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عزویظ خبزی روسنمها کرن -با سو ی بم پز کخت 211
هشکر الر هی توکنید خو رویی پزندو خزیدکری ونید و کس
تزکفیه همی وؾندو و حزوت ر هغیازهامی باا ؽادت
نمهموکر خالؿ ؽوید.
با گشکرػ فمرط با نم کس هوتور تزند ،ؽزوت هایانادی
 PAL-Vر حم ریمفت عفمرؽمتی بزکی فزوػ کولیا
خو روهمی پزندو ر جهم کعت وا لیبزتی یم آسک ی نامم
کرند.
گفتا ؽدو وا خو روهمی یم ؽدو با عور ومه بز هبنامی
لوکنی کیمنی پذیزفتا ؽدو توعظ نهم همی لمنو گاذکری
ر عغح جهم عمختا ؽدو کند و تقوی آنهم با خزیدکرک
کس عم  6102آغمس هی ؽو .
 01خو روی پزندو کولیا ػزضا ؽدو توعظ کی ؽازوات
Pioneer Editionsنمم گزفتا کند و کرکی عازکحای
کخیی و خمرجی خمفی هغتاناد .بازکی نقاب بازخای
کهىمنمت همنند کبشکر لمغی و عیغاتا گازهامیاؼ بازلای،
خزیدکرک بمید  000هشکر الر بتز کسند .بؼد کس باا فازوػ
رفت کی  01عتگمو فزوػ هد همی کعتمندکر  900هشکر
الری آغمس هی ؽو .
کنتظمر هی رو آهزیىمی ؽمملی با بمسکر کفیای کیا ناوع
خو روهم هبد ؽو  .بزکی رکند کی خو روهم نایامس باا
ریمفت گوکهینمها همی خمفی نیش هغت.
حدکواز عزػت کی خو روهم  021وییوهتز ر عمػات و
ؽتمب ففز تم فد آنهم ومتز کس  0ثمنیا کعات .ر سهام
حزوت ر هوک حدکواز عازػات کیا خاو روهام 021
وییوهتز ر عمػت خوکهد بو  .خو روی یم ؽدو ؽبیا باا
یه عا چزخا کعت وا و نفز هی توکنند عوکر آ ؽوناد
و ر ػزك  01لیما با یه هیىوپتز پزندو هاباد های
ؽو .

بدل دیفىدر الکتریکی
میشًد

عزویظ خبزی روسنمها کرن -همم عور وا پیؼتز ها
گفتا بو ی ومتمنی تولید هققوالت ؽیمیمیی کیاناساوط
لقد کر خو رویی ؽبا لندروور یفندر تولید وند و تمم
وزوتی ،رئیظ کی ؽزوت با کتوومر گفتا کعت کحتامام
کر وا کیا خاو رو کرکی رکنؾاگازی هایابازیاد یام
تمممکلىتزیىی بمؽد.
با گشکرػ کخبمر خو رو  ،تولید کی همؽی تم عم 6161
فورت خوکهد گزفت و کینسوط لقد کر عمالنا حادو
00هشکر عتگمو کس کی هامؽایا رک ر عازکعاز جاهام
بافزوػ بزعمند.
بد یفندر کلىتزیىی هیؽو
لیمت کی همؽی نش یه با هد پیؾی یافانادر یاؼانای
حدو 60هشکر الر کػالم ؽدو کعت .کینسوط یدگموهمی
خو رک ر خقوؿ کی هد ؽبا یفندر کی عور ػاناوک
وز و کعت.
یه و یفزکنغی عنتی و عزعخت وا لازکر کعات ر
عزکعز جهم باا فازوػ بازعاد کهام باا عاور خامؿ
کیمالتهتقدو ،آفزیممی عیمو و کروپم رک بمسکر هادف خاو
لزکر ک و کعت.
هنوس تقمی گیزی رخقوؿ بخؼ ػمدوکی کس عزکحای
و رکنؾگز کی همؽی لغؼی نؾدو کهم کی عاور واا آلامی
وزوتی تمیید وز و کعت کحتمم کر نغخا یشلی نیش ر
ومر بمؽد و تی تولید آ ر حم بازرعای گاشیاناا هامی
هیبزید و کلىتزیىی هغتند.
وزوتی همچنی با کتوومر گفتا کعت کی همؽی کس یاه
ؽمعی عنتی و نا یه هونووه کعتفم و هیوند و باهازو
چندکنی کس فنموریهمی پیؾزفتا نخوکهد بز .

