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آسمبیش خًدريی
خًدران صاپىی در آمزیکب

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -مبٔبر ایبِز وبِزفس٘زب ثخٝ
ٔدیساٖ ؾسوز خٛدزٚغبشی ضادٙی غٛثبز ٚاػبش ٜداد ٜا٘د
سب خٛدزٞٚبی خٛدزاٖ خٛد زا دز ػبدٞ ٜب  ٚخزبثبٖ ٞخبی
ٕٔٛی ایٗ ایبِز آشٔبیؽ وٙٙد.
ثٌ ٝصازؼ فبزظ ث٘ ٝمُ اش ِزٗ ٘زٛش ،ادازٚ ٜغبیُ ٘مّز ٝایٗ
ایبِز دز ٘ ٟٓفٛزیخ ٝثخ ٝطخسف ضادخٙخی اػخبش ٜداد سخب
خٛدزٞٚبی خٛدزاٖ خٛد زا دز غطق ایٗ ایبِز آشٔبیخؽ
وسدٛٔ ٚ ٜزد ثسزغی لساز دٞد.
ؾسوز خٛدزٚغبشی ضادٙی غخٛثخبز ٚدز كخبَ ازسخمخبی
فٙبٚزی خبـ ٔٛزد اغشفبد ٜخخٛد اغخز وخ ٝكخسوخز
خٛدوبز سِٛزدار ایٗ ؾسوز زا دز ؾّٛغی سسافزه  ٚثخب
غس ز كداوظس  ۰۱وزّٔٛشس دز غب ز ٕٔىٗ ٔخی وخٙخد.
لساز اغز اِٚزٗ غسی اش خٛدزٞٚبی ایٗ ؾسوز ثب لبثّزز
ٔروٛز ثسای اغشفبد ْٕٛ ٜظسف ؿٙد غبَ آیٙد ٜسِٛزد ٚ
زٚا٘ ٝثبشاز ؾٛد.
ٔدیساٖ غٛثبز ٚأزدٚاز٘د ثشٛا٘ٙد سب غبَ  ۰۱۰۱خٛدزٞٚبی
٘زٕ ٝخٛدزا٘ی سِٛزد وٙٙد و ٝخٛد لخبدز ثخ ٝكخسوخز ٚ
سعٛیض خطٛا دز قٛزر ِص ْٚثبؾد.
ثس ٔجٙبی سٛافك د ٚطسف دز قٛزر سكبدف ٞس یخه اش
خٛدزٞٚبی خٛدزاٖ غٛثبزٔ ٚمبٔبر ٔلّی دز وبِزفخس٘خزخب
ثبید اش ٔٛضٔ ٛطّع ؾ٘ٛدٕٞ .ـٙزٗ ثبید ٌصازؼ غخبال٘خٝ
ای دز ٔٛزد سعداد خٛدزٞٚبی خٛدزاٖ فعبَ ؾد ٚ ٜسعداد
ٔٛازد ٚلٔ ٛؿىُ دز ایٗ خٛدزٞٚب ثٔ ٝمبٔخبر ٔخلخّخی
ا الْ ؾٛد.
اش ػّٕ ٝدیٍس ؾسوز ٞبی خخٛدزٚغخبشی وخٔ ٝخؼخٛش
آشٔبیؽ سِٛزدار خٛد دز وبِزفس٘زب زا دزیبفز وسد ٜا٘خد
ٔی سٛاٖ ث ٝفِٛىع ٚاٌٗ٘ ،زػبٖ ،فٛزد ،سػال ،ثی اْ ٚ ٚ
ٔسغدظ ثٙص اؾبز ٜوسد.

روً کًلئًس ،پبگىدٌ ای در شُز

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنِ -خ سخبح Spectre
 ۲۰۱xؾخسوخز اؽ دخی وخ ٝاش غخٛی ثػخزخبزی اش
وبزؾٙبغبٖ ثٟشسیٗ ِخ سبح ٚیٙدٚشی غبَ ِ ۰۱۷۰مخت
ٌسفش ٝثٛد ،ثب ازسمبی ٕ٘بیؿٍسؼ وزفزز ثٟخشخسی دخزخدا
وسد .ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ث٘ ٝمُ اش ٚزعٕ٘ ،خبیؿخٍخس ۷۲.۲
ایٙـی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی سبش ٜایٗ ِخ سبح اش ٘ ٛفخٛق دلخزخك
k Ultra HD۱ ٚثٛد ٚ ٜاِجش ٝدز قٛزر خخسیخد ایخٗ
ٔدَ اش ِخ سبح یبد ؾد ٜوٕٞ ٝسا ٜثب ٌ ۲زٍبثبیز زْ ٚ
ٌ ۰۱۰۰زٍبثبیز كبفظ ٝداخّی سضٔ ٝی ؾٛد لزخٕخز
آٖ ث ۷۰۱۱ ٝدالز ازسمب ٔی یبثد .لزٕز ایٗ ِخ سبح دز
قٛزر ٘كت ٌ ۷۰زٍبثبیز زْ ٌ ۱۷۰ ٚزٍبثبیز كبفظ ٝداخّی  ۷۲۱۱ ٓٞدالز خٛاٞد ثٛد .اش ػّٕٝ
دیٍس أىب٘بر ایٗ ِخ سبح ٔی سٛاٖ ث ٝسسان دد ٔٙعطف  ٚدازای ٚاوٙؽ ٔٙبغت ،ثٟسٔ ٜخٙخدی اش
دسر ٞبی  ٚUSB Type-A ٚUSB Type-Cثد٘ ٝآِٔٛزٙزٔٛی ػراة اؾبز ٜوسد.

