ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

 ۱۰ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ :از ﻓﻠﺴﻔﻪ زﻣﺎن و رﻣﻮز
ﺟﯽﮐﯽروﻟﯿﻨﮓ ﺗﺎ آﯾﻔﻮن و ﺗﻠﮕﺮاف

اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﯾﻔﺎی  ۲۰۱۶ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﻔﺎ ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﭘﻞواچ  ۲و آﯾﻔﻮن ۷
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ دو ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎره
وایﻓﺎی و ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ درﺑﺎره زﻣﺎن .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ!

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﭘﻞ واچ  2ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

اﭘﻞ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ و در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد از اﭘﻞ واچ  (Apple Watch 2) 2روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آﯾﻔﻮن  7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس اﭘﻞ رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

اﭘﻞ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد از دو آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪش ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی آﯾﻔﻮن  (iPhone 7) 7و آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس
) (iPhone 7 Plusروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ رﺳﻤﯽ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 ۱۰ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﺮوع و اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ذﻫﻦ ﻓﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و او را از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﺘﺮش ﺑﺎز دارد ،ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺟﻮان و در اول راه ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽ اﻃﻼﻋﺎت آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوش
دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در آن ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ  ۷ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روﺗﺮﻫﺎ ،وایﻓﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺴﺎزﯾﺪ!

ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ روﺗﺮﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺗﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ وایﻓﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

وﻗﺘﯽ در ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﯾﺎ ﻫﺘﻞ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ از وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را
اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺎدوﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ وایﻓﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺴﻮس در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﯾﻔﺎ  + 2016ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺴﻮس در  IFA 2016از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی و ﻣﻮدمﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ  ACاز ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در آﯾﻔﺎی اﻣﺴﺎل ﺑﻮد .در
اداﻣﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺧﺎﻟﻖ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻫﺮیﭘﺎﺗﺮ!

ﺟﯽﮐﯽ روﻟﯿﻨﮓ زﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ و ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ رﻣﺎنﻫﺎی ﻫﺮیﭘﺎﺗﺮ ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎن ﺷﻮد .او
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﯿﺎلﭘﺮدازیﻫﺎﯾﺶ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری و ﭘﺸﺘﮑﺎر در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و آرزوﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﯿﺪن رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.

داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﮕﺮاف؛ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻠﮕﺮام را در
ﮐﻨﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻠﮕﺮاف ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺗﻠﮕﺮاف ﻧﺴﺨﻪای ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﺼﻮر درﺑﺎره زﻣﺎن

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن
را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ واژه در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﺮ رﻣﺰ
و راز ﻓﯿﺰﯾﮏ وارد ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ واژه ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ واﻗﻌﺎ وﺟﻮد دارد.
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