کیان نامه
Www.kyansoftco.com

ضمارٌ  6اسفىد 09
جريویمً آراوگً  ،با صف طًالوی مطتریاوص میلیاردر ضد

کیان عضً اتحادیٍ تًلید کىىدگان ي صادر کىىدگان ورم افسار ایران

ایه ماٌ ;کتاب ایه ماٌ

توبس ثب هب
88518782

در خَاست دهَ

هحصَالت جذیذ

درثبرُ کیبى

کیان نامه
Www.kyansoftco.com

جريویمً آراوگً  ،با صف طًالوی مطتریاوص میلیاردر ضد

جزًٍیوَ آراًگَ یک هیلیبردر هکشیکی است کِ ثب ثرزٍت
 4هیلیبرد دالر اس سَی هجلِ فَرثش در جبیگبُ دٍیست ٍ
دٍاسدّن ثزٍتوٌذاى جْبى در سبل  2010قزار گرزفر رِ
است.

جزًٍیوَ آراًگَ در سبل  1927ه رَبرذ ضرذ .پرذر اٍ
دى جزًٍیوَ آراًگَ دیبس در دِّ  1930اس آس َریبس در
اسپبًیب ٍ اس طزیق ثٌذر ضوببی هکشیک ثِ ًبم تبهپیکَ ثرِ
هکشیک هْبجزت کزدُ ثَد.
جزًٍیوَ آراًگَ فزٍضگبُ کبالّبی تخایفدار اٍررا را در
سبل  ٍ 1958پس اس سازی ثِ ًیَیَرک تبسیس کزد .اٍ
در ًیَیَرک ضبّذ صف ّبی طَالًی هرزدم جرلرَی در
فزٍضگبُّبی کبالّبی تخایفدار ثِ ًبم ای جی کرَرٍت
ثَد ٍ ثِ ّویي دبیل تصویرن گرزفرت یرکری اس ایري
فزٍضگبُّب را ثب تبکیذ ثز قیوت پبییي ثِ جبی ّرز ًرَ
هشیت دیگز در کطَر خَد ثبسگطبیی کٌذ.

ٍی یکی اس هَسسبى سَپزهبرکتّبی سًجریرزُ ای اٍررا
است .جزًٍیوَ آراًگَ ایي سَپزهبرکت سًجیزُای را ثرِ
ّوزاُ دٍ ثزادرش هبًَئل ٍ پالسیذٍ راُاًذاسی کزدُ است.
ایي سِ ثزادر هذت ّب است کِ ثِ عٌرَاى سرِ ًرارز اس
ثزٍتوٌذتزیي افزاد هکشیک ضٌبخ ِ هی ضَدًرذ .ابرجر رِ
ثزٍت ایي خبًَادُ در سبل  2006در حذٍد  4/6ثرزآٍرد
ضذُ ثَد کِ تب سبل  2010رٍ ثِ کبّص گذاضت.

اٍ پس اس ثبسگطت ثِ هکشیک ثزادراى خَد را فزا خَاًذ ٍ
ایذُ خَد را ثِ آًْب گات .ایذُ اٍ فزٍش کبالّبی هصزفی
ارساى اهب ثب حجن ثبال ثَد .ایي فزٍضگبُّب ثِ سزعت رضرذ
کزدًذ ٍ ثِ هَفقیتّبی چطوگیزی دست یبف ٌذ.
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اهزٍسُ کست ٍ کبر خبًَادگی آراًگَ ثِ ًبم گزٍپَ سیازا
هببک ثشرگ زیي سَپزهبرکتّبی سًجیزُ ای ( ضربهرل
فزٍضگبُّبی اٍررا ٍ سَپزاهب) رس َراىّبی سًجیرزُ ای
ّVIPب ٍ ال پَرتَى) ٍ فزٍضگبُّبی هذ سًرجریرزُ ای
(سبثزثیب) در هکشیک است.
آراًگَ ّوچٌیي در سبل  1991ثب اهپزاتَری ٍال هربرت
سبم ٍاب َى ضزیک ضذ کِ ایي کبر اٍ در ًْبیت ثربعرا
ٍرٍد فزٍضگبُّبی سًجیزُ ای ٍال هبرت ثِ هکشیک ضرذ.
ایي فزٍضگبُ سًجیزُای در هکشیک ثِ ٍابوکس تغییز ًبم
داد ٍ تجذیل ثِ ًقطِ ضزٍعی ثزای گس زش ٍال هربرت
در هکشیک ضذ.

