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صفحٍ گًشی مًتایل تٍ محکمی یاقًت می شًد


علم
ی فناوري

ساخت پُپادی کٍ تا حرکات
دست کىترل می شًد

ظرٚیط خجرب تٚز٘بٔ ٝاتنٔ-حممبٖ پفٟفپفب ب ثف٘ ٝفبْ
آئٛتا ظبخت ٝا٘و و ٝثراب وٙترَ آٖ ث ٝخبب اظفتفففب  ٜاز
ظت ٝوٙترَ یب ٌٛؼی ٛٞؼٕفٙفو ـفرففب ثفبیفو از یفه
ظتىػ اظتفب  ٜور .
ثٌ ٝساتغ ٟٔر ث٘ ٝمُ از ظی ٘ت ،وبتثراٖ ثؼو از پٛؼیوٖ
ایٗ ظتىػ ثبیو پٟپب ٔذوٛت تا ثفب حفروفبت ظفت
وٙترَ وٙٙو  ٚثب ایٗ وبت پٟپب تا ث ٝظٕت ٔمفو ٞوایفت
وٙٙو.
ظبخت ایٗ پٟپب وٛچه ٌبْ تبز ٜاب ت زٔیٙف ٝتفِٛفیفو
ٔحفٛالت ٛٞؼٕٙو اظت و ٝوٙترَ آٟ٘ب ث ٝظفب ٌفی ٚ
ثو٘ ٖٚیبز ث ٝاظتفب  ٜاز اثسات خب٘جی ث ٝظفب ٌفی ٔفٕفىفٗ
اظت .آئٛتا و ٝظفبخفت KD Interactiveاظفت ثفب
حروت افمی  ٚػٕ ٛب ظت ث ٝـٛتت ػٕ ٛب  ٚافمی
حروت ٔی وٙو  ٚاِجت ٝثراب ٞوایفت آتاْ آٖ ثفبیفو از
حروبت تٙو ظت اختٙبة ور .
ثراب خٌّٛیرب از آظیت یوٖ ،پٟپب یب ؼوٕٞ ٜفرا ٜثفب
یه لفط ٔحبفظ ػرضٔ ٝی ؼ ٛو ٝثٞ ٝفوایفت آٖ ت
ٔحیظ ٞبب ت ٚ ًٙثعت ٝوٕه ٔی وٙوٕٞ .چفٙفیفٗ ٔفی
تٛاٖ پٟپب یب ؼو ٜتا ث ٌٝ٘ٛ ٝاب تٙظیٓ ور و ٝت یفه
ٔعیر از لجُ تؼییٗ ؼو ٜحروت وٙو یب ففر خفبـفی تا
تؼمیت وٙو.
ثراب حفظ أٙیت پٟپب ٔذوٛت تٙظیٓ ٔحو ٚیت اتتفففبع
پرٚاز  ٓٞثراب آٖ ٕٔىٗ اظت .تِٛیو پٟپب یفب ؼفو ٜاز
ٔوتی لجُ آغبز ؼو ٚ ٜفرٚغ آٖ از پبییس أعبَ ث ٝلیفٕفت
 ۱۰۰الت آغبز ٔی ؼ. ٛ

خًدريی پروذٌ َلىذی

ظرٚیط خجرب تٚز٘بٔ ٝاتن -یه وٕپب٘ی ّٙٞوب ث٘ ٝبْ
PAL-Vاز خ ٛتٚب پر٘و ٜخ ٛتٕ٘ٚبیی ور  ٜاظت.
ثٌ ٝساتغ ایعٙب ث٘ ٝمُ از ایٟٙجیتیت ،ایٗ خ ٛتٚب پفر٘فوٜ
و٘Liberty ٝبْ ات  ،اتاب ظ ٝچرخ  ۲۲ ٚـفٙفوِفی
ثراب ٔعبفراٖ  ٚیفه ٔفٛتفٛت Rotaxثف ٜ ٛوفٞ ٝفر
 ٚحبِت حروت خ ٛت ٚثر تٚب زٔیٗ  ٓٞ ٚپفرٚاز ت
آظٕبٖ تا پؽتیجب٘ی ٔیوٙو.
ٌفتٙی اظت و ٝؼروت PAL-Vثٔ ٝوت  ۱۵ظفبَ ثفر
تٚب ظبخت ایٗ فٙبٚتب خویو وبت ور  ٚ ٜاِٚیٗ پفرٚاز
آٖ ت ظبَ  ۲۰۱۵۵ا٘دبْ ؼو ٜاظت.
ایٗ خ ٛت ٚت حبِت حروت ثر تٚب زٔیٗ ،اتاب ؼتبة
ـفر تب ٔ ۱۰۰ؼب َ  ۹ثب٘ی ٚ ٝحواوثر ظرػت  ۱۶۰ویّٔٛتر
ت ظبػت اظت.
ثٌ ٝفتٔ ٝمبٔبت ایٗ ؼروت ،ایٗ خ ٛت ٚت ػرق  ۱۰تفب
 ۱۵لیم ٝاز حبِت حروت ثر تٚب زٔیٗ ث ٝحبِفت پفرٚاز
تغییر ٔیوٙو.
لیٕت ثبالب ایٗ فٙبٚتب و ٝت حفوٞ ۳۹۹ ٚفسات الت
اظت ٘ؽبٖ ٔی ٞو و ٝثراب ػو ٜخبـی عفراحفی ؼفوٜ
اظت.