خیش سًاچ بزای تصبحب ببسار سبعتَبی ًَشمىد



غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ؾسوز غٛیزػی غٛاؽ لكخد
دازد دز د٘زبی غب ز ٞبی ٛٞؾٕٙد خٛدٕ٘خبیخی وخٙخد  ٚاش
ٕٞزٗ ز ٚثب طساكی غزػشٓ بُٔ اخشكبقی خٛد ثسای غب ز
ٞبی ٛٞؾٕٙد ٌبْ ا َٚزا ٔلىٓ ثسداؾش ٝاغز.
ثٌ ٝصازؼ فبزظ ث٘ ٝمُ اش ٚیسثُ ،ایٗ غزخػخشخٓ خبٔخُ وخٝ
٘Swiss OSبْ دازد ،ثب ٕٞىبزی ؾسوز سلمزك  ٚفخٙخبٚزی
CSEMMطساكی ؾد ٚ ٜال ٜٚثس غب ز ٞبی ٛٞؾٕٙد ثس
زٚی ٔلكٛالر ٔجشٙی ثس ایٙشس٘ز اؾزب  ٓٞلبثُ اغشفبد ٜاغخز.
ا٘شظبز ٔی زٚد اِٚزٗ غب ز ٞبی ٛٞؾٕٙد ٔؼٟص ث ٝغزػشٓ بُٔ ٔروٛز دز غبَ  ۰۱۷۲زٚا٘ ٝثبشاز ؾ٘ٛد.
غبشٌبزی ثب ثّٛسٛص ،كفبظز دلزك سس اش دادٞ ٜبی خكٛقی وبزثساٖ٘ ،زبش ث ٝث ٝزٚشزغب٘خی وخٕخشخس اش
ػّٕٚ ٝیطٌی ٞبی غزػشٓ بُٔ یبد ؾد ٜاغز .ثبشاز غب ز ٞبی ٛٞؾٕٙد فعال ؿٙداٖ دسز٘ٚك ٘زػز ،أخب
ثتؽ ا ظٓ آٖ دز وٙشسَ ؾسوز ٞبی ادُ  ٚغبٔػ ً٘ٛاغزٕٞ .ـٙزٗ ٌ ٚ ٌُٛادُ ثبشاز غزػشٓ بٔخُ
ایٗ غب ز ٞب زا دز اخشزبز داز٘د.

شبکٍ ایىتزوت اشیبء بز بستز شبکٍ ملی اطالعبت راٌ اوداسی می شًد
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ایساٖ  ٚفخسا٘ػخٝ
ٕٞىبزی زغٕی خٛد زا دز شٔخزخٙخ ٝفخٙخبٚزی
ایٙشس٘ز اؾزبء ثب دٛؾؽ غساغسی ؾخجخىخٔ ٝخّخی
اطال بر ،آغبش وسد٘د.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ،ثب أضبی لسازداد ٕٞىبزی ٔزبٖ
د ٚؾسوز فٙبٚزی ایسا٘ی  ٚفخسا٘ػخٛی ،طخسف
سؼبزی ازائ ٝخدٔبر ایٙشس٘ز اؾزخبء دز وؿخٛز
آغبش ؾد.
ایٗ ٕٞىبزی ؤ ٝزبٖ یخىخی اش ادخساسخٛزٞخبی
ازسجبطبر طخبثخز )  ٚ(FCPیخه ؾخسوخز
فسا٘ػٛی قٛزر ٌسفش ٝاغز ،ثسای اِٚزخٗ ثخبز،
ایساٖ زا ثس ِج ٝسىِٛٛٙضی ػدیدسسیٗ دغشبٚزدٞخب
دز كٛش ٜفٙبٚزی اطال بر لساز ٔیدٞد.
ٕٞصٔبٖ ثب ٌػشسؼ ؾجى ٝایٙشس٘ز اؾزبء )(IoT
دز ػٟبٖٕ ،الً ؾٟس٘ٚداٖ ایسا٘ی ٘زص ایٗ فسقز
زا ثدغز ٔی آٚز٘د وٕٞ ٝـ ٖٛغبیس وؿٛزٞبی

دزؿسفش ٝاش خدٔبر ٘ٛیٗ ایٗ ؾجى ٝاغشفبد ٜوٙٙد.
ٞدف اش ایٗ ٞخٕخىخبزی ،ایخؼخبد شیخسغخبخخز
ازسجبطی LPWANثسای ازسخجخبا اؾخزخبء ثخب
یىدیٍس دز غطق ّٔی ثس ثػخشخس ؾخجخىخٔ ٝخّخی
اطال بر ا الْ ؾد ٜسب اش ایٗ طسیك ثب دز اخشزخبز
لساز دادٖ اِٚزٗ ؾجى ٝایٙشس٘ز اؾزبء )(IoTثخٝ

