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 ؟ دهیم ارتقا را خود سیستم چگونه
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ارتقا سیستم خانگی یکی از آن کارهایی است که گاهی وقت ها ممکن است پردردسر و پرهزینه باشد. بیشتر مواقع می 

خاص به هدف خود یعنی افزایش سرعت تا حد قابل قبول است دست پیدا کرد. توان با انتخاب درست در تعویض قطعه ای 

  .در این جا باید ها و نباید ها که برای ارتقا سخت افزاری یا نرم افزاری با آن مواجه هستید بیان شده است

 

  سرعت کامپیوتر شما واقعا چقدر است ؟

شما می توانید با بررسی ساده ظرف  ۸و  ۷قبل از هر اقدامی باید بدانید که با چه مشکلی مواجه هستید . در ویندوز 

 performance               بروید و Control Panel چند دقیقه گزارشی از بخش ها ی مختلف پیدا کنید برای این کار به

information را انتخاب کنید و گزینه Run the assesment را بزنید اگر وجود نداشت Re-run assesment  ا بزنید ر

  .و کارنامه ی کاملی از امتیاز بخش های مختلف را به شما نمایش می دهد

http://zoomtech.ir/wp-content/uploads/2013/12/motherboard.png


 

 
 

پژوهشیدانستنی های  3  

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

 

گرفته است که عملکردش از  ۹.۵در این تصویر مشاهده می کنید که هارد درایو سیستم خودم از همه کمتر امتیاز از 

   Passmark performance test  بقیه قسمت ها کند تر است. برای آنالیز دقیق تر نیز می توانید از نرم افزارهایی مثل

  .استفاده کنیدنیز 

CPU  

یز ناین قسمت قلب کامپیوتر شما است و عوض کردن آن تاثیر زیادی در سیستم شما میگذارد. با این حال تعویض آن 

کار راحتی نیست و از طرفی گران قیمت ترین قسمت کامپیوتر است اما جدای از قیمت بیشتر مواقع نمی توانید از سی 

پی یو ای استفاده کنید که قبال مادربورد چند سال پیش خریده اید. که باید مادربورد خودتان را نیز تعویض کنید و این 

  .یعنی هزینه بسیار زیاد

 

RAM 

ازنده ، رم بیشترین نقش را در سرعت اجرای سیستم دارد . رم ها عموما قیمت باالیی ندارند و باید تنها پس از پرد

مطمئن شوید که سرعت رم های قبلی که میخواهید تعویض کنید با رم جدید یکی باشد ، اگر هم قصد دارید کل رم ها را 

گیگابایت و  ۲تیبانی می کند. به جای استفاده از یک رم تعویض کنید باید مطمئن شوید مادر بورد شما از چه سرعتی پش

  .یک رم یک گیگ ، استفاده از دو رم دو گیگ بازده بیشتری دارد

http://www.zoomtech.ir/wp-content/uploads/2013/12/performance-information.jpg
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Hard Drive  

تعویض هارد یکی از بی دردسر ترین قسمت ها می باشد. آسان ترین راه خرید یک هارد سریع متعارف با دور باالست 

هزار تومان دارد. راه دیگر  ۲۷۷قیمتی حدود  ۷۲۷۷که قیمت چندانی هم ندارد. مثال یک هارد دو ترابایتی ساتا با سرعت 

  .هستند HHD یمت باالیی دارند و به مراتب سریع تر از هارد هایسریع بخرید. این هارد ها ق SSD این است یک هارد

http://www.zoomtech.ir/wp-content/uploads/2013/12/RAM.jpg


 

 
 

پژوهشیدانستنی های  5  

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

 

VGA Card   

اگر دوست دارید بازی های خود با آخرین کیفیت اجرا کنید برای ارتقای کارت گرافیک اغلب به دردسر می افتید چون 

مندی مادربورد های جدید و پاورهای قدرتکه قیمت کارت گرافیک بسیار باالست خصوصا انکه بیشتر کارت های گرافیکی به 

بخاطر داشته باشید که هنگام خرید  . احتیاج دارند. می توان با هزینه اندکی بیشتر یک کارت گرافیک خوبی تهیه کرد

  .کارت گرافیک مدل مادربورد خود را به فروشنده بگویید تا شما را راهنمایی کند

 

 

