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آًْا دارای یک کاهیپیَتز رٍهیشی ّستٌذ اها ّز کذام هی خَاٌّذ هحیظ ضخصی .ضادی در یک خاًَادُ چْار ًفزُ سًذگی هی کٌذ 
 پذر ضادی هی خَاّذ فزسًذاًص دستزسی هحذٍدتزی تِ فایل ّا ٍ پَضِ ّا داضتِ تاضٌذ. ٍیٌذٍس خَد را داضتِ تاضٌذ

 تزای ضادی یک حساب کارتزی تا هطخصاتی کِ پذرش هی خَاّذ ایجاد کٌیذ ٍ رهش ٍی را تغییز دّیذ (الف
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 .تٌظیوات سیز را در حساب کارتزی ضادی  اًجام دّیذ
 .تصاٍیز هَجَد در یک پَضِ دلخَاُ را تا فاصلِ سهاًی یک دقیقِ ٍ تِ صَرت اسالیذی رٍی هیش کار قزار هی دّین (الف
ًٍام ضادی تز رٍی صفحِ .  دقیقِ اس کاهپیَتز استفادُ ًطَد هحافظ صفحِ ًوایص فعال ضَد5درصَرتی کِ پس اس گذضت  (ب

 .ظاّز ضَد
 . ًَار ٍظیفِ در تاالی صفحِ ًوایص قزار گیزد ٍ دکوِ ّای رٍی ًَار ٍظیفِ کَچک تاضٌذ (ج
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هادرتشرگ ضادی در کطَر آلواى سًذگی هی کٌذ ضادی قصذ دارد تا هادرتشرگص تا ًزم افشار گفت ٍ گَی ایٌتزًتی کِ در رایاًِ خَد 
ًصة کزدُ ارتثاط تزقزار کٌذ ٍ هی خَاّذ سهاًی تواس تگیزد کِ ساعت استزاحت ٍی ًثاضذ تٌظیوات هزتَعِ را تزای ٍی اًجام 

 .دّیذ ٍ در گَضِ صفحِ ًوایص ًطاى دّیذ
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تز رٍی رایاًِ خاًَادُ ضادی چٌذیي تزًاهِ پخص فیلن ًصة ضذُ است پذرش  هی خَاّذ فیلن ّایص تِ صَرت پیص فزض تا 
 . پخص ضَد windows media playerتزًاهِ 

 . را در صَرت ًصة تَدى  تز رٍی رایاًِ خَد حذف کٌذGameّوچٌیي ٍی هی خَاّذ تعضی اس اجشای ٍیٌذٍس هثل 
 

.. هاندنی است،نه ساختنی باشی زندگی شروع نقطه در رسیدی شاید آخر به کردی احساس وقت گرده،هر دنیا باشه یادت



 
 

 