عزویظ خبزی روسنمها کرن -ؽمید تقوروز کی هوضوع ؽوکر بمؽد ،کهم ر آیندو نا چانادک
ور بزکی روؽ وز وعمی بزلی همنند اله هنمس  ،تیویشیو و  ...تنهم ومفایاغات بازکی هادت
ووتمهی با آنهم خیزو ؽوید.
با گشکرػ ههز با نم کس یجیتم تزندس ،بز کعمط کختزکػی وا با تمسگی توعظ آهامسو باا ثابات
رعیدو فنموری خمفی توعظ کی ؽزوت کبدکع ؽدو وا روؽ وز وعمی بزلی رک بم س س باا
آنهم همى هی وند.آهمسو تالػ بزکی کبدکع کی فنموری رک کس همو هی عم  6106آغمس واز و باو ،
کهم ظمهزک با تمسگی هوفك ؽدو کختزکع هذوور رک با تىمه بزعمند.
Kenneth M. Karakotsiosو Issac S. Nobleبا همی هنظاور ػایاناه خامفای رک
عزکحی وز و کند وا بزکی ونتز وعمی بزلی بم نگمو وز با آنهم لمب کعتفم و کعت .کلاباتاا کیا
ػینه هم فدور فزکهی یگزی رک با فورت فوتی همى هی ونند .همچنی هی توک بم کعتفم و کس
ػینه همی یم ؽدو کعالػمتی رک ر هور کؽیمی پیزکهونی و حتی کفزک ی وا ور و بز ؽمم هغتاناد،
ریمفت وز .با ػنوک هام بم خیزو ؽد با یه وتمب هی توکنید کس نمم و هؾخقمت نویغندو ،ؽاز
حملی ر هور هقتوکی وتمب ،وتمب همی هزتبظ ،لیمت کی وتمب و نقوو خزید آ هغیغ ؽوید.



عزویظ خبزی روسنمها کرن -فتز ثبت کختزکػمت و ػالئ تجمری آهزیىم با تمسگی کعالػمت کختزکػی
هوعوم با نممیؾگز تؼمهیی بم یو همی  IRرک هنتؾز وز وا با نمم ؽزوت کپ ثابات ؽادو کعات .کیا
کختزکع کهىم حذف حغگز کثز کنگؾت و ریمفت هغتمی کعالػمت نون کنگؾتام وامرباز رک تاوعاظ
ففقا نممیؾگز فزکه هیوند.
با گشکرػ کیزنم کس پمیگمو خبزی عینت ،کی کختزکع وا ر کف ر عم  6102هیال ی توعظ ؽازوات
LuxVueثبت ؽدو کعت ،ر همو آوری پظ کس تمیه کی ؽزوت توعظ کپ  ،تقت هملىیت ؽزوت
کپ لزکر گزفت .ر توفیف کی کختزکع آهدو کعت :عیغت هم و روػهمی نمونا بزکی تولید نور کس یاه
یو گغییگز نور همیىزو ) (LEDرو نممیؾگز و بزکی حظ وز نور کس یه یاو IRکعاتافام و
هیونند .کی ؽیوو ریمفت کعالػمت بم روػ هور کعتفم و ر گوؽیهمی هوؽمند هاوجاو ر بامسکر
هتفموت کعت.کپ با نبم کعتفم و کس یه فنموری جدید و پیؾزفتاتز بزکی تؾخیـ هویت ومربزک کعت
وا بم ػنوک Touch IDؽنمختا هی ؽو  .ر کی فنموری ففقا نممیؾگز گوؽی ػامایاىاز کعاىاناز
کثزکنگؾت رک ر ونمر عمیز لمبییتهمی لمغی کرکئا هیوند و بدی تزتیب ر فضم فزفا جاویای ؽادو و
کنؼغمفپذیزی عزکحی کفشکیؼ هییمبد.

