٌ دست نرم افزار رایادٍ نزیتی کٌ با 5
یک تکنَلَژی نجازی  عنَان بٌ تَان نیافزار رایادٍ را  ، نرمباشد بٌ گَشتان خَردى سازی نجازی کلهٌ  شاید .1

 .سازی نطرح کرد

نگران  گاى يیچ، الزم نیست کند نیکارت گرافیک کانپیَتر کار  يای پَرتکٌ با اشتراک  افزار نرمیک  عنَان بٌ .2
 .یا لگ تصَیر باشید افت کیفیت تصَیر

 .شَد نیبٌ دٍ صَرت دٍ کاربر ٍ شش کاربر ارائٌ  افزار نرماین  .3

 استفادى نهَد نانند ننازل شخصی، ادارات، ندارس ٍ... ير نکانتَان در  افزار رایادٍ را نی نرم .4

شها  عملکرد کامپیىترافزار رایادٍ سرعت  از نرم زنان يو صَرت بٌالزم است کٌ بدانید ينگام استفادى کردن  .5
 چندکاربرى بَدن بٌ نعنای کو شدن سرعت نیست. ؛کو نخَايد شد
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 رایادٍ یا رایادٍ پرٍ؟ افزار نرماست؟  بًتر یک کدام
بًتر است زیرا  یک کدامبیان کرد کٌ  تَان نهیاست. بنابراین  تَلیدشدىگَناگَن  يای کاربریبرای  افزار نرماین 

 نتفاٍت يستند. يای کاربریدارای 

 .افزاريای رایادٍ استفادى کنید  تَانید از نرم ای نی در ير شغلی ٍ در ير حَزى

نا بٌ شها پیشنًاد کانپیَتر يستید  از دٍاگر شها فردی يستید کٌ در نحیط خانٌ خَد نیازنند استفادى کردن 
 .نهاید نیکانل رفع  طَر بٌ شهارارا تًیٌ نهایید زیرا نیاز رایادٍ   افزار نرم کنیو نی

را پیشنًاد  افزار رایادٍ پرٍ نرمانا اگر ندیر یک نجهَعٌ يستید ٍ بٌ بیش از دٍ کانپیَتر نیازنندید نا بٌ شها 
 .  باشد نیکاربر نناسب  6برای استفادى  افزار نرمزیرا این  کنیو نی

 . ویر یگ ینرا بٌ عًدى  رایادٍَلیت ئنسنا در ريا 

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

 افزار رایادو نرم محصىل رایادو
 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 سازگاری با ير ٍیندٍز ٍ برنانٌ
 شَد. فضای نحدٍدتری اشغال نینتیجٌ 

 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

 آپشن يای اضافٌ نیز برخَردار است.
 صرفٌ بٌ جَیی در نصرف برق ٍ نقرٍن صرفٌ

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

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

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