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اي  هاي هوشمند، انتخاب و خريد يكي از آنها كار ساده شك با وجود انواع مختلف و متنوع تلفن بي

هاي هوشمند، يافتن گوشي كه بتواند بهترين انتخاب شما در انجام امور  به دليل تنوع گوشي. نيست

نما تالش دارد با پر رنگ كردن اين راه. كننده خواهد بود شخصي و كاري باشد قدري گيج

هاي مختلف  هاي مورد نياز يك گوشي همراه براي كاربردي تجاري به بررسي سيستم عامل ويژگي

در اين مقاله قرار است . هاي هوشمند و همچنين امكانات متنوع آنها از اين منظر بپردازد گوشي

عث راحتي انجام امور اداري شما افزارهاي ويژه امور تجاري كه با عالوه بر موارد ياد شده نرم

  .شوند را نيز معرفي كنيم مي

در اينترنت و بازار براي خريد يك گوشي هوشمند جديد دچار  گذار و احتماال هنگام گشت

هاي مهم براي گوشي  در اينگونه مواقع در نظر گرفتن مالك. ايد سردرگمي در انتخاب شده

و صحيح باشد پس   تواند كمك بزرگي در يك انتخاب ساده بندي آنها مي اتان و اولويت آينده

ز خاطر نبريد تا بتوانيد انتخابي بس آگاهانه داشته هاي ذكر شده در اين مقاله را ا راهنمايي

  .باشيد

  



  سيستم عامل

، )هاي مختلف هاي عرضه شده توسط شركت نصب شده بر روي طيف وسيعي از تلفن( اندرويد گوگل 

iOS  نصب شده فقط بر روي آيفون( اپل( ،BlackBerry  شركتRIM  ) هاي  روي مدلنصب شده بر

، )نصب شده بر روي چند مدل متنوع(و ويندوز فون شركت مايكروسافت ) بري هاي بلك مختلف گوشي

هاي خاص خود را  توانند انتخاب خوبي براي استفاده تجاري باشند اما هر يك مزايا و ويژگي همگي مي

طالعات هر چند مختصري قبل از آنكه نسبت به خريد گوشي جديدي اقدام كنيد تالش كنيد تا ا. دارند

  .ها داشته باشيد هاي آن هاي متفاوت و ويژگي عامل از سيستم

  اندرويد - 1

قابليت ارتقا  2 اندرويدها مجهز به  رسد تعداد زيادي از گوشي به نظر مي

  .شود، امكانات تجاري خوبي در اختيار كاربر قرار گيرد را دارند كه اين امر باعث مي 4به نسخه 

براي (  NFCيا به اختصار  Near-Field Communicationاز فناوري  4و  2.3هر دو نسخه اندرويد 

و ويژگي  VOIP، تكنولوژي ارتباط تلفني )مندهاي هوش ها با گوشي و بكارگيري تگ پرداخت هزينه

  .كنند پشتيباني مي» لمس يك كلمه و كپي سريع آن«

از يك نوار عمل حساس به متن برخوردار است كه خود را بر ) ساندويچ بستني( 4جيميل در اندرويد 

مشاهده يك براي مثال زماني كه در حال . دهد اساس اينكه شما در كدام قسمت برنامه هستيد تغيير مي

را  mark it as unreadو  Archive ،trash ،Labelهايي مثل  توانيد گزينه نامه هستيد، در اين نوار مي

ها هستيد،  هاي خود در حال گشت و گذار بين نامه همچنين هنگامي كه در صندوق نامه. مشاهده كنيد

با . دهد تغيير مي) Composing(هاي مربوط به ساخت ايميل  اين نوار خود را براي نشان دادن گزينه

هاي مختلف،  امكانات جديد جيميل ساندويچ بستني، اضافه كردن الحاقات و ضمايم از گالري يا پوشه

كند ، از اينهمه امكانات  پس اگر همه چيزتان به جيميل ربط پيدا مي. تر از قبل شده است بسيار ساده

  .جديد متحير و قدردان خواهيد بود



ها و همچنين تبادل ميان IMAPتواند كمك خوبي براي شما در سازماندهي  يساندويچ بستني م

عامل از فولدرهاي تو در توي صندوق  برنامه ايميل اين سيستم. تان باشد هاي مختلف ايميل حساب

  .كند پشتيباني مي ActiveSync v14الكترونيك و 

2-iOS  

هاي تجاري برايشان اهميت داشت، نسبت به انتخاب  تر كاربراني كه بيشتر جنبه پيش

اپل تمايل چنداني نداشتند، اما در آخرين نسخه از اين سيستم عامل، يعني  iOSعامل  سيستمآيفون و 

iOS 5هاي مربوط به امور دفتري و تجاري نمود بيشتري پيدا كنند ها و برنامه ، تالش شده تا ويژگي.  