چاپگرَای زیستی ایراوی ساختٍ شد
چمپگزهمی سیغتی ر عغح نیم کس جمیا آهزیىم
وجو کر  ،کظهمر کؽت :ر حم حمضز کس کی
چمپگزهم تنهم ر آسهمیؾگمو هم کعتفم و هی ؽاو
و هنوس با هزحیا ومربز ویینیىی نزعیدو کعت.
وی بم تموید بز کینىا کهیدوکر هغتی عی یه یام
و ها آیندو کس کی چمپگزهم ر بیممرعتم هم و
ویینیه هم کعتفم و ؽاو  ،خامعازنؾام واز :
ومربز چمپگزهمی سیغتی ر ویینایاه هام باا
گونا کی کعت وا با ػنوک هااام کگاز فاز ی
کعتخوک خو رک با عزیمی کس عت ک و بامؽاد
هی توکنی کس کی ػضو کس عت رفاتاا پازیانات
بگیزی و کخ آ عیو با ومر ببزی ب باؼاد کس
پزینت کعتخوک کس عت رفتا لم ر هغتی آ رک
ر کخ بد فز آعیب یدو با ومر ببزی .
هجزی پزوصو عزکحی و عمخت چمپگز سیغتی بام
بیم کینىا ر حم حمضز کس چمپگزهمی سیغاتای

عزویظ خبزی روسنمها کرن -هقممم وؾاور
هوفك با عمخت نخغتی چمپگز سیغاتای بازکی
ومربز ر پضوهؾگمو و آیندو بایامامرعاتام هام
ؽدند.
هجید حیوکیی فمرؽ کلتققی رؽتاا هاهانادعای
بمفت کس کنؾگمو کهیزوبیز ر همغغ ومرؽانامعای
کرؽد و هجزی پزوصو چمپگز سیغتی ر گفتاگاو
بم خبزنگمر ههز کظهمر کؽت :هم هوفك ؽدی بؼد
کس عا عم فؼملیت نمونا کولیا چمپگزهمی سیغتی
رک بغمسی .
وی بم بیم کینىا ومر کفیی چمپگزهمی سیغاتای
پزینت عیو کعت ،گفت :کی عتگمو هی توکند
با فورت همشهم کس عا نوع هم و پزینت بگیاز
و ر کختیمر هقممم لزکر هد وا کی هاوک های
توکنند عیو همی نزم و عخت بمؽند.
حیوکیی بم بیم کینىا کواناو ناماوناا تاجامری

مقالٍ علمی
ياسط َای مغس ي کامپیًتر
ر آسهمیؾگمو همی پضوهؾگمو همیی وا ومرهمی
سیغتی کنجمم هی هند کعتفم و هی ؽو  ،تقزیح
وز  :ر آیندو بیممرعتم هم های تاوکناناد کیا
چمپگزهم رک خزیدکری وز و و کس آ باا خاوبای
بهزو ببزند.
وی تموید وز  :هم بزکی عمخات چامپاگازهامی
سیغتی با نبام تاولایاد کناباوو ناباو یا  ،کهام
چمپگزهمی سیغتی لمبییت تولید کنبوو رک کرند و
کهیدوکری وا بؼد کس رونممیی کی هوضوع هقمك
ؽو .