 

http://www.zoomtech.ir/wp-content/uploads/2013/12/hard_drive_western_digital_sata.jpg
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 ارتقای نرم افزاری سیستم عامل

وقتی قصد این را دارید که از سیستم عامل جدیدی در سیستم خودتان استفاده کنید مطمئن شوید که درایورهای 

استفاده میکنیدو قصد  ۷مورد نیاز در سیسستم شما وجود دارید. با این حال نیز نیازی به نگرانی نیست چون اگر از ویندوز 

ه شوید . داشتن چند سیستم عامل شاید از نظر ظاهر جالب باشد اما دارید بعید است با مشکلی مواج ۸ارتقا به ویندوز 

 .فضای زیادی از سیستم را در اختیار می گیرد

 ؟ تچگونه اس 01ویندوز ارتقا به 

خود یک داستتان جداگانه است، شاید اغرا  نکرده باشیم. از زمان عرهه نخستین   0۷اگر بگوییم نحوه ارتقا به ویندوز 

های گوناگونی درباره نحوه های معتبر خبری صتتحبتتا به امروز، از ستتوی مایکروستتافت و ستتایت 0۷دوز نمایش وینپیش

و  ۷های ویندوز عاملبرای کاربران سیستم 0۷مطرح شده است. نخستین بار اعالم شد، ارتقا به ویندوز  0۷ارتقا به ویندوز 

روزرستتانی مخت  ی به نقل از مایکروستتافت اعالم کردند بهرایگان استتت. اندز زمانی بعد، منابع خبر ۸خانواده ویندوز 

 روزرسانی برای کاربرانکنند. مدتی بعد اعالم شد بهکاربرانی استت که از نستخه قانونی ویندوزهای یاد شتده استفاده می   

Windows Insider صورت رایگان خواهد بودبه.  

اینسایدرهای »چنین نوشته است:  0۷به نقل از مایکروسافت در ارتباط با نحوه ارتقا به ویندوز  Thenextweb سایت

کنندگان زودتر از نامد. این آزمایشکنندگان عمومی بتا میها را آزمایشکسانی هستند که مایکروسافت آن 0۷ویندوز 

خواهد شد، دسترسی خواهند داشت.  عرهه رسمی طوربه ژوییه  ۲۵های متعددی که در تاریخ کاربران دیگر به ویژگی

روزرسانی دریافت خواهند کرد. درست به همان شکلی که از نخستین را از طریق یک به (RTM) اینسایدرها نسخه نهایی

ن ینا، باید اطمروزرسانی را دریافت کنیدکه بتوانید این بهبرای این .اندها را دریافت کردهروز عرهه بیلدهای آزمایشی آن

ویندوز  عنوان یکحاصل کنید ابتدا کامپیوتر شما به حساب مایکروسافت متصل باشد و دوم همان سیستمی باشد که به

 نسخه مخت  آمده وجود به تغییرات و 0۷روزرسانی ویندوز این شیوه به .ایدنام استفاده کردهاینسایدر از آن برای ثبت

ژوییه به بعد عرهه شود، بر مبنای این قاعده عمل خواهد کرد. البته  ۲۵ تاریخ از که بیلدی هر و نیست 0۷ ویندوز نهایی

است و افراد دیگری که به ارتقا احتیاج دارند، بدون نیاز به حساب مایکروسافت  0۷این مدل فقط ویژه اینسایدرهای ویندوز 

  «.ژوییه دریافت کنند ۲۵توانند نسخه نهایی را در تاریخ می
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کنندگان همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و آزمایش 0۷بعد از عرهتته رستتمی و عمومی ویندوز   برنامه اینستتایدر

 عرهتته به اقدام مایکروستتافت البته. کرد خواهند دریافت های زمانی چهار ماه یک بارروزرستتانی بعدی ویندوز را در بازهبه

ای را های خانگی و حرفههای فلش نسخهین حافظهبیتی روی حافظه فلش خواهد کرد. ا 46و  2۲های نستخه  10 ویندوز

روزرستتانی یک پیام مشتتخ  داردی مایکروستتافت دیگر اقدام به  کنندگان قرار خواهند داد. این نحوه بهدر اختیار مصتترف

های گذشتتته شتتاهد آن بودیم نخواهد کرد و در عوض  هایی با حجم باال و ستتنگین که ما در ستتال روزرستتانیعرهتته به