اپل  iCloudبراي كاربران كسب و كار، اضافه شده است، سرويس  iOS 5گويا مهمترين ويژگي كه به 

را ميان ) عكس، فيلم، موزيك و متن( گذاري محتوا  سازي و به اشتراك باشد كه امكان همگام مي

  .كند و همچنين محصوالت مك محيا مي iOSمحصوالت مبتني بر 

در متن،  به امكانات پيشرفته ويرايش متن، نظير ايجاد تو رفتگي iOSشما قادريد در برنامه ايميل 

Bold  ياItalic از جمله امكانات قابل توجه . كردن كلمات نيز دسترسي داشته باشيدiOS 5  فناوري

هاي پيام كوتاه با ديگر محصوالت  دهد فارغ از هزينه است كه به كاربران اجازه مي iMessageنظير  بي

  .هاي كوتاه ردوبدل كنند اپل پيام iOSمبتني بر 

  ويندوز فون -٢

توانسته ) Mango(با نام مانگوويندوز موبايل آخرين نسخه از پلتفرم 

شايد يكي از مهمترين . هاي متنوع، كاربردي و مناسبي را براي كاربران تجاري فراهم نمايد ويژگياست 

باشد كه به شما امكان دسترسي كامل به مجموعه  Office Hubعامل  هاي با ارزش اين سيستم ويژگي



اهده، توانيد نسبت به مش مي Office Hubبه كمك . دهد مايكروسافت را مي Officeنرم افزارهاي 

قابليت دسترسي به . اقدام كنيد PowerPointو  Word ،Excelافزارهاي  ويرايش و خلق محتوا در نرم

OneNote نسخه مايكروسافتي ،Evernote نيز در نوشتن يادداشت و الصاق عكس و تصوير در اين ،

گذاري  اشتراك سازي و به عالوه بر موارد ياد شده امكان ذخيره. سيستم عامل در نظر گرفته شده است

نيز محيا است كه از  Windows Live SkyDriveو  Office 365اسناد آفيس از طريق سرويس كالد 

  .توان به اسناد ذخيره شده در فضاي آنالين از هرجا دسترسي پيدا كرد طريق آن مي

رت اي سازماندهي شده و همچنين پاسخ آنها به صو ها به صورت مكالمه عامل ايميل در اين سيستم

عامل  در برنامه ايميل اين سيستم. تر صورت گيرد كردن آنها راحت يكپارچه با ايميل درآمده تا دنبال

مرتبط با  Inboxاي براي صندوق دريافت تعريف نموده و همچنين اگر دو  هاي چندگانه توانيد گروه مي

هاي آنها را در يك  و نامهتوانيد آنها را به يكديگر متصل كرده  هم براي كارهاي تجاري خود داريد مي

هاي خود را براي  Inboxتوانيد به دلخواه هر يك از  همچنين مي. جا و در كنار هم مشاهده كنيد

  .كنيد) pin(تر به صفحه اصلي سنجاق  دسترسي ساده

�-BlackBerry  

آخرين نسخه عرضه ( BlackBerry 7 OSهاي مجهز به  تمام گوشي

دهد امور  كنند كه به كاربران اجازه مي پشتيباني مي BlackBerry Balanceاز ) شده اين سيستم عامل

به سرور  زماني كه. شخصي و تجاري خود را با هم در يك گوشي و بدون هيچ تداخلي انجام دهند

كند و  اطالعات شخصي شما را از اطالعات كاريتان جداسازي مي Balanceشويد،  شركت متصل مي

براي مثال اطالعات و اسنادي . كند باالترين موارد امنيتي را در حفظ اسناد كاريتان رعايت كند تالش مي

هاي مربوط  نند توسط برنامهتوا اند، نمي هاي تجاري و مربوط به كسب و كار ايجاد شده كه توسط برنامه

  .به امور شخصي مثل فيسبوك و نظاير آن مورد استفاده قرار گيرند



گيري از اطالعات و مديريت  تواند در پشتيبان مي BlackBerry Protectسرويس فوق العاده مفيد 

 شما دزديده يا گم شود با اين BlackBerryاگر گوشي . هاي متفاوت بسيار راهگشا باشد دستگاه

سرويس قادريد محل آن را از راه دور پيدا كنيد، اطالعات آن را پاك كنيد، آن را قفل كنيد و يا حتي 

 BlackBerry 7اين سرويس نيز براي كاربران  Balanceهمانند . صداي زنگ آن را كم يا زياد كنيد

OS كامال رايگان است.  