خداحافظی با ريشَای تُاجمی کىترل قىد
غیز تهمجمی بزکی کندکسو گیزی لاناد خاو و
جمیگشی آسهمیؼ همی لند کعت وا ر آناهام
کنگؾت بیممر آعیب هیبیند.
فنموری جدید کرکی یه حغگاز باا کنادکسو
یه عىا و پوندی بو و وا عغح لند خاو
رک کس عیو همیی وا ر سیز پوعت لزکر کرناد،
تؾخیـ ک و و کعالػمت با عت آهدو رک باا
گوؽیهمی هوؽمند کنتمم هی هد.
کی روػ وا جمیگاشیانای بازکی روػ هامی
تهمجمی بو و و ر عاتاتامهاباز عام 6102

عزویظ خبزی روسنمها کرن-هقممم هاوفاك
با توعؼا یه پچ بمسو بزکی بیمامرک یامباتای
ؽدند وا هیتوکند جم و هام هاشکر نافاز کس
بیممرک هبتال با یمبت رک نجمت هد.
با گشکرػ کیغنم با نم کس یییهی  ،کیا پاچ
وا Freestyle Libreنمم کر  ،یه روػ

با ایه اپلیکیشه صاحب
یک پسشک مجازی شًید

ر

عزویظ خبزی روسنامهاا کرن -هاقامامام
عم فزکنغیغىو هوفك با عزکحی یه کپایایاىایاؾا
ؽدند وا همنند یه پزعتمر هجمسی ػما واز و و
کعالػمت هختیف پشؽىی رک ر کختیمر ومربزک لزکر
هی هد.
با گشکرػ کیزک کوونوهیغت با نم کس یاجایاتام
تزندس ،کی کپییىیؾ وا Senselyنمم کر  ،نا تنهم
همنند یه پزعتمر هجمسی ػم های وانادب بایاىاا
گشینا همیی همنند پشؽىی کس رکو ور ،فایایا هامی
آهوسؽی بزکی بیممر ،نظمرت بز ػالئا حایامتای و
هوکر یگز رک نیش ر کختیمر بیممر لزکر هی هد.
کی کپییىیؾ همنند عیزی ( عتیمر فوتی کپ ) ػم
وز و و ومربز با عم گی و بدو نایامس باا تامیا
هیتوکند بم آ فقبت وند .کی فنموری با خقوؿ
بزکی بیممرک هغ وا ؽمید فبز و ؽىیبمیی السم رک
بزکی ومر وز بم گوؽی همی هوؽمند یم تبیت واا
ففقا نممیؼ ووچىی کرند ،ندکؽتا بمؽند هنمعب
کعت.
ومربزک هی توکنند کس عازیاك یاه چاىام پانا
لیماکی ک و همی عالهت خو رک با عت آور و و
کی ک وهم رک ثبت ونند و بم یه پشؽه هتخقاـ
با کؽتزکن بگذکرند.
Senselyهیتوکند کی گشکرػهم رک بم ک وهمی باا
عت آهدو کس عاتاگامو هامی پاشؽاىای هامناناد
فنموریهمی پوؽیدنی نظمرت بز عالهت و یم عخات
کفشکرهمی کرکئا ؽدو توعظ یه وتز هغمبمت هند.

طراحی یک اپلیکیشه برای
تسُیل سفرَای ریلی

عزویظ خبزی روسنمها کرن-هقممام هاوفاك باا
توعؼا یه کپییىیؾ بزکی گوؽیهمی هاوؽاماناد
ؽدند وا عتکندکسهمی هوجو ر جم و ،ضزبامت
و تىم همی ؽدید و ک و همی هزتبظ بم لزسػ لغامر
رک ر کختیمر هغمفزک لزکر هی هد.
با گشکرػ کیزک کوونوهیغت با نم کس سینیوس،کیا
کپییىیؾ پتمنغی آ رک کر وا رکحتی عفز بم لغمر
رک بزکی هغمفزک بهبو بخؾیدو و با کیجام کیامانای
بیؾتز ر عفزهمی رییی ومه وند.
کی یمفتاهام واا ر journal Frontiers in
Built Environmentهاانااتااؾااز ؽاادو نؾاام
هی هد وا ؽتمبعن هاوجاو ر گاوؽای هامی
هوؽمند هدر بزکی کندکسوگیزی هیشک عهولت عفز
بم لغمر هفید کعت.

