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 چگىنه از نرم افزار استر استفاده کنیم؟

 زنان از یک کیس استفادى کنید. ٍ يو نستقلديد کٌ بٌ صَرت  این انکان را بٌ شها نی نرم افزار استر

یک کیس ٍ نتصل کردن نانیتَر بٌ آن بدٍن يزینٌ اضافی  داشتندرٍاقع بٌ کهک استر قادر يستید با  
 چند کاربر نًیا کنید. رای استفادى يهزنانرا بچندین سیستو 

 استفادى از نسخٌ آزنایشی نرم افزار بصَرت کانال رایگان در اختیار شها قرار نی گیرد

 نی شَد؟ چرا از تکنَلَژی استر استفادى

است ٍ  ibikافزار نحصَل کهپانی رٍسی  . این نرماستر از بٌ رٍز ترین تکنَلَژی نجازی سازی استفادى نیکند
 زنینٌ بٌ ٍجَد آٍردى است. در اینتحَلی شگفت انگیز 

ير کاربر سیستهی نستقل نی تَانید بٌ َرد نیاز نانند کیبرد، نَس افزاريای ن  با تًیٌ نانیتَر ٍ سخت شها
 .ارائٌ ديید

ٍی ر نرم افزار استر قابلیت نصب بر . يهچنیناز طریق نرم افزار استر نی تَان چندین سیستو را ندیریت کرد 
 را دارا نی باشد. 01،  8، 7ٍیندٍز يای 
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 : استفاده از برنامه استر ویژگی های

 بدٍن داشتن باگ ٍ ایجاد يرگَنٌ اختالل نی تَاند بٌ راحتی برای شها کار کند. استر نرم افزار .0
افزاريا ٍ  يای نربَط بٌ خریداری نرم گیری بٌ کايش يزینٌ افزار کهک چشو پذیری این نرم انعطاف .2

 .باشد ٍ یا سنگین نی يای سبک افزاريای نناسب انَاع کاربری ازجهلٌ کاربری سخت
را … بٌ ير کاربر لَازم جانبی اختصاصی نانند اسپیکر ٍ نیکرٍفَن ٍ دستٌ بازی ٍ پرینتر ٍ  تَان نی .3

 .اختصاص داد
 !با نرم افزار استر يهٌ اطالعات سیستو يای شها رٍی یک ننبع ذخیرى نی شَد .4

 

 ؟ استر کجاها کاربرد دارد

 . نناسب برای استفادى خانگی0

انرٍزى با تَجٌ بٌ سرعت  تغییرات در تکنَلَژی ٍ نیاز بٌ استفادى از آن يا، ضرٍرت یادگیری را ایجاب نی 
 تَان استفادى کرد.  کند . برنانٌ استر را حتی در نحیط خانٌ نی

بٌ عنَان نثال در خانٌ افراد نختلفی در کنار يو زندگی نی کنند ٍ نهکن است شرایط بٌ گَنٌ ای باشد کٌ 
 راد بٌ طَر يهزنان نیازنند بٌ استفادى از کانپیَتر باشند. اف

ديند. دانش آنَزان یا  يای شغلی خَد را از طریق دٍرکاری انجام نی برخی از کارنندان فعالیت
 دانشجَیان نیازنند يستند تا خدنات آنَزشی را از طریق آنَزش آنالین دریافت نهایند.

زنان  از یک رایانٌ بٌ طَر يو استر تکنىلىژیدٍ سیستو نجزا بٌ کهک  تَانید بجای استفادى از در نتیجٌ نی
 استفادى کنید. 

 . نناسب برای استفادى در دانشگاى يا ٍ نَسسات آنَزشی : 2

کهبَدفضا ٍ سیستو یکی از نعضالت آشنای دانشجَیان ٍ دانش آنَزان در کارگاى يای کانپیَتر 
 يا ٍ ندارس است. دانشگاى

 رسد.  صرفٌ بٌ نظر نهی حلی اقتصادی ٍ بٌ يا راى ازسَیی دیگر برای این نراکز افزایش تعداد رایانٌ 
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ای نعقَل بٌ شکلی قابل تَجٌ تعداد کاربران را  کند کٌ باصرف يزینٌ نرم افزار استر این انکان را ایجاد نی
 افزایش بديید.

 يا ٍ سازنان يا :  .نناسب برای استفادى در ادارات،شرکت3

يا از اجزای  کنند. بنابراین رایانٌ يا از گردش الکترٍنیکی اسناد استفادى نی يا ٍ شرکت بسیاری از سازنان
 آیند.  حساب نی يا بٌ الینفک آن

آٍری  ضا، ندیریت ٍ جهعسازی ف ٍکار ٍ بًینٌ يای کسب در کنار کايش يزینٌ این نرم افزاراستفادى از 
 کند. يای نجهَعٌ را تسًیل نی دادى

يای اضافی در کايش انَاج رادیَیی ٍ درنتیجٌ  تَان بٌ تأثیر حذف عَانل جانبی رایانٌ يا نی عالٍى بر این
 زیست اشارى کرد. حفاظت از نحیط

 اختیار یک یا چند کاربر قرارداد. تَان ير ٍسیلٌ نَردنیاز را در افزار استر نی گیری از پنل ندیریتی نرم بابًرى

يا  يا ٍ يهچنین دسترسی، حفظ ٍ تهرکز دادى ترتیب استر بٌ شها انکانی برای ندیریت نتهرکز سیستو این  بٌ 
 ديد. را نی

 :ممکن است این سىاالت برای شما نیز ایجاد شىد 

 نیتىر اختصاص داد؟اتىان به یک کاربر بیش از یک م آیا در روش استر می

 داشتٌ باشد. Surroundبلٌ نشرٍط بٌ اینکٌ کارت گرافیک شها قابلیت 

 برای نصب استر نیاز به کارت گرافیکی خاصی هست؟

 نگابایتی دست دٍم استفادى کرد. 028تَان از یک کارت گرافیک  خیر، بٌ عنَان نثال حتی نی

 

      

 در برابر تغییرات ایستادگی نکنید، با آن همراه شىید.

 