 Documents to Goبا نام  BlackBerry 7 OSحيف است كه از آخرين نسخه كار با اسناد آفيس 

نيز وجود دارد در  Androidو  iOSهاي ديگر از جمله   عامل اين برنامه كه در سيستم. چيزي نگوييم

، Wordهاي  شود و امكان خلق، ويرايش و مشاهده فايل بري به صورت كامال رايگان ارائه مي بلك

Powerpoint  وExcel دهد را به كاربرانش مي.  

عامل به مشتريان خود بوده و بي شك  هاي ممتاز اين سيستم د شده فقط بخشي از ويژگيامكانات يا

  .تواند در امور تجاري مفيد واقع شوند شوند كه مي موارد ديگري نيز در اين سيستم عامل يافت مي

  ملزومات مهم گوشي براي امور تجاري

رود پس  كار، حياتي به شمار ميهاي خاصي كه قرار است معرفي كنيم براي كاربران كسب و  ويژگي

  آنها را در خريد خود به خاطر داشته باشيد

1- 4G  

در كشور ما راه اندازي شده است ولي  3Gهر چند كه به تازگي و آن هم به صورت محدود تكنولوژي 

احتماال شما نيز ! در عرصه ارتباطات همراه كشور باشيم 4Gتوانيم شاهد ورود  شك خيلي ديرتر مي بي

هاي دست و پا  اكنون در ذهن خود به اين مي انديشيد كه اينترنت كابلي ما هنوز دچار محدوديتهم 

گير و ناعادالنه اي است، پس چگونه مي توان انتظار داشت كه در آينده شاهد شبكه فوق العاده 

  .مبود؟ به هر حال فعال در اولين قدم مي توانيم خوشبينانه به اين موضوع نگاه كني 4Gپرسرعت 

: سيم با سرو صداي زيادي در قالب دو تكنولوژي هاي بي به عنوان نسل بعدي شبكه 4Gفناوري 

از . پا در عرصه ارتباطات پرسرعت گذاشت LTEيا به اختصار  Long Term Evolutionوايمكس و 



) آپلوددانلود و (هاي پيشينش ، سرعت باالي انتقال اطالعات  با نسل 4Gهاي  ها و مزيت مهمترين تفاوت

. هاي ويديويي، وب گردي و ويديو كنفرانس بسيار موفق عمل كند تواند در مشاهده فايل است كه مي

 100سرعت دانلود براي كاربران در حال حركت به  4Gهاي شبكه  جالب است بدانيد در آخرين نسخه

  .رسد مگابيت بر ثانيه و كاربران ثابت به يك گيگا بيت بر ثانيه مي

هاي عرضه شده از طرف  قت داشته باشيد كه حتما براي خريد گوشي نيم نگاهي به سرويسالبته بايد د

هاي  در نسخه 3Gشايد فناوري پر سرعت . سرويس دهنده هاي ارتباطاتي خود نيز داشته باشيد

بهتر  4Gهاي ابتدايي  توسط سرويس دهنده شما ارايه شود كه از برخي نسخه+ HSPAجديدش مثل 

  .بپردازيد 4Gس الزم نيست هزينه بيشتري براي خريد يك گوشي پ. كنند عمل مي

2-HDMI/MHL  

HDMI دهد كه تلفن هوشمند خود را به سادگي به  به شما اين امكان را ميHDTV  متصل كنيد كه

 Mobile High Definition .هاي مناسب براي ارايه يك پرزنتيشن عالي باشدتواند يكي از راه  مي

Link  يا به اختصارMHL هاي هوشمند و وسايل قابل حمل مثل تبلت و  هاي گوشي نيز يكي از پورت

به نظر . كند و صداي ديجيتال پشتيباني مي 1080p HDيوهاي ها است كه از ويد HDTVدوربين به 