ًَاپیمای جىگی پرسرعت

اسپ کی AC-130U
ایٗ ٛٞاپیٕب ٘خعفتفیفٗ
ثبت ت ظبَ  ۱۹۹۵ثفٝ
ٔففٙففظففٛت حففٕففبیففت
٘س یه ٛٞایی ظبختٝ
ؼو .اخیرا ٘یس اظپٛوی
)(Spookyثففففففب
اظّحٞ ٝفبب وفٙفبتب
اغ ،ثراب حٕبیت از ٘یرٞٚبب ػرالی ٔٛت اظتففب  ٜلفرات
ٌرفتٕٞ .ٝچٙیٗ ایٗ خت ،ث ٝظبٔب٘ٞ ٝبب پیؽرفتٔ ٝعیریبثی
 ٚحعٍرٞبب ٔختّف ٔدٟس ؼو.ٜ
ث ٝخبعر ایٗ فٙبٚتب ٞب ،اظپٛوی ٔی تفٛا٘فو ٘فیفرٞ ٚفبب
خ ٛب ثر تٚب زٔیٗ تا ؼٙبظبیی ٕ٘بیو.
ع َٛثبَ ٞبۺ ٔ ۴۰،۲۳تر ۱۷،۵ ،ظب٘تیٕتر
عَٛۺ ٔ ۲۹،۵۶تر ۲۲،۵ ،ظب٘تیٕتر
ظرػتۺ  ۴۸۲،۸ویّٔٛتر ثر ظبػت
لیٕتۺ ٔ ۲۱۰یّی ٖٛالت

ظرٚیط خجرب تٚز٘بٔ ٝاتن -اٌر خسء افرا ب ٞعتیو وٕٞ ٝیؽٝ
ٍ٘راٖ ؼىعتٗ ؼیؽٌٛ ٝؼیتبٖ ث ٝػّت ظمٛط ٘بٌٟب٘فی یفب خفػ
افتب ٖ آٖ ث ٝػّت تٕبض ثب اؼیبب تیس ٞعتیو ،ثب اختراع ٘ٛػی ؼیؽٝ
خویو ٔی تٛا٘یو ایٗ ٍ٘را٘ی تا وٙبت ثٍذاتیو.ثٌ ٝفساتغ ٔفٟفر ثفٝ
٘مُ از یدیتبَ تر٘وز ،ؼروت ایٙوب ٌفٌٛف ٛت تفالغ ثفراب
ظبخت ٘ٛػی ؼیؽٔ ٝبیغ ثراب ٌٛؼی ٞبب ٕٞفرا ٜاظفت وف ٝاز
اظتحىبْ فٛق اِؼب  ٜاب ت ثراثر ٞرٌ ٝ٘ٛضرث ٚ ٝخػ ثفرخفٛت ات
اظت ProtectPax .ثب اظتفب  ٜاز فٙبٚتب ٘ب٘ ٛتِٛیو ؼو ٚ ٜا٘تظبت ٔی ت ٚػال ٜٚثر ؼفروفت ٞفبب
ظبز٘و ٜتّفٗ ٞبب ٕٞرا ،ٜؼروت ٞبب ٛٞافضب  ٚفؼبالٖ ـٙؼت ٛٞا٘ٛت ب ٘یس از آٖ اظتفب  ٜوٙفٙفو.
٘ب٘ٛذتات ٔٛت اظتفب  ٜت ایٗ ؼیؽ ٝاز ٘ٛع ب اوعیو تیتب٘یٞ ْٛعتٙو  ٚحبِتی شَ ٔب٘فٙفو ثف ٝخفٛ
ٌرفتِ ٚ ٝذا ت ثراثر ضرثبت  ٚظبیػ ا٘ؼغبف ثیؽترب ات٘و.ؼروت ظبز٘ؤ ٜوػی اظت ایٗ ؼیفؽفٝ
ٞب ث ٝا٘واز ٜیبلٛت ٔعتحىٓ ٞعتٙو ٔ ٚب٘ٙو یه فیّتر ٘ٛتب ػُٕ ٔی وٙٙو ِ ٚذا ٕ٘بیؽٍر ٌٛؼی ثفب
اظتفب  ٜاز ایٗ ترویت ٘ب٘ ،ٛیىپبتچ ٝتر  ٚزیجبتر ث٘ ٝظر ٔی تظو.
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ظرٚیط خجرب تٚز٘بٔ ٝاتن -ؼبیؼبت ت ٔٛت ظبخت ؼبتشت ثی
ظیٓ ثراب ٌٛؼی آیف ۸ ٖٛتٚز ث ٝتٚز ت حفبَ تؽفویفو اظفت ٚ
اخجبت تبز ٜحبوی اظت ایٗ ؼروت ثب ثر ٚوبْ ت ٕٞیٗ زٔیٚ ٝٙات
ٔذاور ٜؼو ٜاظت.
ثٌ ٝساتغ فبتض ث٘ ٝمُ از اظّػ ٌیر ،آیف ۸ٖٛو ٝأعفبَ یفب ت
ظبَ  ۲۰۱۸تٚا٘ ٝثبزات ٔیؼ ٛثراب ؼبتش ٘فیفبزب ثف ٝؼفبتشتٞفبب
ظیٕی ٔتوا٘ َٚوات ٕٞ ٚىبتب اپُ ثفب ؼفروفت تفراؼف ٝظفبزب
 Broadcomت  ٚظبَ ٌذؼتٙٔ ٝدر ث ٝاثواع ظیعتٓ ؼبتش ثی ظیٕی ؼو ٜو ٓٞ ٝظریغ ٞ ٚفٓ ٔفوتٖ
اظت .ثب ایٗ حبَ ٔؽخؿ ٘یعت ایٗ فٙبٚتب ت ظبَ  ۲۰۱۷ت ظترض لرات ٔی ٌیر یفب ػفٕفٔ ْٛفر ْ
ثراب اظتفب  ٜاز آٖ ثبیو تب ظبَ  ۲۰۱۸ـجر وٙٙو .ثرخی اخجبت از عراحی تٕبْ ؼیؽف ٝاب آیفففٞ ۸ ٖٛفٓ
حىبیت ات ِٚ ،ی اخجبت ٔٛخ ٛت ایٗ زٔی ٝٙت یب تبییو ٘ؽوٜا٘و.
ثرخی ٔٙبثغ ٔی ٌٛیٙو ؼبتشت ثیظیٓ آیف ۸ ٖٛث ٝػّت ثرخی ٍ٘را٘یٞبب أٙیتی تب لفجفُ از ظفبَ ۲۰۱۸
ػرض٘ ٝخٛاٞو ؼو  ٚثبیو ثرخی ٌٛاٞی ٞبب أٙیتی ٘یس ت ایٗ زٔی ٝٙتٛظظ اپُ اخذ ؼ٘ٛو.