بب ایه لببس ًَشمىد يرسشی
راٌ مىشلتبن را پیدا کىید

غسٚیع خجسی زٚش٘خبٔخ ٝازن-
اٌس اش ػّٕ ٝافسادی ٞػشزخد وخٝ
دز كزٗ دٚیدٖ ٚ ٚزشؼ وخسدٖ
آٖ لدز خػشٔ ٝی ؾٛید وخ ٝزاٜ
ثبشٌؿز ثٙٔ ٝصِشبٖ زا فخسأخٛؼ
ٔی وٙزد ،ثٟشس اغز اش یه سخی
– ؾسر ٚزشؾی ٛٞؾٕٙد اغشفبدٜ
وٙزد.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ث٘ ٝمُ اش ٚیخسثخُBroadcast Wearables ،یخه
ؾسوز ٘ٛدبی ٙٞدی اغز و ٝسی – ؾسسی ث٘ ٝخبْ Sygnalزا اثخدا
وسد ٜو ٝاش لبثّزز ٞدایز ٘ ٚبٚثسی ثسخٛزداز اغز .ایٗ ؾسوز ٔخی
ٌٛید غبخز ؿٙزٗ ٔلكِٛی دز ػٟبٖ غبثم٘ ٝداؾش ٝاغز.
ٕٞSygnalسا ٜثب یه ثس٘بٕٔٞ ٝسا ٜسضٔ ٝی ؾٛد و ٝوخبزثخس زا اش
سعداد ٌبْ ٞبیی و ٝثسداؾش ،ٝسعداد طجمبسی و ٝاش آٖ ثبال زفشٔ ٚ ٝزخصاٖ
وبِسی و ٝغٛشا٘د ٜآٌبٔ ٜی وٙد .ایٗ ِجبظ دز شٔب٘ی و ٝثبید ث ٝؿخخ
ثذزـزد ؾب٘ ٝؿخ ؾٕب زا ٔی ِسشا٘د  ٚشٔب٘ی و ٝثبید ث ٝزاغز ثذخزخـخزخد
ؾب٘ ٝزاغز ؾٕب زا ٔی ِسشا٘د  ٚثدیٗ طسیك ؾٕب زا سب ٔمخكخد ٘خٟخبیخی
ٞدایز ٔی وٙد.
ِجبظ یبد ؾد ٜاطال بر ٔىبٖ یبثی خٛد زا اش طسیك ٔمكدی و ٝوبزثس
دز ثس٘بٔ ٝسّفٗ ٕٞسا ٜآٖ ٚازد وسد ٜدزدا ٔی وٙد .ایٗ ثس٘خبٔخٞ ٝخس ۷۱
دلزم ٝیىجبز دادٞ ٜبی خٛد زا اش طسیك ایٙشس٘ز ث ٝزٚش ٔی وٙد .ثخبسخسی
٘كت ؾد ٜدز ایٗ ِجبظ ثٔ ٝدر  ۱زٚش دبغتٍٛغز  ٚثسای ؾبزض ثبید
آٖ زا اش طسیك وبثُ یٛاظ ثی ثٙٔ ٝجع ثسق ٔشكُ وسد.
٘ىش ٝػبِت دیٍس أىبٖ ؾػشٗ ایٗ ِجبظ ث ٝقٛزر دغشی ٕٞ ٚخسا ٜثخب
آة ٔب٘ٙد یه ِجبظ بدی اغز .ث ٝاكشٕبَ شیبد لزخٕخز ایخٗ سخی –
ؾسر دز قٛزر سضٟ٘ ٝبیی  ۲۱دالز خخٛاٞخد ثخٛدSygnal .دز
قٛزر سبٔزٗ ثٛدػٛٔ ٝزد ٘زبش ثسای سِٛزد ِجبظ یبد ؾد ،ٜسض ٝآٖ زا
اش آٚزیُ غبَ  ۰۱۷۱۱آغبش ٔی وٙد.

وّز ٝاؾتبـ كمزمی  ٚكمٛلخی أخىخبٖ ازائخٝ
خدٔبر ثس ایٗ ثػشس ،فسا ٓٞؾٛد.
ایٙشس٘ز اؾزبء ،أىبٖ اسكبَ سٕبٔی دغشٍبٜٞب وٝ
اش طسیك غٙػٛزٞب ٛٞؾٕٙد ؾد ٚ ٜثخب ٔخلخزخ
دزسأ ٖٛخٛد دز سعبّٔٙد زا ثس ثػشس ایخٙخشخس٘خز ٚ
ایٙشسا٘ز ثسای وبزثساٖ فسأ ٓٞیآٚزد.
اش ػّٕٚ ٝیطٌیٞبی فٙبٚزی  ،LPWANسٛاٖ
ٔكسفی دبیزٗ ثسای اؾزبء اغز و ٝغجت افصایخؽ
طٕ َٛس ثبسسی آٟ٘ب ٔیؾٛد .طٕ َٛس ثبسسی سب
 ۷۱غبَ٘ ،سم ا٘شمبَ دبیزٌٗ ،ػشسدٌی دٛؾؽ ٚ
اغشفبد ٜاش ثب٘د فسوب٘ػی آشاد اش ٚیخطٌخی ٞخبی
فٙبٚزی LPWANاغز و ٝاغشفبد ٜاش آٖ زا
دز ثسخی اش وبزثسدٞب اش ػخّٕخ ٝا٘خداشٌ ٜخزخسی
ٛٞؾٕٙد ٔ ٚدیسیز ٘بٌٚبٖ ٞبی كُٕ ٘ ٚخمخُ،
خٛا٘دٖ ٔزصاٖ وبزوسد وٙشٛز آة ،ثسق ٌ ٚخبش
اش زا ٜدٚز  ٚقدٞب ٔٛزد دیٍس ٕٔىٗ ٔیوٙد.

