
  

 0.1 فارسی تپرومپ افزار نرم 

 اصلی های ویژگی( الف

 تحت سازهاي فارسي به نیاز بدون Windows XP از باالتر های عامل سیستم در  foxpro تحت های برنامه محیط سازی فارسی جهت افزار نرم این

DOS   نمود اشاره زیر موارد به توان می افزار نرم اصلی های ویژگی از. شود می برده بکار: 

 ویندوز های عامل سیستم در اجرا قابلیت XP–WIN 7 –1.0 WIN  –WIN 01  

 آسان کاربری رابط  

 مانند دور راه از کنترل های برنامه با سازگار Windows Remote Desktop و TeamViewer 

 عامل سیستم در نصب به نیاز بدون اجرا قابلیت (Portable) 

 برنامه اجرای و اندازی راه جهت جانبی های برنامه و ها هکتابخان به نیاز عدم 

 عامل سیستم تنظیمات دائمی تغییر به نیاز بدون اجرا قابلیت (با مشکل بروز صورت در reboot شد خواهد حل مشکل سیستم) 

 ارائه command line قابلیت که شرایطی در ویندوز های عامل سیستم در شده فارسی Fullscreen ندارد وجود 

 تحت افزارهاي نرم اجرا قابلیت foxpro  محیط در windows 7 وwindows1.0  وwindows 01   

 ازطريق اينترنتي دسترسي قابلیت TeamViewer  برنامه به اندرويد وگوشیهاي تاپ ولپ تبلت بوسیله 

  كار ومحل ازمحیط خارج افزارذيربط نرم به ها داده وورود گزارشات وروئیت   foxpro تحت افزارموردعمل نرم

 افزار نرم به افزار نرم اين هاي قابلیت  برتري DOSBOX (گیرد مي صورت مجازي درايو ايجاد به نیاز بدون اصلي درايو در عملیات تمام  )1 

 تحت يافزارها نرم اجراي هاي محدوديت رفع بدلیل هزينه در جوئي صرفه FOXPRO  1 جديد افزار نرم تهیه از وجلوگیري جديد هاي كیس در 

 فارسی اعداد نمایش 

 راهنما فایل 

  افزار نرم  تهیه نحوه – ب

  شرکت ایمیل به ویا11000001190 ویا  11000091190  همراه شماره به  پیامک طریق از خود ایمیل آدرس ستا الزم سازی فعال جهت
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ازاجرا پس  فارسي پرومپتافزار نرم نماي

 