تازٌ تریه یافتٍ َا درتارٌ آسیة زدن ومایشگرَا تٍ چشم
ظرٚیط خجرب تٚز٘بٔ ٝاتن -ثفرتظفی ٞفبب
ا٘ؽٕٙواٖ ٘ؽبٖ ٔی ٞو اٌر چف ٝزَ ز ٖ ثفٝ
ٕ٘بیؽٍر تایب٘ ٝثراب ٔوت عٛال٘ی وفبتثفراٖ تا
وٛت ٕ٘ی وٙو ،أب ٔی تٛا٘و ث ٝچؽفٕفبٖ آ٘فٟفب
ـؤ ٝثس٘و.
ثٌ ٝساتغ ٟٔر ث٘ ٝمُ از ٚتج ،ثحث  ٚتفجفب َ
٘ظر ت ٔٛت اثرات زَ ز ٖ عٛال٘ی ٔفوت ثفٝ
ٕ٘بیؽٍرٞبب تایب٘ٞ ٝبٌٛ ،ؼی ٞب  ... ٚاز ٔوتٟفب
پیػ ت ٔیبٖ ا٘ؽٕٙواٖ ت خریبٖ ثٙٞ ٚ ٜ ٛفٛز
ٔؽخؿ ٘یعت ایٗ وبت تب چ ٝحو ث ٝثیٙبیی ا٘عبٖ
آظیت ٔی ز٘و.
أب تر یوب ٚخ٘ ٛوات و ٝزَ ز ٖ تازٔفوت
ث ٝتایب٘ٞ ٝب ػٛاتضی ثراب چؽٕفبٖ اففرا ات .
ایٗ ػٛاتق ػجبتتٙو از تبتؼوٖ یفو ،ظفر ت ،
خؽه ؼوٖ چؽٕبٖ ،آة آٚت ٖ چؽفٓ ٞفب ٚ
خعتٍی چؽٓ ٞب.
ت اوثر ٔٛات ایٗ ٔؽىالت ت ثیٙبیی ٔفٛلفتفی

ث ٚ ٜ ٛاٌر از زَ ز ٖ ثٕ٘ ٝبیؽٍر تایب٘ف ٝظفت
ثر اتیو ،ثرعرف ٔی ؼ٘ٛو .أب اٌر ٔی خٛاٞفیفو
ثب چٙیٗ ٔؽىالتی ٔٛاخ٘ ٝؽٛیو ٘جبیو ثیػ از ٚ
ظبػت ث ٝعٛت ٔوا ْٚثٕ٘ ٝبیؽٍر تایفب٘ف٘ ٝفٍفبٜ
وٙیو.
ٔحممبٖ ا٘ؽٍب ٜآیٛا ٔی ٌٛیٙو ٕ٘بیؽٍرٞفب ت
ٔمبیع ٝثب وبغذٞبب چبپی آظیت ثفیفؽفتفرب ثفٝ

تًسط محققان امیرکثیر؛

ساخت رتات پیشخذمت يیصٌ رستًران
ظرٚیط خجرب تٚز٘بٔ ٝاتنٔ -حممبٖ ا٘ؽٍب ٜأیفروفجفیفر ٔفٛففك ثفٝ
عراحی  ٚظبخت تثبت ٞبب خٛغ آٔوٌ ٚ ٛظرٚیط تظبٖ ؼو٘و وفٝ
از ایٗ تثبت ٞب ٔی تٛاٖ ت یه تظتٛتاٖ اظتفب  ٜور .
اظٕبػیُ ٟٔراثی ،فبتؽ اِتحفیُ تثبتیه از ا٘ؽٍب ٜأیروجیر ت ٌفتٍفٛ
ثب ٟٔر ت خفٛؾ پرٚش ٜعراحی  ٚظبخت تثفبت خفٛغ آٔفوٌفٚ ٛ
ظرٚیط تظبٖ و ٝلرات اظت ت یه ٔدتٕغ تثبتیىفی حضفٛت یفبثفٙفو،
اظٟبت اؼتۺ ٘س یه یه ظبَ اظت ایٗ پرٚشّٔ ٜی  ٚتىِٛٛٙشیفه ت
زٔی ٝٙتثبتیه تا آغبز ور یٓ.
ٚب افس ٚۺ لرات اظت ت آیٙوٜاب ٘س یه ،اِٚیٗ ٔدتٕغ تثبتیىی ایراٖ ٚ
یىی از ثٟتریٗ ٔدتٕغ ٞبب ٛٞؼٕٙو ٘یب تا تا ٜا٘وازب وٙیٓ و ٝت آٖ

