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 ياجزا از یکی. بود خواهد بهتر انهیرا آن کارکرد مطمئنا باشد باالتر انهیرا کی يافزار سخت قطعات هرچقدر

 برنامه ياجرا و ندوزیو آمدن باال سرعت باشد باالتر آن مقدار قدر هر که است رم انهیرا سرعت شیافزا در مهم

  .ابدی یم شیافزا ها يباز و ها

  

  .میبده آموزش شما به را رم به يممور فلش لیتبد میدار قصد مطلب نیا در

 انهیرا رم به را خود يممور فلش دیتوان یم یراحت به شما و دارد وجود خود يخود به امکان نیا 7 ندوزیو در

  .داد انجام را کار نیا خاص افزار نرم کی با دیبا و ندارد وجود امکان نیا یپ کسیا ندوزیو در اما. دیکن لیتبد

  

  :نکته

  

  .دیکن اضافه انهیرا رم به دیتوان یم را يممور فلش یخال يفضا مقدار فقط .1

  .دیکن حذف را است يممور فلش در که یاطالعات یتمام دیکن یسع .2

  .دارد يکمتر ریتاث باشد 4GB از کمتر يممور فلش اگر .3

  

  :7 ندوزیو

  



  

  

  .دیکن انتخاب را Properties نهیگز و کرده کیکل راست خود يممور فلش يرو بر

  



  .دیبرو Readyboost سربرگ به شده ظاهر پنجره در .1

  .دیکن انتخاب را Use this device نهیگز .2

: نکته. دیکن یم مشخص را دیده اختصاص انهیرا رم به دیخواه یم که ییفضا مقدار قسمت نیا در .3

  .دیبده اختصاص انهیرا رم به دیتوانیم را يممور فلش یخال يفضا مقدار فقط

  .دیکن کیکل OK يرو بر .4

  .دیکن يخوددار داًیاک يممور فلش کردن جدا از: توجه

  :دیده انجام را ریز اتیعمل يممور فلش کردن جدا يبرا

  

  

  .دیکن انتخاب را Properties نهیگز و کرده کیکل راست خود يممور فلش يرو بر .1

  .دیبرو Readyboost سربرگ به شده باز پنجره در .2



  .دیکن انتخاب Use this device يبجا را Do not Use this device نهیگز .3

  .دیکن کیکل OK يرو بر .4

  

 کسیا ندوزیو در را آموزش نیا حاضر حال در و دیرس انیپا به 7 ندوزیو در رم به يممور فلش لیتبد آموزش

  .میریگ یم یپ در یپ

  

  :یپ کسیا ندوزیو

 استفاده eBoostr افزار نرم از دیبا ندارد وجود خود يخود به امکان نیا نکهیا لیدل به یپ کسیا ندوزیو در

  .میکن

  

  :نکته

  .دیکن دانلود را افزار نرم نیا دیتوان یم نترنتیا در جستجو با .1

  .کند یم یبانیپشت را کروسافتیما يها عامل ستمیس انواع افزار نرم نیا .2

  

  .دیکن اجرا و نصب را افزار نرم



  

  

 نهیگز يرو بر ای. دیکن کیکل Add new cache device يرو بر و زده را Edit نهیگز برنامه سربرگ از

Configure دیکن کیکل برنامه نییپا در.  

  

  



  .دیکن انتخاب را خود نظر مورد يممور فلش شده ظاهر پنجره در .1

  .دیبزن را Use this device for caching کیت .2

 را دیده اختصاص انهیرا رم به دیخواه یم که ییفضا مقدار Select the cache size قسمت از .3

  .دیبده اختصاص انهیرا رم به دیتوانیم را يممور فلش یخال يفضا مقدار فقط: نکته. دیکن انتخاب

  .کند یم يرمزگذار را کش يمحتوا دیبزن را encrypt cache content کیت اگر .4

 .دیکن کیکل OK يرو بر .5

  

  

  

 به شد ظاهر رنگ ینارنج تعجب عالمت يممور فلش کونیا يرو بر برنامه نییپا قسمت در که یصورت در: نکته

  .دیکن صبر یکم دیبا و است رم به يممور فلش لیتبد حال در که هست یمعن نیا



  

  

 با اتیعمل که است یمعن نیا به شد داده شینما رنک سبز کیت کی يممور فلش کونیا کنار در یوقت: نکته

  .است شده انجام تیموفق

  

  .دیبزن را برنامه نییپا در Build cache now نهیگز بار کی بود 100% از کمتر Cache fill اگر: نکته

  .دیکن يخوددار داًیاک يممور فلش کردن جدا از: توجه

  

  .دیکن کیکل Remove نهیگز يرو بر دیبا يممور فلش کردن جدا يبرا

  

 زیعز کاربران شما تیرضا مورد زین آموزش نیا که است دیام. دیرس انیپا به رم به يممور فلش لیتبد آموزش

 .باشد شده واقع