  .در اينكه گوشي هوشمند تجاري شما بايد به يكي از اين دو راه ارتباطي مجهز باشد بحثي نخواهد ماند

  دوربين جلوي گوشي- 3

 ها است حتما به هاي ويديويي يا شركت در ويديو كنفرانس ها برايتان جزو اولويت اگر برقراري تماس

هاي تصويري كه معموال در جلوي  هاي مخصوص تماس دوربين. دوربين جلوي گوشي توجه داشته باشيد

مگاپيكسل ارتقاء  2باشند ولي رزولوشن برخي ديگر تا  مي VGAتلفن قرار دارند، داراي رزولوشن 

ه البته كيفيت تصويري برقرار شده فقط به كيفيت دوربين گوشي وابسته نيست، بلك. يافته است

  .اي كه از آن در حال استفاده هستيد و يا سرعت اينترنت شما در آن تاثيرگذار است پشتيباني شبكه

  

  



  حافظه ذخيره سازي حجيم-4

تواند  هاي حافظه مي سازي ابري يا كارت هايي مثل ذخيره با اينكه شيوه

داخلي گوشي نيز از جمله عوامل تأثير گذار در  كمك بزرگي در ذخيره بيشتر اطالعات كنند ولي حافظه

اگر معموال حجم زيادي از ويديو، تصوير، موزيك و . باشد نوع نگاه مشتري به محصول عرضه شده مي

اسناد خصوصي يا تجاري را در گوشي خود به همراه داريد، بهتر است در خريد به سراغ مدل هايي 

بعضي از گوشي ها از حافظه داخلي به همراه پشتيباني از . ارندبرويد كه از حافظه داخلي باالتري برخورد

كنند كه افزايش ميزان حافظه ذخيره سازي را  گيگابايت پشتيباني مي 32هاي حافظه تا حجم هاي  كارت

هاي ويژه خود انتخاب هاي متعددي را براي  خوشبختانه بعضي سازندگان نيز در مدل. كنند آسان مي

  .اختيار مشتري قرار مي دهند حافظه داخلي گوشي در

  صفحه كليد فيزيكي-5

اند كه صفحه كليد فيزيكي از نكات كليدي در خريد  هر چند كه محصوالت اپل به خوبي نشان داده

توانيد خود را با صفحه كليدهاي لمسي وفق دهيد بهتر است  رود، باز هم اگر نمي گوشي به حساب نمي

در  HTCالبته شركت . كه داراي صفحه كليد فيزيكي باشند هايي را براي خريد انتخاب كنيد مدل

هاي هوشمند با صفحه كليد فيزيكي موفق نبوده و تصميم دارد كه به كلي آن را از فرايند  فروش گوشي

 BlackBerryاي ه ، توليد كننده گوشيRIMاوضاع و احوال بد اقتصادي شركت . توليد خود حذف كند

به هر حال . نيز مويد همين مطلب است كه نيازهاي كاربران به كلي دچار تغييرات اساسي شده است

هاي صفحه كليد دار گوشي هاي هوشمند، انتخاب يك دستگاه خوب با اين  علي رغم اندك بودن مدل

و  Motorola XPRTو يا  BlackBerry Bold 9790هايي نظير  گوشي. امكان هنوز كار سختي نيست

  .مي توانند انتخاب هاي خوبي در اين مورد باشند Samsung Captivate Glideيا حتي 

  نرم افزارها



ها برنامه كاربردي  به احتمال زياد بعد از اتمام فرايند انتخاب و خريد گوشي تصميم خواهيد گرفت تا ده

هاي خوب موجود را  يم اكثر برنامهما تالش كرد. و مناسب را بر روي تلفن هوشمند جديدتان نصب كنيد

  .امتحان كرده و بهترين آنها را از ديدگاه خودمان به شما پيشنهاد كنيم

  نرم افزارهاي امنيتي- 1

گوشي هوشمند بخش بزرگي از زندگي شخصي و كاريتان را به  بي شك

هاي  بنابراين همواره بايد تالش كنيد تا اطالعات مخاطبين، اسناد و ديگر فايل. خود اختصاص داده است

گيري از  افزارهاي امنيتي فقط براي پشتيبان نرم. صوتي و تصويري خود را به درستي محافظت كنيد

هاي سرقت  هاي مخرب يا سايت د بلكه وظيفه حفاظت اطالعاتتان از گزند برنامهان اطالعات نوشته نشده

عامل اندرويد را هدف  هاي مخرب سيستم حجم قابل توجهي از برنامه. ها است آنالين نيز بر عهده آن

مه عامل و در راستاي مبارزه با برنا هاي امنيتي زيادي براي اين سيستم اند و به همين دليل برنامه گرفته

، AVGاگر به نام و برند اهميت زيادي مي دهيد، آنتي ويروسهاي . اند هاي مخرب كنوني توليد شده

Norton  وWebroot هاي هوشمند در دسترس مخاطبين قرار گرفته اند چندي است كه براي گوشي .