افشایش امید ببسگشت بیىبیی بب فىبيری
جدید َبريارد

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔخٝ
ازن -دا٘ؿٍخب ٜخّخْٛ
دخصؾخىخخی ٞخبزٚازد دز
كبَ سػز یه فٙخبٚزی
ػخخدیخخد دز شٔخخزخخٙخخٝ
ایٕذّخٙخز ٞخبی ٔخیخصی
ٞػشٙد و ٝثد ٖٚایخؼخبد
شخٓ دز ثبفز ٔیص وبز ٌراؾشٔ ٝیؾٛد سب ث ٝوٕه آٖ ثزٙخبیخی افخساد
٘بثزٙب ثبشٌسدا٘د ٜؾٛد.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙب ث٘ ٝمُ اش یٞ.ٛساِد ،ایٗ ایٕذّٙز دادٜٞخب زا ثخٔ ٝخیخص
ازغبَ ٔیوٙد  ٚسفبٚر آٖ ثب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی كبضس ایٗ اغز و ٝآغزجی ثخٝ
ثبفز ٔیص ٕ٘یزغب٘د  ٚازسجبطبر اِىشسیىی ٔٛػٛد دز ٔیص زا سخیخزخزخس
ٕ٘یدٞد.
ایٗ ایٕذّٙز اش طسیك ػٕؼٕ ٝزٚی غطق ٔیص لساز دادٔ ٜیؾٛد  ٚدز
آٖ اش غزٓدزؾ ٞبی ٔزىسٚغىٛدی اغخشخفخبد ٜؾخد ٜوخٔ ٝخزخداٖ ٞخبی
ٔیٙبطزػی لدزسٕٙدی ثسای اِمبی اِىشسیػزش ٝدز لػٕزٞبی ٔتخشخّخف
ٔیص ایؼبد ٔیوٙٙد .دز كبَ كبضس سػز كزٛا٘ی ایٗ ایٕذّخٙخز ٞخب ثخس
زٚی ٔزٕٖٞٛب دز كبَ ا٘ؼبْ اغز و ٝثب اغشفبد ٜاش آٖ غزٍٙخبَ ٞخبیخی
و ٝؿؿٓ ثٔ ٝیص ازغبَ ٔیوٙد ثٛغزّ ٝایٗ ایٕذّٙز ثبشآفسیٙی ٔیؾخٛد.
ٔلممبٖ أزدٚاز٘د ثب اغشفبد ٜاش ایٗ ایٕذّٙز ثخشخٛا٘خٙخد ثخد ٖٚداؾخشخٗ
غزٍٙبَٞبی ازغبِی اش ؿؿٓ ،كع ثزٙبیی افساد زا ثبشٌسدا٘ٙد.
ٚیطٌی ٔ ٟٓدیٍسی و ٝدز ایٗ ایٕذّٙزٞب ٚػٛد دازد ایٗ اغخز وخٝ
وزفزز ّٕىسد آٟ٘ب افز ٕ٘یوٙخد شیخسا ثخس خخالف ػخسیخبٖ ٞخبی
اِىشسیىیٔ ،زداٖٞبی ٔیٙبطزػی ثبفز ٔیص زا دؿبز سیززس ٕ٘یوٙٙد.
ثب ٚػٛد ایٙىٔ ٝلممبٖ ا الْ وسد ٜا٘د ٛٙٞش زا ٜشیخبدی ثخسای سػخز
ا٘ػب٘ی ایٗ ایٕذّٙز ٞب ثبلی ٔب٘د ٜاغز ،أخب دز قخٛزسخی وخ ٝسػخز
كزٛا٘ی ثب ٔٛفمزز ا٘ؼبْ ؾٛد لدْ ثصزٌی ثسای ثبشٌسدا٘دٖ ثزٙبیخی دز
افساد ٘بثزٙب ثسداؾشٔ ٝیؾٛد.