سفر تٍ ماٌ چقذر
طًل می کشذ؟

ظفر ثٔ ٝب ٜتبوٞ ٖٛٙیدبٖ اٍ٘یستریٗ ظفففرب ثفٜ ٛ
اظت و ٝثؽر تدرث ٝور  ٜاظت .تبثحبَ ٔفبٔفٛتیفت
ٞبب ٔختّفی ثر تٚب ٔب ٜا٘دبْ ٌرفت ٝاظت وٕٞ ٝفٝ
ب آٖ ٞب ثدس یىی ،ثفو ٖٚظفر٘ؽفیفٗ ثف ٜ ٛا٘فو.
ٕٞچٙیٗ ٚظبیُ  ٚفٙبٚتب ٞبیی و ٝثراب تظیوٖ ثفٝ
ظغح ٔب ٜاظتفب  ٜؼو ٜاظت ٔتٛٙع ث ٜ ٛا٘و.
ٔبٔٛتیت ٞبب ثو ٖٚظر٘ؽیٗ
ثٌ ٝساتغ آوبایراٖۺ وٙوتریٗ ظفرب و ٝتب و ٖٛٙثٝ
ٔب ٜا٘دبْ ؼو ٜاظت ت ظبَ  ۲۰۰۳ا٘فدفبْ ٌفرففتفٝ
اظت و ٝت ٚالغ یىی از پیؽرفت ٝتریٗ ٔبٔٛتیت ٞب
از ٘ظر فٙبٚتب ٔی ثبؼو .ایٗ ٔبٔٛتیت وف ٝتفٛظفظ
وبٚؼٍر اظٕبتت ۱ -ـٛتت ٌرفت یه ٔبٚ ٚ ٜ
ٞفت ٝع َٛوؽیو .ایٗ ٔأٔٛتیت خیّی وٙو ثِٚ ٛفی
از ٘ظر ثبز  ٜظٛخت ثٟتریٗ ٔأٔٛتیتی ث ٜ ٛاظت وٝ
تبو ٖٛٙا٘دبْ ؼو ٜاظت.
ٔبٔٛتیت ٞبب ثب ظر٘ؽیٗ
ٔبٔٛتیت ٞبب آپ ِٛٛتٟٙب ٔبٔٛتیت ٞبب ثبظر٘ؽفیفٗ
ث ٝظغح ٔب ٜث ٜ ٛا٘ؤ .بٔٛتیت آپ ۱۱ ِٛٛو ٝاِٚفیفٗ
ایٗ ٔبٔٛتیت ٞب ث ٛخیّی ظریغ ـٛتت ٌرفت .ت
ایٗ ٔأٔٛتیت ٘یُ آتٔعتراً٘  ٚثبز آِوتیٗ اِٚفیفٗ
ا٘عبٖ ٞبیی ث٘ ٛو و ٝلوْ ثر تٚب ٔبٌ ٜذاؼتٙو .ایٗ
ٔأٔٛتیت تٟٙب  ۵۱ظبػت  ۴۹ ٚلیم ٝعف َٛوؽفیفو.
پط از ظپرب ور ٖ  ۲تٚز  ۲۲ ٚظبػت  ۵۶ ٚلیمفٝ
ثر تٚب ٔب ،ٜایٗ فضبپیٕب ث ٝزٔیٗ ثبزٌؽت.
زٔیٗ از ظغح ٔب .ٜتفٛیفر ٌفرففتف ٝؼفو ٜتفٛظفظ
فضبپیٕبب آپ۱۱ ِٛٛۺ ٘بظب
ظریغ تریٗ ظفر ثٔ ٝبٜ
تبو ٖٛٙظریغ تریٗ ظفر یه فضبپیٕفب وف ٝاز ٔفبٜ
ٌذؼت ٝاظت تٛظظ فضبپیٕبب ٘یٞٛفٛتایفس٘فس $اففك
ٞبب ٘ #ٛـٛتت ٌرفت ٝاظت و ٝت ٚالغ ٔمفو آٖ
پّٛت ٖٛث . ٛظرػت ایٗ تاوت  ۱۶٫۲۶ویّٔٛتر ثفر
ثب٘ی ٝث ٚ ٛتٛا٘عت عی  ۸ظبػت  ۳۵ ٚلیم ٝفبـّفٝ
ب زٔیٗ تب ٔب ٜتا عی وٙو .ایٗ فضبپفیفٕفب ت ظفبَ
ٔ ۲۰۰۶أٔٛتیت خ ٛتا ؼرٚع ور  ٚت ظبَ ۲۰۱۵
ثب ػجٛت از وٙبت پّٛت ٛثر٘بٔ ٝب پیػ ثیفٙفی ؼفو ٜب
خ ٛتا ثب ٔٛفمیت ا٘دبْ ا .
اِجت ٝالزْ ث ٝذور اظت و ٝفر ٚثر تٚب ظغفح ٔفبٜ
خسٔ ٚأٔٛتیت ٞبب فضبپیٕبب افك ٞبب ٘٘ ٛفجفٚ ٛ
ایٗ فضبپیٕب ظرػت خ ٛتا ثراب ٚات ؼوٖ ثٔ ٝوات
ٔب ٜوٓ ٘ىر .

