ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎل ) 2015ﺗﺒﻠﺖ(

ﺳﺎل  2015ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت ،ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎه و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﺳﺎل را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ  PCMag.comﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮﻏﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و
در ﻃﯽ  12ﻣﺎه ،ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰۰ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻨﺎوری ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری
اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل را در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار داد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺮﻓﻪای و ردهﺑﺎﻻ ،ﻫﯿﺄت داوران ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎ
ﻫﻢ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺑﻌﺪ از ﮐﺶوﻗﻮسﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻃﯽ  ۱۲ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﺴﺎل  PCMag.comﺷﺎﻣﻞ ۱۰۰
ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۱۹ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۸۸ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺮدﺑﯿﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اول ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۴ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎ داده
ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  4ﯾﺎ  4.5ﺳﺘﺎره دارﻧﺪ؛ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎ؟ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺮﻓﯿﺲﺑﻮک

ﺗﺒﻠﺖ ﺳﺮﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓـــــﺖ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﯿــﺎری از ﻟــــﭗﺗــــﺎپﻫـــﺎی ﻗﺪرتﻣﻨﺪی ﮐﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ ﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮی آن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪاﺷﺪن دارد .ﺑﺎﻃﺮی آن در
ﺣﺪود  15ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی

اوﻟﺘﺮاﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮی ﻟﭗﺗﺎپ و ﺗﺒﻠﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ،در ﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ آن
ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ اﺳﺖ 1900) .دﻻر(

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﺮﻓﯿﺲﭘﺮو ۴

ﺳﺮﻓﯿﺲﭘﺮو  ۴ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪای درﺧﺸﺎن ،ﮐﺎراﯾﯽ
ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ،از ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .وزن آن در ﺣﺪود 900
ﮔﺮم اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﻗﺪرت آن در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻟﭗﺗﺎپ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی آن وﯾﻨﺪوز  ۱۰و ﻗﻠﻢ آن
ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﯿﺒﻮردی را ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻓﯿﺲﭘﺮو  ۴ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد 900) .دﻻر(

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ S2 8.0

از ﻫﺮ ﻣﻨﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺪل ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ اﺳﺖ.
ﻓﻮقﺑﺎرﯾﮏ ،ﺳﺒﮏ و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ زﯾﺒﺎی  AMOLEDاز ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ .ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪای،

ﮐﺎراﯾﯽ آن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دورﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،درﮔﺎه  MicroSDو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻫﻢزﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ و راﺣﺘﯽ در اپﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ Tab
 S2 8.0ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ آﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎزار اﺳﺖ 400) .دﻻر(

آﻣﺎزون ﻓﺎﯾﺮ

از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ روی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﮐﺴﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ در ﺟﺎﯾﯽ
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ارزان ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ،وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ
از ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺎزون ﻓﺎﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ 90) .دﻻر(

Getac F110و)(2015

اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﮏ و ﺑﺎرﯾﮏ
اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺪ ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﮐﻪ دارد ،در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﻮرداری از دو ﺑﺎﺗﺮی و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ
وﯾﻨﺪوزی ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ 1670) .دﻻر(

آﻣﺎزون ﮐﯿﻨﺪل Paperwhite

دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ  Paperwhiteﭘﺮﭼﻢدار آﻣﺎزون در رده اﯾﺒﻮکرﯾﺪرﻫﺎ اﺳﺖ .رزوﻟﻮﺷــﻦ  1448x1072و ﺻﻔﺤـﻪ E Ink
 Cartaﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  300در ﮐﻨﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ  119دﻻر ﺑﺮای ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از وایﻓﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﺎراﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار رم را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﺑﺮ ،ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺘﺎب آﻣﺎزون ،اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ،ﺧﺎص ﮐﺮده اﺳﺖ120) .
دﻻر(

ﮐﯿﺒﻮرد  Belkin Qode Ultimate Proﺑﺮای آیﭘﺪ اﯾﺮ ۲

از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﯿﺲﻫﺎ ،ﮐﺎورﻫﺎ و ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آیﭘﺪ اﯾﺮ  ۲وﺟﻮد دارد  Belkin Qode Ultimate Proﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ دارد ،ﭼﺸﻢﻧﻮازی ﻣﯽﮐﻨﺪ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﯿﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﭘﺸﺖ زﻣﯿﻨﻪ و ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد .وزن آن ﮐﻤﯽ

ﺑﯿﺶ از  450ﮔﺮم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ از ﺗﺒﻠﺖ آیﭘﺪ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﺎر ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﯿﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ 130) .دﻻر(
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر  70اﯾﻨﭽﯽ در اﻟﮑﺎﻣﭗ 2015

ﮐﺪام ﺗﺒﻠﺖ اﭘﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺒﻠﺖ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ؟

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :اوﻟﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ دو ﮐﺎره وﯾﻨﺪوز  10ﻫﻮاوی

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :اوﻟﯿﻦ ﺗﺒﻠﺖ دو ﮐﺎره آﻟﮑﺎﺗﻞ ﺑﺎ دو ﺑﺎﺗﺮی LTE ،و وﯾﻨﺪوز 10

ﺑﯽﻋﻼﻗﻪﮔﯽ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﭘﻞ ﺑﻪ آیﭘﺪ ﭘﺮو و اﭘﻞ واچ!

وﯾﺪﯾﻮ :آﯾﺎ آیﭘﺪ ﭘﺮو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻧﯿﺎی ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ؟

 :CES 2016ﮔﺠﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎرژ راﯾﮕﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﻗﻠﻢ اﭘﻞ :دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود

 ۱۰ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﻣﻨﺒﻊ:

ﭘﯽﺳﯽ ﻣﮓ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 12ﺑﻬﻤﻦ 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/information-feature/2840 :