سبخت پزداسودٌ سبدٌ ای کٍ تزاشٍ چىد َشار دالری را بٍ ساوً درآيرد
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ز٘ ٛوِٛئٛظ ػدیدسخسیخٗ
ؾبغی ثّٙد ؾسوز ز٘ٛی فسا٘ػ ٝاغز و ٝثب ٞدف زلبثخز
ثب خٛدزٞٚبی ٔٛفمی ٕٞـٞ ٖٛز٘ٛدای غب٘شبف٘ٛٞ ،ٝدا غی
آزٚی  ٚسٛیٛسب زا ٚفٛز ث ٝایساٖ ٚازد ؾد ٜاغز .ثخسزغخی
ٞب ٘ؿبٖ ٔی دٞد وِٛئٛظ ٚیطٌی ٞبی ثسػػش ٝثػخزخبزی
دازد ٔ ٚی سٛا٘د ثب سٛػ ٝث ٝلزٕز ٔٙبغت ،طساكی ػخدیخد
ٛٔ ٚسٛز لدزسٕٙد ث ٝخٛثی ٔٛزد سخٛػخ ٝخخب٘خٛادٞ ٜخبی
ایسا٘ی لساز ٌزسد٘ .ػُ ٘ٛیٗ وِٛئٛظ و ٝثخصزي سخسیخٗ
ؾبغی ثّٙد ؾسوز ز٘ ٛاغز ،دز اٚاغ غخبَ  ۰۱۷۰ثخٝ
ثبشازٞبی ػٟب٘ی ٔعسفی ؾد ٚ ٜلساز اغز ث ٝخٙخٛاٖ ٌخُ
غسغجد ٔلكٛالر ز٘ ٛدز ثزؽ اش  ۲۱ثبشاز  ٚوؿٛز ٟٔخٓ
ػٟبٖ كضٛز دزدا وٙد.
طساكی وِٛئٛظ ث ٝؾدر ٚأداز سبِػزٕبٖ اغز  ٚا٘خٍخبز
ز٘ٔ ٛی خٛاٞد ثب ایٗ ؾز ،ٜٛدخبیخٌ ٝخراز شثخبٖ طخساكخی
ػدیدی ثسای ٔلكٛالر خٛدثبؾد .دز ٞخٕخزخٗ زاغخشخب
ػّٛدٙؼس ٜوِٛئٛظ ػدید ثب خطٛا افمی وؿزد ٜث ٝؾىُ
یه قفل ٝثصزي ثٛد ٜو ٝسب ٔشٗ ؿساغ ٞب أشداد یخبفخشخٝ
اغز .ؿساغ ٞبی ػّ ٓٞ ٛال ٜٚثس افصایؽ دخزخـخزخدٌخی
ثكسی  ٚسصزیك زٌٞ ٝبی اغذٛزر ،دز ایؼبد یه ؿخٟخسٜ
ٔٙلكس ث ٝفسد ،ث ٝوِٛئٛظ وٕه وسد ٜاغز.
خطٛا ثد٘ ٝطٛزی طساكی ؾد ٜا٘د و ٝوِٛئٛظ دز زخٗ
ظسافز یه اظ یٚ ٛی ٔػشلىٓ ث٘ ٝظس ثسغدٕٞ ،ـخٙخزخٗ
زٚی دزٞبی ػّ ٛیه ؾىبف ٛٞاوؽ ظسیف ثخ ٝؿؿخٓ
ٔی خٛزد وٛٞ ٝؾٕٙدا٘ ٝاش سفبٚر ثب دیٍس زلجب خجخس ٔخی
دٞد .خطٛا زٚی وبدٛرٌٍّ ،زسٞبی ٔخشخٛزْ ؾخدٚ ٜ
ؿساغ ٞبی مت ثسػػش ،ٝسٙٔٛٙدی خٛدز ٚزاة یخؽ اش
طسف ثد٘٘ ٝػُ ٌرؾش ٝوِٛئٛظِٛ ،وع  ٚلدزسٕخٙخد ثخٝ
سكٛیس ٔی وؿد  ٚآٖ زا دز زدیف ثٟشخسیخٗ ٞخبی ثخبشاز
ایساٖ لساز ٔی دٞد .خطٛا وسٔٚی ث ٝوبز زفش ٝدز ػخّخٛ
دٙؼس ،ٜاطساف دٙؼسٞ ٜب  ٚدبیزٗ دزٞب ث ٝوِٛئخٛظ ظخبٞخس
ِٛوػی ثتؿزد ٜاغز.

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ؾسوز غختخز
افصازی ای اْ دی ث ٝشٚدی سبش ٜسسیٗ ٔؼخٕخ ٛخٝ
اش دسداش٘دٞ ٜبی خٛد ثسای زایب٘ٞ ٝبی زٔٚخزخصی
زا سضٔ ٝی وٙد و ٝزلزجی ػدی ثسای سخساؾخٝ
ٞبی ٌساٖ لزٕز غبخز ایٙشُ ٔخلخػخٛة ٔخی
ؾ٘ٛد.
ثٌ ٝصازؼ ٟٔس ث٘ ٝمُ اش ثزز ًٔ ۷۱ ،دسداش٘دٜ
یبد ؾد ٜاش غسی ٞAMD Ryzenػخشخٙخد ٚ
یىی اش آٟ٘ب ٔٛغ ْٛثX ۷۱۱۱ ۱SR ٝدز سػخز
ٞب  ٚثسزغی ٞبی ا٘ؼبْ ؾد ٜخٕخّخىخسد خخزخسٜ
وٙٙد ٜای اش خٛد ٘ؿبٖ داد ٜاغز.
افصایؽ غس ز دسداشؼ ،وبٞؽ ٔكسف ا٘سضی
 ٚسِٛزد ٌسٔب اش ػّٕٔ ٝصایبی دسداش٘دٔ ٜخروخٛز
اغز وخ ٝثخب خض ؾخد ٜدز آشٔخبیخؽ ٞخبی
غبیز ٕ٘WCCFTECHس ۷۱ ٜزا اش ۰۱۱
دزیبفز وٙد.