چؽٕبٖ ا٘عبٖ ٚات ٔی وٙٙو ،زیرا ٔیساٖ پفّفه
ز ٖ ا٘عبٖ ت زٔبٖ ٍ٘ب ٜور ٖ ثٕ٘ ٝبیؽفٍفر ثفٝ
یه ظ ْٛحبِت ػب ب وبٞػ ٔی یبثو .ایٗ أفر
ٔٛخت خؽه ؼوٖ چؽٓ ا٘عبٖ ٔی ؼ. ٛ
ػال ٜٚثر ایٗ وبتثراٖ ثفبیفو ثفٌ ٝف٘ٛف ٝاب ثفٝ
ٕ٘بیؽٍر ٍ٘ب ٜوٙٙو و ٝچؽٕب٘ؽبٖ زاٚی ٝاب ۱۵
تب  ۲۰تخ ٝاب ثب آٖ اؼت ٝثبؼو  ٚظر ا٘فووفی
ت ٚث ٝثبال لرات ثٍیر ٕٞ .چٙیٗ فبـّف ٝچؽفٓ ثفب
ٕ٘بیؽٍر ثبیو ثیٗ  ۵۰تب  ۷۰ظب٘تیٕتر ثبؼو.
ٕٞچٙیٗ ثٟتر اظت ٞر  ۲۰لیم ٝیه ثبت ٍ٘بٞتبٖ
تا از ٕ٘بیؽٍر ث ٝظٕت ٘مغ ٝاب ت ٚت ظت ت
فبـّٔ ۶ ٝترب ثوٚزیو  ٚثفؼفو از  ٚظفبػفت
اظتفب  ٜاز تایب٘ ۱۵ ٝلیم ٝاز آٖ ٚت ثبؼیو.
ایٗ ٔحممبٖ ث ٝوبتثراٖ غیرػیٙىی  ٓٞتفٛـفیفٝ
ٔی وٙٙو از ػیٙه ٞبیفی ثفب ِفٙفسٞفبب خفبؾ
اظتفب  ٜوٙٙو و ٓٞ ٝاز تبثػ ٘ٛت ٕ٘بیؽٍفر ٔفی
وبٙٞو  ٓٞ ٚوٙتراظت تا افسایػ ٔی ٙٞو.

تؼوا ب تثبت ؼبُٔ تثبت خفٛغ
آٔوٌ ٚ ٛظرٚیط تظبٖ ثب تؼبُٔ ثب
ا٘عبٖ ث ٝآٟ٘ب ظرٚیط تظب٘فی ٔفی
وٙٙو.
ثٌ ٝفتٟٔ ٝفراثفی ،ایفٗ تثفبت ٞفب
اتاب حط ؼفٙفٛایفی ثف ٚ ٜ ٛاز
لبثّیت تؼبُٔ ثب ا٘عبٖ ثٟرٔ ٜی ثر٘و ٔ ٚی تٛا٘ٙو ث ٝچٙو زثبٖ ز٘فو٘ ٜفیفب
ـحجت وٙٙو.
ایٗ ٔحمك ثب تبویو ثر ایٙى ٝعراحی ایٗ تثبت ثٔٛی ث ٜ ٛاظفت ،خفبعفر
٘ؽبٖ ور ۺ لرات اظت عی چٙو ٔب ٜآیٙو ٚ ٜت ظبَ خویو ،اِٚیٗ ٔدتفٕفغ
تثبتیىی ایراٖ تا تا ٜا٘وازب وٙیٓ.
ٚب افس ، ٚت٘ٚو ظفبتغ ت ایٗ ٔدتٕغ ثفٛتت ٔوتٖ  ٚتىٙفِٛفٛشیفه
ث ٚ ٜ ٛثجت ظفبتغ از عریك تجّت ٞبب تٚب ٔیسٞب ا٘دبْ ٔفی ؼفٚ ٛ
پر اخت ٞسی٘ ٝٙیس ٔی تٛا٘و ث ٝـٛتت اِىتر٘ٚیىی  ٚآ٘الیٗ ثبؼو.

تیماران از قرص خًردن ي آمپًل زدن وجات می یاتىذ
ظرٚیط خجرب تٚز٘بٔ ٝاتن -ثعفیفبتب از
افرا ٔجتال ث ٝثیٕبتب ٞفبب ـفؼفت اِفؼفالج
ٔدجٛت٘و ث ٝعفٛت ٔفوا ْٚلفرؾ ٞفبیفی تا
ٔفرف وٙٙو  ٚثراب تستیك ات ٚثفٔ ٝفراوفس
تٔب٘ی ٔراخؼ ٝوٙٙو.
ثٌ ٝساتغ ٟٔر ث٘ ٝمُ از یدیتبَ تر٘فوز ،ثفٝ
تبزٌی اختراع یه لغؼف ٝوفٛچفه لفبثفُ
وبؼت ت ثوٖ ا٘عبٖ أیو ث ٝحُ ایٗ ٔؽىُ
تا افسایػ ا  ٜاظت.
ٔحممبٖ ٔی ٌٛیٙو ٔی تٛاٖ ایٗ لغؼ ٝثعفیفبت
وٛچه تا و ٝحبٚب ٘یبزٞبب اتٚیی اففرا
اظت ت ت ٖٚثوٖ آٟ٘ب وفبؼفت تفب ٔفٛا
اتٚیی ث ٝتوتیح ث ٝثوٖ ا٘عبٖ ٞفب ٔفٙفتفمفُ
ؼ٘ٛو  ٚآٟ٘ب یٍر ٘یبزب ث ٝخٛت ٖ لرؾ ٚ
تستیك ور ٖ ٘واؼت ٝثبؼٙو.
پصٞٚؽٍراٖ ا٘ؽٍب ٜثریتیػ وّٕجیب ٔؼتمو٘فو
ایٗ اثسات و ٝتٟٙب ؼػ ٔیّیٕتر لغر ات  ٚاز
اظفٙح ظیّیى٘ٛی  ٚذتات آٞفٗ وفرثف٘ٛفیفُ
ٔغٙبعیعی پٛؼیو ٜؼو ٜت یه ثو٘ ٝپّیٕفرب
ایر ٜاب ظبخت ٝؼو ٚ ٜث ٝتاحتی ٔفی تفٛاٖ
زیر پٛظت ثوٖ ثیٕبت لرات ثٍیر .
ثراب فؼبَ ور ٖ ایٗ اثسات وفٛچفه تفٙفٟفب
وبفیعت یه آ ٗٞتثب از ثراثر آٖ ػجٛت ا ٜ