توعظ FDAتمیید ؽدو ،بز روی  01هشکر نفز
آسهمیؼ و هؾخـ ؽدو وا کی روػ جادیاد
کرکی هشیتهمی بهدکؽتی لمب توجهی کعت.
حغگز هوجو ر کی فنموری لم ر کعات هاز
 00لیما یه بمر همدکر لند خاو بایامامر رک
بدو خملت وی و بادو نایامس باا عاورک
وز کنگؾتم بزکی گزفت خو کندکسو گیازی
وند .کی عیغت ر حم حمضز ر کنگیاغاتام
هور کعتفم و بو و و ر حدو  61هشکر نفاز کس
آ کعتفم و هیونند.

ًَش مصىًعی  011برابر ًَشمىدتر میشًد
عزویظ خبزی روسنمها کرن -هقممم هوفك
با توعؼا یه فنموری جدید بزکی یام گایازی
همؽینی ؽدند وا با کرتمم توکنمییهامی هاوػ
هقنوػی ومه هیوند.
با گشکرػ کیغنم با نم کس یجایاتام تازنادس،
باااااااا
ؽااااااازوااااااات
یاااااااه
نمم )(Gamalonگمهملونموفك با توعؼا یه
فنموری جدید بزکی یم گیزی همؽینی باا نامم
BPSؽدو وا هیتاوکناد روناد یام گایازی
همؽینی رک بیؼ کس  0111بزکبز کفشکیؼ ک و و
ر حم حمضز ر و بزنمها تجمری آلافام باا
نممهمی عمختامر گامهاملاو (Gamalon
)Structureو هاامااتاامی گاامهااملااو ((
 Gamalon Matchر عتزط کعت.
ر رونممیی کس کی فنموری جدید ،کی ؽزوت
نؾم ک وا چگوناا  BPSر هامامیغاا بام
فاانااموری یاام گاایاازی هاامؽاایااناای هاا
ػمیك )(DeepMindگوگ ومر هیوند.
ر فنموری هوػ هقنوػی گاوگا  ،ولاتای
یه جغ وکحد همنند اله تاوعاظ وامرباز
تزعی هیؽو  ،هوػ هقنوػی بام هامامیغاا
همم جغ بم نموناهمیی هؾمبا هیتوکند آ رک
تؾخیـ هد کهم کگز ومربز جغ یگزی رک
ر ونمر آ تزعی وناد ،هاوػ هقاناوػای
گوگ چمر کؽتبمو هیؽو .

کهم ر BPSهوػ هقنوػی عوری عزکحای
ؽدو تم تؾخیـ هد وا یه ؽى تاوعاظ
چا خغوط و ؽى همیی تزعایا های ؽاو .
بزکی هام کی فنموری هی کند واا فانادلای
رکحتی چغور بم کعتفم و کس هغتغی و خغاوط
خمؿ تزعی هی ؽو .هقممم همچنی یاه
گمم فزکتز کس تزعی ؽى همی هختیف بز کؽتا
و هوػ هقنوػی رک ر جاهات تؾاخایاـ
حزوف ،ویممت و عتظ جاماالت آهاوسػ
ک و کند.یم گیزی و تؾخیاـ سبام  ،بغایامر
پیچیدوتز کس نممؽی بو و و هم کنتظمر کری واا
عیغت روس با روس بم هفمهایا پایاچایادو تاز
آؽنمیی پیدک وند .ر حم حمضز کی فناموری
با ومه ؽزوتهمیی همنند Avayaو بزکی
تققیح نمم و آ رط تنهام ر ػازك چاناد
لیما ،هور کعتفم و لزکر هیگیز .

با ایه دستگیرٌ َا آشپسخاوٍ ومی سًزد
عزویظ خبزی روسنمها کرن -یه ؽزوت
نوپم عتگیزو همی هوؽمندی عمختا واا باا
وعییا آ هی توک کجمق گمس خمنا رک کس رکو
ور ونتز وز .
با گشکرػ ههز با نم کس یجیاتام تازنادس،
ؽزوت نوپمی  Inirvعاتاگامهای باا نامم
Inirvreactرک با بمسکر ػزضا وز و کعت.
کی عتگمو تزویبی کس حغگازهام و باخاؼ
همی کلىتزونیىی کعت وا نا تنهم هیشک بمالی
و  ،گمس عبیؼی و ػدم تقزن یم با ػبمرت