خبًَادُ آراًگَ در سبل  1997تصوین گزف رٌرذ ثرخرص
عوذُ سْبم گزٍپَ سیازا را ثِ قیو ی ثیص اس  2هیلیربرد
دالر ثِ ٍال هبرت ثازٍضٌذ .ایي هعبهلِ ثربعرا افرشایرص
چطوگیزی در ثزٍت ایي خبًَادُ ضذ.
هبًَئل ثزادر جزًٍیوَ در حبل حبضز رئیس هزکش خیزیِ
هکشیک ٍ ّوچٌیي ثیص اس دُ سبسهبى غیزاً ابعی دیگرز
است.
اٍ در دِّ  1970دٍ جبیشُ آکبدهی را ثِ خبطرز ایرجربد
هس ٌذاتی درثبرُ سًذگی افزاد قجل اس اسپبًیبیی سثربى ّرب
دریبفت کزدّ .وسز جزًٍیوَ آراًگَ ًیش ّن اکٌَى رئیس
هَسُ ٌّزّبی قَهی ٍ هلی هکشیک است.
ثزادراى آراًگَ اهالک ٍ هس غالتی در هکشیکَ سی ی ثبجب
ٍ آکبپَبکَ دارًذ .گا ِ هیضَد جزًٍیوَ عوبرت ثرشرگری
در کلیفسبیذ دارد.
گزچِ جزًٍیوَ آراًگَ ثِ عٌَاى هزدی کِ اًرقرالثری در
کست ٍ کبر هکشیک ایجبد کزد ضٌبخر رِ هری ضرَد اٍ
ّویطِ در خاب سًذگی هی کٌذ ثِ طَری کِ سًذگری اٍ
تجذیل ثِ یک راس ضذُ است.
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کیان عضً اتحادیٍ تًلید کىىدگان ي صادر کىىدگان ورم افسار ایران
ضزکت کیبى ًَر رایبًِ در سبل  1379ثِ عٌَاى ثخرص خربرجری
طزاحی ٍ تَسعِضزکت بَگٍر آبوبى ثب ّذف طزاحی ٍ ترَبریرذ
ًزمافشارّربی ( LUCASٍ CheckPointهرْرور رزیري ٍ
پیطزف ِتزیي ًزم افشار فزٍضگبّی سًجیزُ ای در ارٍپب هج رٌری ثرز
فٌبٍری  )Javaتبسیس گزدیذ.
در ایي ّوکبری بَگٍر ٍ کیبى ًَر تَاًس ٌذ ًزم افشار LUCAS
را ثِ تکبهل ثزسبًٌذ ٍ ثسیبری اس فزٍضگبُ ّبی سًجیزُ ای ارٍپب را
تحت پَضص ایي هجوَعِ ًزم افشاری قزار دّرٌرذ  .هرَفرقریرت
ً LUCASظز توبم ارٍپب را ثِ خَد جلت کزد ٍ سزاًجبم در سبل
 1382ضزکت تَرکس ری یل اًگلس بى ضزکت بَگٍر ٍ ثرزًربهرِ
 LUCASرا خزیذ ٍ ایي ثزًبهِ را ثِ عٌَاى هحصَل اس زاتژیرک
خَد تعزیف کزد ٍ ایي کبر تب سبل  1385اداهِ داضت .
اس سبل  1382ضزکت کیبى ًَر رایبًِ ثبتَجِ ثِ داًص فٌی فرزاّرن
ضذُ در سهیٌِ صٌعت خزدُ فزٍضی ٍ آضٌبیی ثب ثربسارّربی ثریري
ابوللی ثِ طزاحی ٍ تَبیذ هجوَعِ ًزم افشاری جذیذی در سهیٌرِ
سیس ن ّبی جبهع ٍ یکپبرچِ فزٍضگبُ ّبی سًجیزُ ای هج ٌی ثرز
فٌبٍری  .NetFrameworkاقذام ًوَد. .در ایي راس ب ( KCMSسیس ن جبهع هذیزیت فزٍش کیبى) یرک سریرسر رن
هذیزی ی فزاگیز جْت سبسهبًذّی ٍ ثْیٌِسبسی توبهی هزاحل سبسهبًی در سهیٌِ فزٍش تَسط هٌْذسبى هجزة ایرزاًری ثرب
تجزثِ ٍ ثز اسبس اس بًذاردّبی ثیي ابوللی طزاحی ٍ پیبدُسبسی گزدیذ.اس هْو زیي ٍ هٌحصز ثازدتزیي ٍیژگی ّربی ایري
هجوَعِ ًزم افشاری کِ هَرد اس قجبل هط زیبى در داخل ٍ خبرج اس کطَر قزار گزف ِ است پط یجبًی اس چٌذیي سثربى سًرذُ
دًیب ٍ ّوچٌیي پط یجبًی اس توبهی ارسّبی رایج دًیب ثب قبثلیت اً قبل اطالعبت ثِ صَرت ثِ بحظِ ( )Onlineهی ثبضذ.

