 10ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ  -از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق

در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺒﮑﻪ،
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺮﻓﻨﺪی ﻫﻢ در ﻟﯿﺴﺖ  10ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﺮوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﻟﯿﺴﺖ
ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ.

 ۱۰ﻣﻬﺎرت ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﻮش اﺣﺴﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  EQﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻮش
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻃﻒ و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻓﺮدی اﺷﺎره دارد و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درک
اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧُﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
آنﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﻣﯽﺷﻮد.

اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﻮر ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺨﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﮐﻼود ﺧﺼﻮﺻﯽ و
دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﻇﺮاﻓﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻼود ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻃﯽ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﺸﺮو اﻣﮑﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف را ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻞ و رﻓﻊ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

ﻫﻔﺖ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ Intent-Based Networking

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﺣﺚ داغ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  Intent-Based Networkingﯾﮑﯽ
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل ﻫﺎت اﺳﭙﺎت را روی وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ

در وﯾﻨﺪوز  10ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻫﺎت اﺳﭙﺎت ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺘﯽ اﺳﺖ .از ﺑﺨﺶ  Action Centerﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد،
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Settingsﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و اﺗﺼﺎل را ﺑﻪ وایﻓﺎی ﯾﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺴﮏ
ﻣﻨﯿﺠﺮ وﯾﻨﺪوز  10ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ وایﻓﺎی ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﯾﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﻫﺎت اﺳﭙﺎت را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل ﻫﺎت اﺳﭙﺎت را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﺪ.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﮑﺮر ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻻﯾﺴﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮارآﺗﺶ وارد ﮐﺮده و ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد را
ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

ﭼﮕﻮﻧﻪ در وﯾﻨﺪوز  10رم دﯾﺴﮏ ﺑﺴﺎزﯾﻢ

رم دﯾﺴﮏ در واﻗﻊ ﻫﺎرد دﯾﺴﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺴﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دادهﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر
داﺋﻢ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ .اﮔﺮﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آنرا ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار راﯾﮕﺎن و ﺑﺪون ارﺗﻘﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﯾﮏ رم دﯾﺴﮏ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در وﯾﻨﺪوز  10ﯾﮏ رم دﯾﺴﮏ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ،ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،اﮔﺮ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
اﺑﺰارﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؟ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﺞ ﺳﺎﯾﺖ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺑﺰار ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ وایﻓﺎی
ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺳﺎل  1900ﭼﻪ ﺗﺼﻮری از ﺳﺎل  2000داﺷﺘﻨﺪ؟

ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺗﺎ آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻋﻘﯿﺪه ﺗﻌﺪادی از ﺧﺒﺮهﻫﺎی آبﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ در دوران
اوج دوﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،آﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ روﺷﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .در آﻏﺎز ﺳﺪه ﺟﺪﯾﺪ" ،ﻫﯿﻠﺪﺑﺮﻧﺪ" ﮐﻪ در آن زﻣﺎن
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﮑﻼتﺳﺎزی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﺎرت ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ
"ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ" ﮐﻪ در ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در ﺗﻬﺮان

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺗﻬﺮان در ﭘﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﮑﺮر و اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ،اﻃﻼﻋﯿﻪای را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در ﺗﻬﺮان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ
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