ؼ . ٛثب ایٗ وبت اظفٙح ظیّیى٘ٛی تغییر ؼىُ
ٔی ٞو  ٚاتٚب ذخفیفر ٜؼفو ٜت اثفسات
یب ؼو ٜاز لبة پّیٕرب خبتج ؼو ٚ ٜت ثوٖ
پخػ ٔی ؼ. ٛ
ٔ ٟٓتریٗ ٔسیت ایٗ اثسات ٘عجت ثف٘ ٝفٕف٘ٛفٝ
ٞبب ٔؽبث ٝػوْ ٘یبز آٖ ث ٝیه ٔٙجفغ ثفرلفی
تبٔیٗ ا٘رشب اظت .زیرا ایٗ ظتٍب ٜتٙفٟفب ثفب
اظتفب  ٜاز ٔیواٖ ٔغٙبعیعی آ ٗٞتثب فؼبَ ٔی
ؼ ٚ ٛؼوت  ٚضؼف ایٗ ٔیواٖ ٔغٙبعیفعفی
ٔموات اتٚب ٔٙتمُ ؼو ٜث ٝثوٖ تا ٔؽفخفؿ
خٛاٞو ور .
ٔحممبٖ ٔی ٌٛیٙو ثراب تدبتب ظفبزب ایفٗ
اختراع تبزٛٙٞ ٜز ث ۵ ٝتب  ۱۰ظبَ زٔفبٖ ٘فیفبز
اظت  ٚچٙیٗ اثساتب ث ٝخفٛؾ ت تٔفبٖ
ثیٕبتب ٞبیی ٔب٘ٙو ظرعبٖ وبتثر ات .

درمان سرطان تا خًاب زمستاوی!

ظرٚیط خجرب تٚز٘بٔ ٝاتن -ا٘ؽفٕفٙفواٖ
ٔؼتمو٘و ٔی تٛاٖ ثب خٛاة زٔعتب٘ی ظفرعفبٖ
تا تٔبٖ ور .
ثٌ ٝساتغ ٟٔر ث٘ ٝمُ از یّی ٔیُ ،وفتفر
ٔبتوٚ ٛتا٘ت یىی از وبتؼٙبظبٖ ثرتر اؼؼٝ
تٔب٘ی ٘یب ت ٔٛظعفFundamental ٝ
Physicssایتبِیبٔ ،ؼتمو اظت ٔی تٛاٖ ثفٝ
ٚظیّ ٝخٛاة زٔعتب٘ی ظرعبٖ تا تٔبٖ ور .
ا ٚت ایٗ ثبتٔ ٜی ٌٛیوۺ خٛاة ٔففٙفٛػفی
آیٙو ٜتٔبٖ ظرعبٖ تا ث ٝخف ٛاخفتفففبؾ
خٛاٞو ا .
ت ایٗ تٚغ ثب وبٞػ ٔفبب ثفوٖ از ۳۷
تخ ٝث ۱۳ ٝتب  ۱۵تخ ٝظب٘تیٍرا ػّٕفىفر
ثوٖ آٞعت ٝتر ؼو ٚ ٜث ٝثیبٖ یفٍفر ت آٖ
ٚلف ٝاب ایدب ٔی ؼ. ٛ
ایٗ أر ث ٝپسؼىبٖ زٔبٖ ثیؽترب ٔی ٞو تفب
تٛٔٛتٞب تا تٔفبٖ وفٙفٙفو .ثف ٝخففٛؾ
ٍٙٞبٔیى ٝظرعبٖ ت ثوٖ ٌعتر  ٜؼو ٜثبؼو.

