ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺑﺎت راه آﻫﻦ؛ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ راه آﻫﻦ اﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | ﺟﻤﻌﻪ ۰۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از راه رﺳﯿﺪ .ﺑﯿﺮاه ﻧﮕﻔﺘﻪ اﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر
در ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت دارﻧﺪ؛ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽ
رﺳﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن رﻫﺴﭙﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻇﻬﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻼق و ﻧﻮآوری ﭼﻮن ﺗﻠﮕﺮام ،رﺑﺎت ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز

ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺮوز و در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺑﺎت ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ رﺑﺎت  @irRaiL_Botرا ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .رﺑﺎت ﻓﻮق اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺧﻂ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از آﯾﺪی  @irRaiL_Botاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﯾﺎ
روی اﻳﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ی رﺑﺎت روی  /startﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
رﺑﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺎت ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺎل
راه آﻫﻦ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻ و ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻮی رﺑﺎت ﺑﺎ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ ،اﺧﺒﺎر رﯾﻠﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻠﯿﻂ و… در

اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

رﺑﺎت راه آﻫﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺎل راه آﻫﻦ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ »داﻧﻠﻮد ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ« ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  PDFدر
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ )ﺷﺎﻣﻞ  17ﻓﺼﻞ( ،ﺳﺆاﻻت واﮔﻦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت واﮔﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی و ﺑﺎری ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﺎر و ﭘﺮس و
ﭘﺎﺳﺦ ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮراﻧﯽ در دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺰا اﺷﺎره ﮐﺮد .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در رﺑﺎت راه آﻫﻦ ﺳﻌﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﺨﺶ آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راه آﻫﻦ ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ رﺑﺎت راه آﻫﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ

ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد در اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ
ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮدارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺰﯾﺖ اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪ ای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ رﺑﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺎ آﯾﺪی
 @commuterralibotﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،رﺑﺎت ﻓﻮق ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪ ای در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﺑﻪ روز ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺧﻂ در اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﺧﺮﯾﺪ
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻠﯿﻂ« و »اﺧﺒﺎر رﯾﻠﯽ« ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﺪ ﺷﺪه را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰ

دﯾﮕﺮ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺬاب »ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﻄﺎرﻫﺎ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻗﻄﺎرﻫﺎ را

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ دوﺳﺖ ،ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ و ﺻﺪای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم اﻣﺴﺎل
ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر را دارﯾﺪ رﺑﺎت راه آﻫﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ رﺑﺎت ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺬاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ آن را
در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