بهتز ػدم وجو ومرباز ر آؽاتاشخامناا رک
ر یمبی هی وند ،بیىا ػىظ کلاؼاما نؾام
ک و و کجمق گمس رک خمهوػ هی وناد تام کس
هزگونا خغزی پیؾگیزی وند.
همچنی با ومربز ومه هی وند تم کس رکو
ور کجمق گمس رک ونتز وز و و سهم پخات
غذک تم عوخت آ رک تنظی هی وند.
با کی تزتیب بم رکختیمر کؽت عاتاگایازو
همی هوؽمند هیچ گمو السم نیاغات ربامرو
روؽ همند کجمق گمس نگزک بمؽید.

ر بیؾتز هوکلغ تؼمه کنغم بم ومهتیوتاز و بغایامری کس
همؽی همی عمختا بؾز با وعییا حزوت همی هىمنیىای
کنجمم هی گیز  .کس ضزبا س با وییدهمی ففقا ویید
و حزوت هموط گزفتا تم روؽ وز و کعاتافام و کس
ویدیو پزوصوتورهم و کلبتا بغیمری کس وظمیف یگز ،کهام
کی رویا ر ؽزف تغییز کعت.
هزچند هنوس ه ر همؽی همی کهزوسی ففقا ویید و
هموط ،وما هم و کهزم هم و ...کجشکیی جدک نؾدنای باا
ؽممر هی آیند ،کهم روند پیؾزفت فنموری وکعظ هم ،باا
ویضو وکعظ همی بی کنغم و ومهتیوتز نؾم هی هد وا
روسی کهوکج هغش همم ومری رک کنجمم خوکهند ک واا
کهزوس لوکسم جمنبی ومهتیوتز کنجمم هی هند .گافاتانای
کعت بخؼ ػمدو کی کس کعالػمت ػقز جدید کی همملا
کس هغیب جو بزو وی کس نت ورن ورلد کعت.
ر بیؾتز هوکلغ تؼمه کنغم بم ومهتیوتاز و بغایامری کس
همؽی همی عمختا بؾز با وعییا حزوت همی هىمنیىای
کنجمم هی گیز  .کس ضزبا س با وییدهمی ففقا ویید
و حزوت هموط گزفتا تم روؽ وز و کعاتافام و کس
ویدیو پزوصوتورهم و کلبتا بغیمری کس وظمیف یگز ،کهام
کی رویا ر ؽزف تغییز کعت .هزچند هاناوس ها ر
همؽی همی کهزوسی ففقا ویید و هموط ،وما هام و
کهزم هم و ...کجشکیی جدک نؾدنی با ؽممر هی آیناد ،کهام
روند پیؾزفت فنموری وکعظ هم ،با ویضو وکعظ همی بی
کنغاام و واامهااتاایااوتااز نؾاام هاای هااد وااا روسی
کهوکج هغش همم ومری رک کنجمم خوکهند ک وا کهازوس
لوکسم جمنبی ومهتیوتز کنجمم هی هند .گافاتانای کعات
بخؼ ػمدو کی کس کعالػمت ػقز جدید کیا ؽامامرو
بزگزفتا کس هغیب جو بزو ویا کس نات ورن ورلاد
کعت .چندی پیؼ ؽهز عم فزکنغیغىو ؽمهد بزگشکری
ونفزکنظ VMworldبو و ر عی کی وانافازکناظ
هؼزفی وکعظ همی نوینی وا کس کهوکج هغشی بزکی کنتمم
عتور با ومهتیوتزهم کعتفم و هی ونند ،توجا هاقامفا
ػیمی رک با خو جیب وز و بو  .سهمنی رک تقور ونیاد
وا بتوک روی عغو هختیف کس جمیا ومغذ یه آی
پد کیاجام واز یام باتاوک تاناهام بام کعاتافام و کس
کهوکج هغشی ،ومهتیوتز یم هز گونا همؽیا یاگازی رک
ونتز وز  .آنچا وا وز ؽد ،پیؼ بینی هقامامام و
ومرآفزینم خالق کس آیندو تؼمه کنغم و همؽی کعت.
یىی کس کی عتمور هام SixthSenseکعاتب یاه
وکعظ حزوتی کؽمرو کی و پوؽیدنی وا پزکنمو هیغاتازی
کس گازوو Fluid Interface Groupوکبغاتاا بااا
آسهمیؾاگامو  Media Labکنؾاگامو MITآ رک
عزکحی وز و کعت .کی وکعظ لبمط همنند ،ؽخاـ رک
با یه پزوصوتور ووچه ،آینا و وربی هجهاش های
وند وا هی توکند آ رک ور گز نؼ بتیاچاد یام روی
یه والو ویضو نقب وند .چند ػالهت گذکر رناگای
ووچه ه روی کنگؾت هم نقب هی ؽوند .ؽاخاـ
بم پوؽید کی وکعظ حزوتی ،کؽمرو کی هی توکند همنناد
یه ویدیو پزوصوتور تقمویز ومهتیوتز رک روی یاوکر
پخؼ وند ،کیمی هم رک بزرعی وز و ،وب رک هامام
گونا وا بم یه آی پد هی توک هزور وز  ،هزور وناد
و تممم کی هم بدو لمظ ففقا و تنهم بم کعاتافام و کس
حزوت هم و کؽمر و همی فورت و عت هام کهاىام
پذیز کعت .ر نممیؼ ویدیاویای  SixthSenseر
ونفزکنظ VMworldنؾام ک و ؽاد واا پازکنامو
چگونا بم کعتفم و کس کی وکعظ بم عت همیؼ تقاویاز
هی گیز  ،چگونا ؽممرو گیز تیف رک ر وف عاتاؼ
تزعی هی وند ،چگونا روی یه ففقا ومغذ گایا
بمسی هی وند و چگونا بزنمها همی با روس ؽدو پزوکس رک
روی بییت هوکپیممیؼ ریمفت هی واناد و ...بام کیا
وکعظ حتی هی توک هاتا رک کس روی واتامب هامی
ومغذی وتی و آ رک روی نممیؾگز ومهتیوتاز Pastt
ک کها کر
وز ...