اي درزمينه هاي هوشمند ايجاد شده اند و تجربه  هايي هم وجود دارند كه فقط براي گوشي البته برنامه

و آنتي ويروس ) PCWorldبرنامه محبوب (  Lookoutرايانه هاي شخصي به همراه ندارند از جمله 

هاي ديگري نظير رديابي گوشي نيز  البته اكثر اين نرم افزارهاي امنيتي از قابليت. NetQinجالب 

را پيدا كرد يا اطالعاتش را  توان گوشي گم يا دزديده شده افزارها مي با استفاده از اين نرم. برخوردارند

  .از راه دور پاك يا قفل كرد

  نرم افزارهاي بهره وري-2

ها و خاطرات، هزاران برنامه  براي به تصوير كشيدن ايده to-do listsعالوه بر قابليت ساده و كاربردي 

اولين و . اند هوري در شغلتان توليد شد ديگر نيز در اين دسته براي انجام بهتر كارها و باال بردن بهره

افزاري سيستم عامل گوشي همراهتان  ها، مراجعه به فروشگاه نرم ساده ترين قدم براي يافتن اين برنامه



افزارها براساس  و مرتب كردن ليست نرم Productivity Appsافزار دلخواه از شاخه  و انتخاب نرم

top-rated apps افزارهايي نظير  توانيم نرم ما همچنين مي. استMilk ) مديريت ليست وظايف و

، )نوشتن يادداشت و يادآوري كارهاي روزانه و همگام سازي( Evernote، )كارهاي روزانه

SketchBook MobileX )طراحي و نقاشي حرفه اي ( وInstapaper ) خواندن صفحات وب به صورت

  .را به شما پيشنهاد دهيم) آفالين

  برنامه هاي همگام سازي ابري -٣

هاي امروزي نظير  عامل هاي مهم و داخلي سيستم سازي ابري از بخش همانگونه كه گفته شد ، همگام

iOS هاي ثالثي نيز وجود دارند كه فضاي ابري الزم را براي  ولي در اين بين شركت. و ويندوز فون است

يكي از  Drop box. دهند هاي همراه تهيه كرده و در اختيار مخاطبان قرار مي هاي گوشي فرم انواع پلت

هاي شما را بر روي فضاي  رود كه به صورت كامال خودكار فايل هاي محبوب به شمار مي اين سرويس

نام سرويس ديگري  Box. كند اختصاصي ابري ذخيره كرده و به راحتي آن را با گوشي شما همگام مي

العات شما را بر روي فضاي تواند تمامي اط هاي گوگل يكپارچه شده و مي است كه به خوبي با برنامه

، Funambol ،OneMediaHubتوانيم به  هاي معروف مي از ديگر برنامه. اختصاصي آنالين ذخيره كند

Sugar Sync  اشاره كنيمفوق العاده گوگل درايو و در نهايت سرويس جديد و.  

  لوازم جانبي

توانيد در هنگام خريد گوشي نيم نگاهي  انبي ديگري وجود دارند كه ميعالوه بر كيف محافظ، لوازم ج

  :هم به آنها داشته باشيد از جمله

  رابط برق و شارژكننده هاي قابل حمل-1

به دليل استفاده زياد از گوشي با مشكل اگر جزو كساني هستيد كه 

. را داشته باشيد iGeekهاي پر ظرفيت  شويد، شايد بد نباشد كه يكي از باطري كمبود باطري مواجه مي



است كه در سايز يك هارد ديسك پرتابل ساخته شده و شركت  9900mAhاين يك باطري 

داشتن دو پورت . فته استفاده شارژ كندهاي شما را براي يك ه گويد كه قادر است گجت اش مي سازنده

اي ساخته شده كه  شود كه اين محصول بتواند همزمان دو گجت را شارژ كند و به گونه ورودي سبب مي