ایخٗ دز كخبِخی اغخز وخ ٝدخسداش٘خدٌ ٜخخساٖ
لزخٕخز K ۱-۰۳۱۱Broadwell-E iایخٙخشخُ
سٛا٘ػش ٝثٛد دز آشٔبیؽ ٞبی یبد ؾدٕ٘ ٜس۷۰.۱ ٜ
زا دزیبفز وٙد .غس ز دسداشؼ ایٗ سساؾخ ٝدز
قٛزر ٘كت ٚیٙدٚش دٌ ۲.۰۰ ،ٜخزخٍخبٞخسسخص

چزاغ راَىمبیی مغش

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -یخه ٌخس ٜٚثخزخٗ اِخٕخّخّخی اش
ٔشتككبٖ ٘مؽ دٙغ ثتؽ ٔتشّف وٛزسىع (لؿس ػّٛیی ٔیص
زا دز سكٕزٌٓزسی ثسای كسوز ؾٙبغبیی وسد٘د .ایٗ دٙغ ثتخؽ
ّٕىسدی ؾجز ٝث ٝؿساغ زإٙٞبیی داز٘د.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب اش ایثیغی٘ ،لٚ ٜٛاوٙؽ ٔیص ٘ػخجخز ثخ ٝیخه
ٔلسن خبزػی سب كد شیبدی ث ٝسعبدَ ثزٗ ثخسا٘خٍخزختخشخٍخی ٚ
ثبشداز٘دٌی وٛزسىع ػّٛیی ٔخیخص ثػخشخٍخی دازد .اسكخبالر
غزٙبدػی وٛزسىع ػّٛیی ٔیص دز خكٛـ ٚاوٙخؽ كخسوخشخی
٘ػجز ثٔ ٝلسن خبزػی ثٝطٛز آٌبٞب٘ ٝسكٕزٌٓزسی ٔیوٙد.
ٔشتككبٖ دز ایٗ سلمزمبر اش ٔٛؼٞبی سسثزز ؾد ٜسسازیختخشخٝ
اغشفبد ٜوسد٘د ّٕ ٚىسد ٔیص زا دز د٘ ٚخ ٛفخعخبِخزخز سخٛلخف
ٚاوٙؿی  ٚسٛلف غزسٚاوٙؿی ثسزغی وسد٘د .دز فخعخبِخزخز اَٚ
ٔٛؼ ٞب دز ٚاوٙؽ ٘ػجز ث ٝیخه خبٔخُ خخبزػخی ٔخشخٛلخف
ٔیؾ٘ٛد؛ أب دز فعبِزز د ْٚث ٝدِزُ اٍ٘زصٜٞبی دز٘ٚی اش فعبِزخز
ثبش ٔیایػشٙد .ثسای ثسزغی ٘ل ٜٛسبطزسٌرازی ثتؽٞبی ٔتشخّخف
وٛزسىع ػّٛیی ٔیص ٞسثبز یىی اش ایٗ ثتخؽ ٞخب زا دز ٔخیخص
ٔٛؼ ٞب غزسفعبَ وسدّٕ ٚ ٜىسدٞبی ٚاوٙؿی  ٚغخزخسٚاوخٙخؿخی
آٖٞب زا ثسزغی وسد٘د.
دز ٘شزؼ ٝایٗ آشٔبیؿبر ٔؿتف ؾخد دخٙخغ ثختخؽ ٔختخشخّخف

اغز ،أب غس ز دسداشؼ دسداش٘د ٜای اْ دی
دز قٛزر ٘كت ٕٞزٗ ٚیٙدٚش ٌ ۲.۱زٍبٞخسسخص
ا الْ ؾد ٜاغز.
وبزؾٙبغبٖ ٔعشمد٘د ثب سٛػ ٝث ٝلزٕز وخٕخشخس ٚ
وزفزز ٔٙبغت سس دسداش٘دٞ ٜبی Ryzenأػبَ
غبَ غتشی ثسای ایٙشُ خٛاٞد ثٛد .ثزؽ اش یه
د ٝٞاغز و ٝایٙشُ ثخسسخسی خخٛد دز د٘خزخبی
دسداش٘دٞ ٜبی زایب٘ٞ ٝخبی زٔٚخزخصی زا كخفخ
وسد ،ٜأب ث ٝاكشٕبَ شیبد ای اْ دی أػبَ ایٙشخُ
زا دز ایٗ ثبشاز ث ٝمت خٛاٞد زا٘د.
X ۷۱۱۱ ۱AMD Ryzen SRث ٝشٚدی ثخٝ
لزٕز  ۲۲۳دالز زٚا٘خ ٝثخبشاز ٔخی ؾخٛد ،أخب
دسداش٘دK ۱-۰۳۱۱i ٜایٙشُ  ۷۱۳۳دالز لخزخٕخز
دازد  ٚایٗ سفبٚر فبكؽ غ ٟٓایٙشخُ اش ثخبشاز
دسداش٘دٞ ٜبی زایب٘ ٝای زا ث ٝطٛز ػدی سٟخدیخد
ٔی وٙد.

بب ایه فىبيری جدید اس آمپًل سدن لذت ببزید!