عامل آخرین سیستم 0۷که مایکروسافت اعالم کرده است، ویندزو چنان  های کوچک را عرهه خواهد کرد. آنسانیروزربه

ه رود در آیندشود و در نتیجه انتظار میروزرسانی میهای جدید بهطور مداوم با ویژگیعرهته شده این شرکت است که به 

زارشتی که مایکروستافت به نقل از تری مایرسن در ارتباط با   های جدیدی از ستوی مایکروستافت باشتیم. گ   شتاهد ویژگی 

موبایل  0۷و ویندوز  0۷دهد تعداد افرادی که در آزمایش ویندوز برنامه اینستتایدر ویندوز منتشتتر کرده استتت، نشتتان می 

ژوییه  ۲۵دهد در تاریخ اند، به مرز پنج میلیون نفر رستتیده استتت. این گزارش نشتتان می مشتتارکت داشتتته و کمک کرده

 .ارتقا خواهند داد 0۷های خود را به ویندوز نزدیک به پنج میلیون عضو اینسایدر ویندوز سیستم

 رو هستند؟هایی روبههایی توانایی ارتقا به ویندوز را دارند و با چه محدودیتعاملچه سیستم

رفت، مایکروسافت که انتظار میچنان  ای عرهته خواهد شتد. آن  ستازی شتده  های متنوع و بهینهبا ویژگی 10 ویندوز 

های حذف شده ترین ویژگیحذف کرده است. یکی از بزرگ 0۷های قبلی را در ویندوز عاملهای سیستمتعدادی از ویژگی

کنید، بعد از های زیر استفاده میعاملاز ستیستم  استت. به عبارت دیگر، اگر  Windows Media Center ،10در ویندوز 

 .از سیستم شما حذف خواهد شد Windows Media Center ،0۷ارتقا به ویندوز 

• Windows 7 Home Premium 
• Windows 7 Professional 
• Windows 7 Ultimate 
• Windows 8 Pro with Media Center  
• Windows 8.1 Pro with Media Center 

 :اند، به شرح زیر هستندحذف شده 01عامل ویندوز هایی که در سیستمویژگی

از  Windows Media Center،0۷کنید، بعد از نصب ویندوز های ذکر شتده زیر استفاده می عاملاگر از ستیستتم   -1

 .سیستم شما حذف خواهد شد

 Windows 7 Home Premium ,Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate ,Windows 8 Pro 

with Media Center, Windows 8.1 Pro with Media Center  

 .افزار جداگانه استها نیازمند نصب یک نرمدیویتماشای دی -2

 .حذف خواهند شد 0۷با نصب ویندوز  ۷های دسکتاپ ویندوز دستگاه -3
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 Windows Pro 10 طور خودکار دریافت خواهند کرد، اما کاربرانها را بهروزرستتانیخانگی به 0۷کاربران ویندوز  -4

  .ها را خواهند داشتروزرسانیامکان به تعویق انداختن به windows 10 Enterprise و

قرار دارند، در  ۷صورت از پیش نصب شده روی ویندوز که به Hearts و Solitaire ،Minesweeper هایبازی -5

 و Microsoft Solitaire Collection  ها، دو مجموعهجای آنحذف خواهند شد و به 0۷روزرسانی به ویندوز زمان به

Microsoft Minesweeper شوندجایگزین می. 

یا از  Windows Update را از بخشجدیدترین درایو آن کنید، الزم استتت بی استتتفاده میدرایو یواساگر از فالپی -6

 .سایت سازنده آن دانلود کنید

 برنامه 0۷روزرستتانی به ویندوز روی ستتیستتتم کاربری نصتتب شتتده باشتتد، به  Windows Live Essentials اگر -7

OneDrive درایو را نصب خواهد کردباکس وانجای آن نسخه اینرا حذف و به. 