ٕٞچٙیٗ ت ایٗ ٚضؼیت تٔبٖ تبثیرٌفذاتب
ثیؽترب خٛاٞو اؼت زیرا ثبفت ٞبب ثفوٖٚ
حروت ٘عجت ث ٝاؼؼ ٝتٔب٘ی ػىط اِؼٕفُ
ثٟترب ٘ؽبٖ ٔی ٙٞو.
لبثّیت ایدب خٛاة زٔعتب٘ی ت حفیفٛا٘فبت
ٔب٘ٙو خرض  ٚظٙدبة ٚخ ٛات أب ا٘عفبٖ
آٖ تا از ظت ا  ٜاظت.
ثب ایٗ ٚخ ٛت چٙو ٕ٘ٔ ٝ٘ٛفخفتفّفف اففرا
تٛا٘عتٙو از ظرٔبب ؼویو خبٖ ظبِفٓ ثف ٝت
ثجر٘و.
ثٕٞ ٝیٗ ِیُ ایٗ ایو ٜت ذ ٗٞا٘ؽٕٙواٖ ثفٝ
ٚخ ٛآٔو تب ثب تستیك ات ٚخٛاة زٔعتفب٘فی
تا ت ثیٕبتاٖ ایدب وٙٙو.
ٚتا٘ت ت ایٗ ثبتٔ ٜی ٌٛیوۺ ٘فٕفی تفٛاٖ
ثراب از ثیٗ ثر ٖ ظرعبٖ ت تٕبْ ٘مبط ثفوٖ
از خراحی یب اؼؼ ٝتٔب٘ی اظتفب ٜوفر زیفرا
احتٕبَ ات ثیٕبت فٛت وٙو .أب اٌر ثفیفٕفبت
ت ٚضؼیت ٔري ٔفٛٙػی لرات ٌیر ٔ ،فی
تٛاٖ از تؼو ظرعبٖ خّفٌٛفیفرب وفر  .ثفٝ
ػجبتت یٍر پسؼىبٖ زٔبٖ ثیفؽفتفرب ثفراب
تٔبٖ ت اختیبت ات٘و.
ت ایٗ حبِت ٔی تٛاٖ ٔمبٔٚت اؼؼ ٝتٔب٘ی
تا افسایػ ا  ٚث ٝایٗ ترتیت ثفخفػ ٞفبب
ظرعب٘ی ثوٖ ثیٕبت تا ثو ٖٚآظیجی ثف ٝا ٚاز
ثیٗ ثر .
ت پبیبٖ تٔبٖ ثیٕبت تا از خٛاة زٔعفتفب٘فی
ثیوات ٔی وٙیو  ٚا ٚتٔبٖ ؼو ٜاظت!

