ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ

 ۱۰ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ :ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﭙﺎ ،ﺗﻠﯿﺴﻤﺎن
رﻧﻮ و وایﻓﺎی ﻫﻤﺮاه اول

ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻠﮑﺎم  ۲۰۱۶ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﯿﺰ در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه را داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻓﻬﺮﺳﺖ زﯾﺮ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ:

اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۷۰ﻫﺰار دﻻر درآﻣﺪ دارد!

آﯾﻠﯿﻦ آداﻟﯿﺪ در ﺳﻦ  19ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺲ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از داﻧﺸﮕﺎه  De La Salleﻣﺎﻧﯿﻞ در
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،وارد دﻧﯿﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ) (Corporate Worldﺷﺪ .وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوﺷﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ

در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺟﺎری ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ و ﭼﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺰارﺷﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن و رﺗﺒﻪ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ
ﮔﺰارش ،اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۱۰۳را در ﻣﯿﺎن  ۱۹۱ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

دردﺳﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ :ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  7ﺟﺪﯾﺪ داغ ﺷﺪه و ﺷﺎرژ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ!

ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  7ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺎﺗﺮی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﻓﺒﻠﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  7دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت آزاردﻫﻨﺪهای ﻧﻈﯿﺮ داغ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺷﺎرژ اﺳﺖ!

 ۱۰ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺳﺮﯾﻊ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۹۵

از روز ﺷﻨﺒﻪ  ۳ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۵آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ روز  ۲۴ﻣﻬﺮﻣﺎه اداﻣﻪ دارد .اﻣﺎ در دو روز
اوﻟﯿﻪ ﺷﺮوع ﺳﺮﺷﻤﺎری؛ ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری  ۹۵ﺑﺎ اﺧﺘﻼل روﺑﺮو ﺑﻮد و ﮔﺎﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ اﻣﮑﺎن
ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.

راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی ﻫﻤﺮاه اول

»وایﻓﺎی اول« ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﺮاه اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﺶ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وایﻓﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره »وایﻓﺎی اول« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻧﺤﻮه
ﻓﻌﺎلﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺧﻮدروی رﻧﻮ ﺗﻠﯿﺴﻤﺎن در اﯾﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ  +ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﮑﺲ

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮدرو از ﺧﻮدروی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪرن رﻧﻮ ﺗﻠﯿﺴﻤﺎن در اﯾﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻓﺮوش
ﻟﻮﮐﺲﺗﺮﯾﻦ ﺳﺪان رﻧﻮ از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در اﯾﺮان آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ زﯾﺮ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ!

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار  Scale Modelرا ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮﭼﺸﻤﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

زاﮐﺮﺑﺮگ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﺮﮐﺰداده ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  +ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ روی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮی روﯾﺎﯾﯽ و
ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده از ﻣﺮﮐﺰداده  Luleåﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﺧﻮدروی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪش را اﻋﻼم ﮐﺮد  +ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﮑﺲ

ﺧﻮدروی ﭼﺎﻧﮕﺎن  CS35اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ از ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ اﺳﺖ .ﻓﺮوش وﯾﮋه

ﻣﻬﺮﻣﺎه اﯾﻦ ﮐﺮاس اوور ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺳﺎﯾﭙﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.

 ۵ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد روﺗﺮ وایﻓﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ

ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪزودی ﯾﮏ روﺗﺮ وایﻓﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﺗﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﮔﺴﺘﺮده را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ  Google WiFiﻧﺎم
دارد؛ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﺎرم اﮐﺘﺒﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬرا در ﻣﻮرد  Google WiFiﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎش ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﭘﻨﭻ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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