خروجي و . كند را پشتيباني مي... هاي مختلف اندرويدي و آي او اس و هاي هوشمند و تبلت از انواع تلفن

و يك  ACبا سه خروجي  Monster Outlets to Go Power Stripهاي برق قابل حمل نظير  رابط

تواند شما  ها كه مشكل كمبود پريز برق مي تواند در هنگام مسافرت و يا در هتل نيز مي USBخروجي 

  .را آزار دهد ياور شما باشند

  هدست بلوتوث-2

هاي بلوتوث وجود دارند كه اكثرا از  مدل هاي متنوع زيادي براي هدست

هاي ظاهري و بعضا كيفيتي به خصوص در صدا و پشتيباني از  تفاوت. امكانات مشابهي برخوردارند

يكي از بهترين هدست هاي بلوتوث . موجب تفاوت قيمت آنها گرددتواند  هاي مختلف بلوتوث مي نسخه

شما با يك هدست . است Jawbone Eraورلد بدست آورده است، هدست  سي كه باالترين نمره را از پي

در (توانيد در يك كنفرانس صوتي و آن هم در مسير خانه به محل كار شركت داشته باشيد  بلوتوث مي

ي در ايران استفاده از هدست بلوتوث تخلف رانندگي به شمار آمده و مشمول قانون جديد جرايم رانندگ

  .يا از آن براي چك كردن صندوق صوتي در هنگام مسافرت استفاده كنيد) جريمه خواهد شد

هايي هستند كه درون آنها  نخستين هدست Jawbone Eraهاي بلوتوث با نام  هدست: در حاشيه

با  . ها بتوانيد از برخي حركات ساده استفاده كنيد تا براي كنترل تماسسنج كار گذاشته شده است  شتاب

براي . تان را روي هدست بزنيد ها دو بار انگشت داشتن اين امكان كافي است براي پاسخ دادن به تماس

براي برقراري ارتباط هدست با تلفن هم كافي است هدست را . اتمام تلفن هم همين كار كافي است

در اين محصول فناوري جديدي هم براي حذف نويزها به كار گرفته شده و اين شركت مي  . تكان دهيد

گويد اين هدست قادر به بخش صدا با كيفيت بسيار باال است، تا بتوانيد از آن براي گوش كردن به 

اگر كسي به شما . باشد يك امكان جالب ديگر سخنگو بودن اين وسيله مي . موسيقي هم استفاده كنيد



لفن بزند و نامش در دفترچه تلفن باشد اين هدست نام تماس گيرنده را به صورت صداي ضبط شده ت

  .خواند انساني و نه كامپيوتري برايتان مي

٣-Pico Projectors  

توانند تصوير را بر روي هر صفحه اي  پروژكتورهايي كه براي وسايل قابل حمل طراحي شده و مي(

  )نمايش دهند

تواند به سادگي در ارايه يك پرزنتيشن عالي و حياتي در هر موقعيتي به كمك شما  پيكو پروژكتور مي

يكي از اين پروژكتورها است كه به حالت يك كيس محافظ  Brookston Pocket Projector. بيايد

ند حتي به يك توا اين محصول مي. براي گوشي نيز عمل كرده و به همراه باتري قابل شارژ ارايه مي شود

شارژر براي گوشي شما تبديل شده و جالب آنكه با جثه كوچكش از اسپيكر نسبتا با كيفيتي نيز 

اند  هاي همراه با پروژكتور داخلي و يكپارچه عرضه شده هاي خاصي از گوشي البته مدل. برخوردار است

 Samsung Galaxy Beamو  LG eXpoهاي  تا نيازي به خريد و حمل محصول جداگانه نباشد، گوشي

  .باشند از اين دسته مي

هاي ديگر از كاربران با يك ديد آينده نگرانه به دنبال خريد گوشي هستيد كه  احتماال شما هم مثل خيلي

هاي بازار به كمك  بسياري از گوشي. هم در امور تجاري و هم در امور شخصي موفق و درست عمل كند

پس . توانند نيازهاي اوليه شما را به درستي برطرف كنند يلوازم جانبي و نرم افزارهاي مختلف م

. تري نسبت به قبل داشته باشيد توانيد با در نظر گرفتن موارد ياد شده انتخاب بهتر و آگاهانه مي

  .هاي مختلف را از بعد تجاري، با ما در ميان بگذاريد افزار و سيستم عامل تجربيات خود از كار با نرم

 