مقالٍ علمی
پىج راٌ ترای محافظت
دستگاٌ آوذريیذی شما
از تذ افسار َا

پٙح تا ٜثراب ٔحبفظت ظتٍب ٜآ٘وتٚیوب ؼٕفب از ثفو
افسات ٞب
اٌر ؼٕب خسء اوثریت وبتثفراٖ ٞAndroidعفتفیفو،
ٌٛؼی ٛٞؼٕٙو یب تجّت ؼٕب از حّٕ ٝثو افسات ٞب ٔفٖٛ
٘یعتٙو .ت حمیمت ،تحمیمبت ٘ؽبٖ ا  ٜاظت  "۸۰ایفٗ
ظففتففٍففبٞ ٜففب ٔففحففبفففظففت ٘ؽففوٞ ٜعففتففٙففو.
حتی اٌر تب ث ٝحبَ ٔٛت حّٕ ٝایٗ ثو اففسات ٞفب ٚالفغ
٘ؽو ٜایوٕ٘ ،ی تٛا٘یو ٔغٕئٗ ثبؼیو وٞ ٝرٌس ت خفغفر
٘یعتیو.
ِیُ ایٗ اتفبق ،پٞ َٛبب ٍٙٞفتی اظفت وف ٝثفر٘فبٔفٝ
٘ٛیعبٖ تا ث ٝز یوٖ اعالػبت ٔبِی ،تٔس ػجٛت  ٚظفبیفر
اعالػبت ٔ ٟٓؼٕب ترغیت ٔی وفٙفو .تفب زٔفب٘فی وفٝ
ظبز٘وٌبٖ ٌٛؼی ٞبب ٕٞرا ،ٜخٍ٘ ٛراٖ ایٗ ٔعفئّفٝ
ٞعتٙو؛ ؼٕب ٘یس ٔی تٛا٘یو ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٘ىبت ٌٛؼفی
خ ٛتا أٗ ٍ٘ ٝاتیو.
اپلیکیشه ها را از مىابع تایید شدد ااودلد ا
کىید.
فرٚؼٍبGoogle Play ٜیه ٔٙجغ ٔفٛثفك  ٚلفبثفُ
اػٕٙب ثراب اّ٘ ٛثر٘بٔ ٝاظت .ایٗ ظبیت یفه ٔفٙفجفغ
تظٕی پخػ ٘رْ افسات اظت  ٚث ٝعٛت ٔرتت اپّیىفؽفٗ
ٞب تا ثراب ػوْ ٚخ ٛوو ٞبب ٔؽىٛن ثرتظفی ٔفی
وٙو  ٚثو افسات ٞبب پیوا ؼو ٜتا از ظبیفت خفبتج ٔفی
وٙوٕٞ .چٙیٗ آٔبز ٖٚلجُ از ت ظتفرض لفرات ا ٖ
ثر٘بٔٞ ٝب ،آٖ ٞب تا تعت ٔی وٙو.
ظبیت ٞبب لبثُ اػتٕب زیب ب ٚخ ٛات٘و أب ث ٝعفٛت
وُ ثو افسات ٞب از ظبیت ٞبب فرػی ٔٙتؽر ٔفی ؼف٘ٛفو.
تٛخ ٝاؼت ٝثبؼیو و ٝثؼضی از ٞApp storeب از ؼٕب
ٔی خٛاٙٞو ٌٛؼی خ ٛتا ث ٝعرز ِخٛا ٜآٖ ٞب تٙظیفٓ
وٙیو زیرا ثب ایٗ وبت خیّی تاحت ٔی تٛا٘فٙفو از یفه
ٔٙجغ ٘بٔؼّ ْٛثر٘بٔ ٝتا ثر تٚب ظتٍب ٜؼٕب ٘فت وٙٙو.
از سایدل ا کران از سایت هدا مشدکد
خ ا اار کىید
Sideloadingتٙظیٕبت أٙیتی آ٘وتٚیو تا غیر فؼفبَ
ور  ٚ ٜت لبِت فبیُ ٞبب APKثر٘بٔٞ ٝب تا ثر تٚب
ظففتففٍففبٞففتففبٖ ٘فففت  ٚاخففرا ٔففی وففٙففو .فففبیففُ
ٞبب ٔAPKب٘ٙو فبیُ ٞبب  EXEت ظیعتٓ ػبٔفُ
ٚیٙوٚز ٞعتٙو $ .ظبیوِ ٛثٔ ٝؼٙی ٘فت یه اپّیىیؽٗ
ت لبِت APKثر تٚب یه ظتٍب ٜآ٘وتٚیوب ٔفی
ال از ظبیت ٞبب ٘فبؼفٙفبض  ٚیف ٝغفیفر
ثبؼو ؤ ٝؼًٕ ٛ
از Google Playـٛتت ٔی ٌیر  #.اظفتفففب  ٜاز
یه فبیُ APKاظبظبً خغر٘بن ٘یعت أب الزْ اظت
ثٙٔ ٝجغ آٖ تٛخ ٝوٙیوٞ .ر ظبیتی و٘ ٝرْ افسات پِٛفی تا
تایٍبٖ ت اختیبت ؼٕب ثٍذات ٔ ،ؽىٛن اظت.
اپلیکیشه ها غیر اصلی را تشخیص بدهید
ٕٞبٖ تٚغ ٞبب تؽخیؿ ایٕیُ ٔؽىٛن تا اػفٕفبَ
وٙیو .لعٕتی از أٗ ٍ٘ ٝاؼتٗ ظتٍب ٜآ٘وتٚیوب ؼٕب
ثٔ ٝموات اعالػبت ؼٕب ثراب تؽخیؿ اپّیىیؽفٗ ٞفبب
ظٛاَ ثر اٍ٘یس ثر ٔی ٌر .
فمظ وبفی اظت ٕٞبٖ تىٙیه ٞبب تؽخیفؿ ایفٕفیفُ
ٞبب ٔؽىٛن تا پیب  ٜوٙیو .تفٛخف ٝثفِ ٝفٌٛفٞ ٛفبب
پیىعّی  ٚثی ویفیت  ٚیب ث ٝیىت ٝـحیح ٘بْ ثر٘و ٞفب
ٔٚمبیع ٝآٖ ثب ٘بْ ؼروت اـّی٘ ،ىبت ٕٟٔی ٞعتٙو.
ػفففففففففففففففٙفففففففففففففففٛاٖ
ثفففففففففففففففٝ
ٔففثففبَ ”“Blackberry” ٚ“BlackBerryوففٝ
ٔٛت ا َٚیىت ٝتظت ٘بْ ایٗ ثر٘و ٔی ثبؼو .ثؼضی از
ظبزٔبٖ ٞب ٔٙبثغ ثر٘بٔ ٝخ ٛتا ث ٝـٛتت ػٕٔٛی ٔٙتؽر
ٔی وٙٙو و ٝثبػث تفبٚت یىت٘ ٝبْ ثب ٘بْ اـّی ثفر٘فو
ٔی ؼ . ٛثب خعت  ٚخ ٛت ٌ ،ٌُٛت ٔفٛت ظفبیفت
ٔٙتؽر وٙٙو ٚ ٜاػتجبت ثر٘بٔٔ ٝغٕئٗ ؼٛیو.
ار م را اپلیکیشه هایی که کار تعیه شد را
اوجام ومی اهىد تحقیق کىید.
لجُ از اّ٘ٞ ٛر ثر٘بٔ ٝاب ٘ظرات ظبیر وبتثفراٖ تا ت
ٔٛت آٖ ت ٌ ٌُٛپّی ٔغبِؼ ٝوٙیو ٔ ٚغٕئٗ ؼفٛیفو
و ٝاپّیىیؽٗ ٔٛت ٘ظر لیمبً ٕٞبٖ وبتب و ٝا٘تظبت ٔی
ت ٚتا ا٘دبْ ٔی ٞو.
اثّیىیؽٗ ٞبیی و ٝایٕیّتبٖ تا تخٛاظت ٔی وٙٙؤ ،ی
تٛا٘ٙو ٔٙجؼی ثراب تیبفت ایٕیُ ٞبب تجّفیفغفبتفی آزات
ٙٞو ٜثبؼٙو.
اوففثففر ثففر٘ففبٔففٞ ٝففبب أففٙففیففتففی وففبٔففپففیففٛتففرب
ٔب٘ٙو Norton ٚAVGآ٘تی ٚیرٚض ٞفبیفی ثفراب
ظیعتٓ ػبُٔ آ٘وتٚیو ٘یس تٟی ٝور  ٜا٘فو .ایفٗ آ٘فتفی
ٚیرٚض ٞب ،ػال ٜٚثر ٚیرٚض ،ثوافسات ٞب ٘ ٚفرْ اففسات
ٞبب خبظٛظی تا پیوا  ٚپبن ٔی وٙٙو.