الزم بٍ ذکر است در حال حاظر ضرکت کیان وًر رایاوٍ تًاوستٍ درکطًر َایی َمچوچًن امچار
متحدٌ عربی ي عراق دامىٍ فعالیت َای خًد را گسترش دَد .
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کتاب پیطىُادی ایه ماٌ

مًفقیت در خردٌ فريضی
 -1چگًَِ در ارائِ پٌج ارسش کلیذی ثِ هطر رزیربى
ثْ زیي ثبضیذ :قیوت ّبی خَة تٌَ فرَ ابرعربدُ
کبالّبی جذیذ ٍ ثِ رٍس خذهبت آسبى ٍ خزیذ آسربى.
 -2چزا ثبیذ حذاقل یکی اس ایي ارسضْب را ارائِ کٌریرذ
 -3چزا هط زیبى اهزٍسی پز تَقع تز ّس ٌذ.
ٍWoolworth’s
MontgomeryWard
Pets.comقجل اس ایٌکِ ثذاًٌذ چِ چیشی ثز آًْب اثز
گذاض ِ ثعلت ٍرٍد ثِ سهیٌِ ّبی ًبهزثَط ثِ ٍرطرِ
ًبثَدی در اف بدًذًَ .یسٌذگربى ٍ هطربٍراى خرزدُ
فزٍضی ٍیالرد آًذر ٍ ًیل اس زى هطکل را ترَضریر
هی دٌّذ ٍ ثِ خزدُ فزٍضبى هی آهَسًذ کِ چرگرًَرِ
ثبقی ثوبًٌذ ٍ رضذ کٌٌذ .آًْب تئَری خَد را کِ (ثْ زیي) ًبهیذُ هی ضَد تجَیش هی کٌٌذ .آًْب هی گَیٌذ ثْ زیي ثبضریرذ
ثْ زیي ثَدى هی تَاًذ در جَر کزدى جٌس (ثشرگ زیي) قیوت (ارساى تزیي) خذهبت هط زی (آسبى ترزیري) سرزعرت
خذهت رسبًی (سزیع تزیي) یب هذ (جذاة تزیي) ثبضذ.
خَة ثَدى در ّوِ هَارد دیگز کبرسبس ًیست .فزاٍاًی اً خبة ّب در ثبسار دیجی بل ثبعا ایجبد هطر رزیربى برجرزیرش اس
اطالعبت ثی ٍفب ٍ پز تَقع ضذُ استًَ .یسٌذگبى ثِ جبی تَضی ایٌکِ چگًَِ خزدُ فزٍضی ّبی هعوَبی هوکري اسرت
ثْ ز عول کٌٌذ آًچِ ضزکت ّبی خَة درست اًجبم هی دٌّذ را تعوین هی دٌّذ ٍ در ایي ک بة تَصیِ ّبی فزاٍاًری
ثزای عالقوٌذاى ٍجَد دارد.
نویسنده :ویالرد آندر ،نیل استرن
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