ستترنام   LIP کنید، یک بستتته زبان نصتتب یا از پک واستتط زبان عاملی که از آن استتتفاده میستتیستتتماگر روی  -8

Language Interface Pack)  ) که اید، زمانیاستتفاده کرده Insider Preview  را نصب کنید، این بسته حذف خواهد

  .شد

    Insiderفزاری ممکن استتتت از اهای ستتتختگرهای کامپیوترهای شتتتخصتتتی و پیکربندیتعتدادی از پردازش  -9

Preview   بیتی  46های گرها همراه تعداد محدودی از پردازشپشتتتتیبتانی نکنند که شتتتامل تعداد قدیمی از این مدل

 .شودمی

افزاری تازگی نرمرا برای کاربران ویندوز ساده ساخته است. این شرکت به 0۷البته مایکروسافت فرآیند ارتقا به ویندوز 

عرهه کرده است که به  ۸و خانواده ویندوز  ۷روزرستانی برای کاربران ویندوز  را همراه با یک به Get Windows 10 نامبه

 0۷را روی سیستم خود نصب کنند. ویندوز را در اختیار داشتته و آن   0۷دهد تا یک کپی از ویندوز ها این امکان را میآن

کنند، در استتتفاده می ۸و خانواده ویندوز  ۷های اصتتل ویندوز انی که از کپیروزرستتانی رایگان برای کاربرعنوان یک بهبه

را خواهند  0۷عامل ویندوز که امکان ارتقا به ویندوز های مختلف سیستمدسترس خواهد بود. بر اساس این رویکرد، نسخه

 :داشت، به شرح زیر هستند

• Windows 7 Home Basic to Windows 10 Home 

• Windows 7 Home Premium to Windows 10 Home 

• Windows 7 Professional to Windows 10 Pro 

• Windows 7 Ultimate to Windows 10 Pro 

• Windows 8.1 to Windows 10 Home 
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• Windows 8.1 Pro to Windows 10 Pro 

• Windows 8.1 Pro for Students to Windows 10 Pro 

 

 چیست؟ 01ویندوز افزار مورد نیاز سخت

روی سیستم کاربران نصب شده است، این  ۸یا خانواده ویندوز  ۷مایکروسافت در سایت خود نوشته است، اگر ویندوز 

  0۷افزارهای مورد نیاز برای نصب ویندوز گروه از کاربران مشکل خاصی در زمینه حداقل سخت

 :زیر استافزارهای مورد نیاز به شرح نخواهند داشت. اما حداقل سخت

 ترگیگاهرتزی یا سریع 0پردازنده: 

 بیتی 46عامل گیگابایت برای سیستم ۲بیتی و  2۲گیگابایت برای نسخه  0حافظه اصلی: 

 گیگابایت حافظه آزاد روی هارددیسک 04حافظه جانبی: 

  WDDM همراه با درایور ۵اکس کارت گرافیک: کارتی با توانایی پشتیبانی از دایرکت

 مایکروسافت به همراه دسترسی به اینترنت یک حساب

کنید، مایکروسافت پیام هشداری را از تاریخ روی سیستم خود استفاده می Insider Preview که اگر ازنکته آخر این

که زمان زیادی برای ارتقای کامپیوتر شخصی شما به نسخه برای شما ارسال خواهد کرد، مبنی بر این ۲۷0۹سپتامبر  0۹

 .باقی نمانده استجدیدتر 

 

 چگونه سرعت سیستم را افزایش دهیم

در صورتی که رم دستگاه شما پایین است ، شما میتوانید با استفاده از این ترفند مقداری از هارد دیسک را به عنوان 

  .ایش سرعت سیستم شما و جلوگیری از هنگ شدن آن می شودرم کامپیوتر خود معرفی کنید. این عمل باعث افز

 :بدین منظور

 .کلیک راست کنید My Computer بر روی   (0

 .را کلیک کنید Properties از منوی باز شده بر روی (۲

 .بشوید که از زبانه های گوناگون تشکیل شده است Properties System وارد پنجره (2

 .بشوید Advanced در این قسمت وارد زبانه سپس (6

 .را کلیک کنید Settings بر روی گزینه Performance در قسمت (۹

http://shahre-computer.iran.sc/post/18
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 .بشوید Options Performance سپس وارد قسمت (4

 .را انتخاب کنید Advanced در این قسمت نیز زبانه (۷

 .را انتخاب کنید Change گزینه Virtual memory در قسمت (۸

این  ۲۹4معموال در رم های  . انتخاب شده را مشاهده می کنیددر این قسمت مقدار رمی را که بطور پیش فرض  (۵