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -اٌس ػصء افسادی ٞػخشخزخد وخ ٝاش آٔخذخَٛ
شدٖ ٔی سسغٙد ,ثب ؿػت ػدید سصزیك داز ٚوٞ ٝزؾ دزدی ٘تٛاٞد داؾز,
اش سصزیك دازِ ٚرر ثجسید!
چسب جدید تزریق دارو بدون درد
ثٌ ٝصازؼ آوبایسأٖ ۴لممبٖ ٔؤغػ ٝغّطٙشی فٙبٚزی غٛئد ثسای اِٚزٗثبز ثخب
اغشفبد ٜاش غٛشٖ ٞبی ثػزبز ٘بشن ٔٛفك ث ٝغبخز ؿػخت سخصزیخك دازٚی
ثد ٖٚدزد ؾد٘د.
فسایٙد سصزیك داز ٚاش  ۷۱۱غبَ ٌرؾش ٝسبو ٖٛٙدزؿسفز لبثُ سٛػٟی ٘داؾشخٝ
اغزٞ ،سؿٙد و ٝسصزیك داز ٚثب اغشفبد ٜاش آٔذ٘ َٛزص ٘زبشٔٙد ٟٔبزر  ٚدلخز
شیبد اغز.ؿػت ػدید سصزیك داز ٚكبٚی غٛشٖٞبی ثػزبز زیص اغخز وخٝ
دازٚی ٔٛزد ٘ظس زا اش ٔتصٖ ث ٝدٛغز سصزیك ٔیوٙد  ٚثزٕبزاٖ ثب لساز دادٖ
ؿػت زٚی دٛغز ٔی سٛا٘ٙد ثد ٖٚسؼسث ٝدزد دازٚی ٔٛزد ٘ظس زا دزیبفخز
وٙٙد.ط َٛغٛشٖ ٞبی ؿػت سصزیك داز ٚسب كدی وٛسب ٜاغز و ٝثخ ٝالیخٝ
كبٚی ا كبة دٛغز ٘فٛذ ٕ٘یوٙد  ٚداز ٚثب غس ز وٕشس أب ثب سبطزس ثزؿشخس
ث ٝثدٖ ثزٕبز سسشیك ٔیؾٛد.
ٔلممبٖ ثسای زغزدٖ ث ٝاغشلىبْ ٔٙبغت ؿػت غٛش٘ی اش ٘ ٛی دّزٕس ٘خسْ
ٔٛغ ْٛث ٝفزّٓ ادٛوػی اغشفبد ٜوسد٘د و ٝدز ٔؼٕٞ ٛس ؿػت كبٚی ۱۱
غٛشٖ ضدشً٘ اغز.
ؿػت غٛش٘ی كشی دز لػٕزٞبی ؿزٗخٛزد ٜدٛغز ٘زص لبثُ اغشفبد ٜاغز
 ٚفسایٙد سصزیك وبُٔ كدالُ دز  ۲۱دلزم ٝا٘ؼبْ ٔیؾٛد.