فراگیر شدن فىايری شىاسایی صًت با تراشٍ کم مصرف
عزویظ خابازی روسنامهاا کرن -هاقامامام
کنؾگمهی یه تزکؽا و هقزف بزکی ؽنمعمیای
خو ومر فوت عمختا کند.
با گشکرػ ههز با نم کس نایاو کعایاظ ،وجاو
هققوالتی همنند آهمسو کوو  ،گاوگا هاوم و
عتیمر فوتی کپ (عیزی) عبب ؽدو بغیمری کس
ومربزک بم کیدو فقبت وز و فازهام فاوتای
ک با عتگمو همی ؽم خو بگیزند.
ر همی رکعتم هقممم MITبم کلاهامم کس کیا
روند تزکؽا کی هخاقاوؿ ؽانامعامیای فاوت
عزکحی وز و کند.

ههندعم هؼتمدند کی تزکؽا تمسو ر هامامیغاا بام
تیف همی هوؽمندی وا هجاهاش باا نازم کفاشکر
ؽنمعمیی فوت هغتند ،لمبییت فزفا جویی  01تم
 00رفد بیؾتز کرند.
با ػنوک هام آیفونی بم نزم کفشکر عیزی هاماىا
کعت با یه وکت بزق نیمس کؽتا بمؽد ،حم آنىا
تزکؽا و هقزف فؼملیتی هؾمبا رک بم  6تم  01هییی
وکت بزق (بمتوجا با کهنا لاغامت هایاشوم بازکی
ؽنمعمیی عتور) نیمس کر .
تزکؽا همی و هقزف ػالوو بز ومربز ر تیفا
همی هوبمی و فنموری هامی پاوؽایادنای بازکی

کفشو لمبایایات هامی ؽانامعامیای فاوت باا
حغگزهمی هتؼد و گغتزػ عزیؼتز کینتزنت کؽیم
ومرآهد هغتند.