 .حداکثر می باشد ۷4۸حداقل و  2۸6متغیر است . که  2۸6-۷4۸مفدار بین 

 .درایوی را که می خواهید در آن مقدار فضایی را اختصاص به رم دهید انتخاب کنید  (0۷

 .را فعال کنید Custom size سپس گزینه  (00

 .این قسمت وارد کنیداندازه های خود را در   (0۲

 .کنید Ok را فشار دهید و تمامی پنجره های باز شده را Set در پایان کلید  (02

 . کنید Restart در صورت امکان کامپیوتر خود را  (06

  

 

می باشد که پیشنهاد می کنم این روش رو هرگز امتحان نکنید چون ممکن  over Clock روش دیگر افزایش سرعت

 برساندشما آسیب  CPU هست به

 AMD افزایش سرعت سیستم های مبتنی بر

را انتخاب می   Frequency / Voltage Control سیستم می شویم و گزینه Setup ابتدا وارد: روش سخت افزاری :0

 Over سی پی یو Over Clock :نکته.می دهیم ارتقا 0۲۷به  0۷۷را از  cpu host frequency کنیم.سپس عدد جلوی

Clock  ها به نحو چشم گیری  قطعات، از جمله کارت گرافیک را در پی دارد. به همین دلیل عملکرد سیستم در بازیدیگر

واحد تاثیر چندانی ندارد و دمای سی پی یو هم خیلی  ۲۷سخت افزاری بیش از  over clock :۲نکته.افزایش می یابد

: 2نکته.نگذارید 0۲۷هرگز باس سیستم را بیشتر از اسیب ببیند. به همین دلیل  cpu می رود ، همچنین ممکن است باال

باعث  over clock :6نکته .آسیب می رساند cpu بیش از این مقدار به over clock می باشد و cpu022 حداکثر باس

یا  reset درجه سانتیگراد نرسد چون سیستم 4۷به  cpu می شود به همین دلیل باید دقت کنید تا دمای cpu افزایش دمای

وجود دارد و توسط آن  Easy tune نرم افزاری به نام Giga روش نرم افزاریدر سی دی مادربردهای :۲.موش می شودخا

کار می کنند و می توانید باس  100 معموال با باس AMDمبتنی بر کنید. سیستم های Over Clock می توانید سیستم را

باعث قفل کردن  Bus نکته : افزایش بیش از حد.ستم قفل کندافزایش دهید ، بدون آنکه سی 00۷به  easy tune را توسط

 00۷نرم افزاری Over clock واحد آن را افزایش ندهید. باس ایده آل برای 0۷ سیستم می شود ، به همین دلیل بیش از

 .افزایش دهیدواحد دیگر  easy tune 10توانید آن را توسط کردید دوباره می restart می باشد و بعد از اینکه سیستم را

Bus  بشود 0۲۷سیستم نهایتا نباید بیش از. 
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 افزایش سرعت خاموش شدن سیستم 

احتماال برای شما هم پیش اومده که سیستمتون یه مقدار دیر خاموش بشه مخصوصا بعد از نصب بعضی از برنامه 

نها اصرار بعضی برنامه ها برای های خاص بر روی سیستم . این مشکل چندین دلیل میتونه داشته باشه که یکی از او

بسته نشدن هست ! اما در قسمت رجیستری ویندوز کلیدهایی وجود داره که با تغییر مقدار اونها میتونید اجازه ایجاد این 

 !تاخیر رو بگیرید و سرعت خاموش شدن سیستمتون رو زیاد کنید

ا صفحه مربوط به تنظیمات رجیستری باز بشه و بعد ت regedit بشید و در اونجا تایپ کنید  run از منوی استارت وارد

  <<به این مسیر برید 

 
HKEY_CURRENT_USER >CONTROL PANEL > DESKTOP 

 . رو به عدد یک تغییر بدید " AutoEndTasks " حاال از پنجره سمت راست مقدار

کاهش بدید ) من  0۷۷۷هست رو به  ۲۷۷۷۷رو که معموال حدود  "WaitToKillAppTimeout" بعد از اون مقدار

  (گذاشتم اما حتی المقدور از این مقدار کمتر نزارید ۹۷۷خودم روی 

  کاهش بدید 0۷۷۷رو هم به  " HungAppTimeout" و بعد مقدار

 

 >>حاال از پنجره سمت چپ اینبار به مسیر زیر برید

"HKEY_LOCAL_MACHINE" > system > CurrentControlSet > control  

 ( تغییر بدید) در پنجره سمت راست 0۷۷۷رو هم به  "WaitToKillServiceTimeout" و مقدار  

تغییر میدید در حقیقت مقدار اون خاصیت  0۷۷۷مقادیر باال بر حسب میلی ثانیه هست پس وقتی شما مقادیر رو به 