مقبلٍ علمی
کبرتزیج چیست؟
ي چطًر ببید وگُداری شًد

ٔٙجع سبٔزٗ زً٘ دز ؿبدٍسٞب ثػش ٝث ٛ٘ ٝؿبدٍس س٘ٛس یب
وبزسسیغ ٘بٔزدٔ ٜی ؾٛد ؿبدٍسٞبی ػٞٛخس افؿخبٖ ثخٝ
ٚغزّ ٝدبؾزدٖ لطسار زیص ػٞٛس زٚی یخه قخفخلخٝ
وبغر اش طسیك ٔٙبفر زیصی وخ ٝدز ٞخد ٚػخٛد دازد،
ثب ض ثٚ ٝػٛد آٚزدٖ سكبٚیس غزب ٚ ٜغفزد  ٚزٍ٘ی دز
كد وزفزز ٔٙبغت ٔیؾخٛد .ز٘خً ٞخبی اقخّخی دز
ؿبدٍسٞبی ػٞٛس افؿبٖ ،ث ٝغ ٝزً٘ اقّخی سخمخػخزخٓ
ٔخخی ؾخخٛدcyan( ۴آثخخی (magenta ،لخخسٔخخص ٚ
)(yellowشزد و ٝثٕٞ ٝسا ٜآٖٞب یه زً٘ غزب٘ ٜزخص
ٚػٛد دازد و ٝثسای سِٛزد سكٛیس ثب زً٘ ٔؿخىخی ثخٝ
وبز ٔیزٚد.
ثعضی اش ؿبدٍسٞبی ػٞٛسافؿبٖ ،اش سسوزت غ ٝز٘خً
اقّی ،زً٘ ٔؿىیِ ٔسوجی ثٚ ٝػٛد ٔخی آٚز٘خد وخٝ
ثسای ٘ٛؾشٗ ٔشٗ ؿٙداٖ ٔٙبغت ٘زػز  ٚز٘خً آٖ ثخٝ
قٛزر ٔؿىی ٔشٕبیُ ث ٝغجص یب آثی ٔیثبؾد .دز غسی
لدیٓ ؿبدٍسٞبی ػٞٛسافؿبٖ ،وبزسسیغٞبی غ ٝز٘خً
اقّی ث ٝیىدیٍس ٔشكُ ثٛد٘د  ٚدز قٛزر سٕبْ ؾخدٖ
یىی اش زً٘ٞب ؾٕب ٔؼجٛز ث ٝسعٛیض ٞخس غخ ٝز٘خً
ثٛدید.
ِٚی أسٚش ٜدز ؿبدٍسٞبی ػٞٛسافؿبٖ ،ایٗ غ ٝز٘خً
اش یىدیٍس ػدا ؾدٜا٘دٔ .عٕٛالً اوظس ؿبدٍسٞبی ػٞٛس
افؿبٖ اش ؿٟبز زً٘ اقّی سؿىزُ ؾدٜا٘دِٚ .خی ؾخٕخب
ثسای ؿبح كسف ٝای ىع ،ث ٝیه ؿبدخٍخس ثخب ؾخؽ
زً٘ ٔؼصا اكشزبع دازید و ٝال ٜٚثس غ ٝزً٘ اقخّخی
 ٚزً٘ ٔؿىی ،دازای یه زً٘ لسٔص زٚؾٗ  ٚآثخی
زٚؾٗ ثبؾد و ٝدز ایؼبد سكبٚیس ثب زً٘ٞبی طجزعیسخس
سأطزسٌراز اغز.
ؿٍ ٝ٘ٛوبزسسیغ دسیٙشس ٞبی Inkjetزا ٍٟ٘دازی وٙزٓ
ٚلشی وبزسسیغ ػٞٛس سٕبْ ٔزؿٛد یب ٘صدیه سٕبْ ؾخدٖ
اغز اٌس دلز الشْ زا دز ٍ٘خ ٝدازی اش آٖ ثخعخٕخُ
٘زبٚزید  ،غسیعب خؿه ؾد ٚ ٜدیٍس ٕ٘ی سٛاٖ آ٘سا دخس
وسد  .ثدیٗ سسسزت ٔؼجٛز ٞػشزد د َٛثخزخؿخشخسی ثخسای
خسید د ٚدد وبزسسیغ ٘ ٛقسف وٙزد  .دخع ٚلخشخی
اِٚزٗ آطبز اسٕبْ ػٞٛس ٞس وداْ اش وبزسسیؼٟبی زٍ٘خی
یب غزب ٜزا ٔؿبٞد ٜوسدٚ ، ٜلز زا سّف ٘ىٙزد  ٚغسیخعخب
آٖ وبزسسیغ زا اش دسیٙشس خبزع وسد ٚ ٜثخ ٝزٚؼ شیخس
ثػش ٝثٙدی وٙزد سب ث ٝدغز وػی ثسغب٘زد و ٝثشٛا٘د آ٘سا
ثسایشبٖ ؾبزض وٙد .
اٌس خٛدسبٖ ٔ ٓٞزشٛا٘زد وبز ؾبزض زا ا٘ؼبْ دٞزد  ،ؿخٝ
ثٟشس  ،ثبش  ٓٞقسف ٝػٛیی وسد ٜاید  .ثسای ثػش ٝثخٙخدی
ٞس وبزسسیغ ثكٛزر ػداٌب٘ ٝثٚ ٝغخبیخُ شیخس ٘خزخبش
دازید ۴
 -۷یه دد وزػ ٝدالغشزىی شیخ داز (شیخ الن
 -۰یه ٘ٛاز ثبزیه ( ۲۱دز  ۰غب٘شزخٕخشخس اش دخبزؿخٝ
وسوی یب وبغر وبٞی ٘ػجشب وّفز یب دغشٕبَ وخبغخری
وّفز
 -۲یه دد وؽ كّم ٝای
ٔٙجع سبٔزٗ زً٘ دز ؿبدٍسٞب ثػش ٝث ٛ٘ ٝؿبدٍس س٘ٛس یب
وبزسسیغ ٘بٔزدٔ ٜیؾٛد
زٚؼ ثػش ٝثٙدی ث ٝؾسف شیس اغز۴
 -۷وبزسسیغ خبِی زا اش دسیٙشس خبزع وٙزد .
ٛ٘ -۰از ثبزیه زا ؿٙد سب وٙزد سب ث ٝا٘داش ٜط َٛكخدٚد
 ۲غب٘شی ٔشس وٛؿه ؾٛد  .آ٘سا خزع وخٙخزخد  .ایخٗ
خزػی ثبید كبٚی آة ثبؾد أب ؿى٘ ٝىٙد .
 -۲وبزسسیغ ٛ٘ ٚاز خزع ؾد ٜزا دز دالغخشخزخه لخساز
دٞزد  .سٛػ ٝوٙزد وٛ٘ ٝاز خزع وبفی اغز ثخ ٝثخد٘خٝ
وبزسسیغ ثـػجد ٘ ٚجبید ٞزـٍ ٝ٘ٛسٕبغی ثب ٞد ؿبح یب
لػٕز ٞبی ػٞٛسی وبزسسیغ داؾش ٝثبؾد ٚ .ظزف ٝایخٗ
٘ٛاز خزع ٔ ،سطٛة ٍٟ٘داؾشٗ داخُ دالغشزه اغز .
 -۱وزػ ٝزا ثػش ٚ ٝشیخ آ٘سا خٛة ثجٙدید .
 -۱ثب وؽ دٚز دالغشزه زا ٟٔبز وٙزد .
ٞ -۰سؿ ٝغسیعشس ٘ػجز ث ٝؾبزض آٖ الداْ وٙزد .
اٌس ٘شٛا٘ػشزد وبزسسیغ زا ثٛٔ ٝلع ؾبزض وٙزد الشْ اغز
سب ٘ٛاز وبغری زا كدالُ ٞفش ٝای یىجبز ٔؼخدا خخزخع
وٙزد ...
ادأ ٝدازد
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