 . رو به یک ثانیه کاهش دادید

  

 

واقف هستیم. قطعه ای که وظیفه اجرای برنامه ها بر عهده آن است و حافظه  Ram ودن قطعه ای به نامهمه ما بر حساس ب

ای موقتی است و خواندنی و نوشتی است یعنی شما توانایی تغییر در اطالعات و جزئیات آن را نیز دارید. از معرفی این 

ال وقتی بازی کامپیوتری را خریداری می کنید، یکی بر کسی پوشیده نیست برای مث Ram قطعه که بگذریم، اهمیت قطعه

و مقدار فضا الزم  Cpu و گرافیک کارت کنار در که است رم قطعه است، شده اشاره آن به بازی جلد از قطعاتی که در روی

ده است. شحتما نوشته خواهد شد. این مثالی بود برای ثابت کردن اهمیت این قطعه که برای کاربران حرفه ای از قبل ثابت 

همان طور که گفته شد برنامه ها برای اجرا به رم فرستاده خواهند شد، پس سرعت سیستم شما با کیفیت و قدرت رم شما 

پس سرعت پردازش اطالعات و عملکرد سیستم شما بستگی به رم دارد. سرعت سیستم کاهش یافته  .رابطه مستقیم دارد
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این قبیل اینها همه ممکن است ناشی از رم شما باشد. برای حل این چنین برنامه ها دیر اجرا می شوند و مشکالتی از 

را معرفی خواهد کرد.  PGWARE مشکالتی چه تدبیری اندیشه اید؟ سایت آسان دانلود نرم افزار از شرکت

آسان روبروی شماست که  Ram نرم افزاری معروف از این شرکت باشد. بهترین گزینه برای بهینه سازی SuperRam شاید

دانلود آن را معرفی خواهد کرد . باید گفت این نرم افزار از روش استفاده فضاهای خالی هدر رفته برای افزایش کارایی رم 

یعنی همیشه مقداری از توانایی رم بدون استفاده می ماند که این نرم افزار با تقسیم وظایف سعی می  . استفاده می کند

ود تا هیچ فضای هدر رفته ای وجود نداشته باشد . نیازی به تغییر سخت افزاری توسط کند بیشترین استفاده را از رم ش

شما نیست و به راحتی هرچه تمام تر بدون نیاز به دانش فنی این نرم افزار تمام موارد الزم را خودش انجام خواهد داد. 

 ر شود ، ولی متدهای پیشرفتهسقوط سرعت رم یکی از بدترین مشکالت است که هر کاربری ممکن است با آن دچا

SuperRam  رهایی بخش باشد. با آنالیزهایی که این نرم افزار انجام می دهد مقدار فضایی که در حال هدر رفتن است پیدا

می شود و همین فضاهای بدون استفاده می تواند سرعت سیستم شما را تا حد قابل قبولی افزایش بدهد ! کسی از افزایش 

که مشتریانشان با این نرم افزار کاهش  RAM احت نخواهد شد به جز فروشندگان سخت افزاری مانندسرعت سیستم نار

 . ! خواهد یافت

 :SuperRam v6.5.17.2010 قابلیت های کلیدی نرم افزار

 بهینه سازی سرعت رم با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته 

 آن فضاها پیدا نمودن فضاهای هدر رفته رم و استفاده از 

 برآورد نمودن سرعت رم شما در لحظات مختلف 

 نمایش مقدار رم استفاده شده و مقدار رم بدون استفاده 

 رز به دانش سخت افزاری و نرم افزابدون نیا- 

 دادن اختیار کامل به کاربر برای ایجاد تغییرات 

 نظارت بر استفاده از پردازنده 

  سخت افزارجلوگیری از استفاده بیش از حد مجاز از 

 محیط گرافیکی زیبا و کاربرپسند 

 پشتیبانی از زبان های مختل 

 افزایش سرعت سیستم در نتیجه بهینه سازی رم 

 بدون نیاز به افزایش قدرت سخت افزاری سیستم 

  ۷سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز محبوب. 

 ........و 

 

 مهشید سعدی گردآورنده:


