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MERCEDES-BENZ E-CLASS
و ظ ٔEسغدظ دز غاَ جدید غ ٝؾض ٛجدید خٛرٞد
درؾتٕٟٔ .تسیٗ آٟ٘ا Eو ظ وٛپ ٝبا طسرحی ٔحهارهػهٝ
وازر٘ٔ ٝیباؾد.
٘ػیٞ ٝای وابسیِٛت  ٚآَ تسیٗ ٘یص دیٍس رؾضای جدیهد
خا٘ٛردE ٜو ظ ٞػتٙد وٛٔ ٝزد آخس ٔدَ ٞای آِهسٚد
آئٛدی خٛرٞد بٛد.
بوگاتی چیرون

رٔا ٞیٛالی رٔػاَ و ٝلسرز رغت ب ٝشٚدی ؾهسضه ٝؾهٛد
وػی ٘یػت جص بٌٛاتی چیس .ٖٚربسخٛدزٚیی با ٔٛتهٛز @
ِیتسی  9<?A ٚW16رغب بیاز لدزت؛ یؿٙی  <A:رغهب
بیاز بیؿتس رش ٚیس.ٖٚ
ریٗ ٔٛتٛز لدزتٕٙد ٔیتٛر٘د ٚشٖ ٘صدیه ب : ٝتٙی چیسٖٚ
زر وٕتس رش = :٫ثا٘ی ٝب 988 ٝویّٔٛتس دز غاؾت زغا٘دٚ ٜ
تا حدروثس غسؾت رؾجا رٍ٘یص  <@8ویّٔٛتس دز غهاؾهت
ردرٔ ٝدٞد .ریٗ غسؾت ? 9ویّٔٛهتهس بهیهؽ رش غهسؾهت
ٛٞرپیٕای ٔارٛق قٛت وٙىٛزد دز ٙٞهٍهاْ بهسخهاغهتهٗ
رغت.
کیا استینگر GT

ویا لسرز رغت دز غاَ جدید رِٚیٗ غدرٖ رغپست خهٛد زر
ؾسضٕ٘ ٝاید.
ریٗ ٔحك َٛو ٝرغتیٍٙس ٘GTاْ درزد لبه دز پهیهػهت
٘ٛزبسٌسی ًٙآشٔایؽ ؾد ٚ ٜؾٛٙرٖ غسیؽ تس رتٔٛبیُ ویها
زر رش آٖ خٛد وسد ٜرغت.
دٛٔ ٚتٛز < غیّٙدز تٛزب ٛبا لدزت = ;9رغب بیاز :٫: ٚ
ِیتسی دیصِی با لدزت ? 9Aرغب بیاز بهسری آٖ دز٘هػهس
ٌسرت ٝؾد ٜرغت.
رغتیٍٙس و ٝبطٛز زغٕی دز ٕ٘ایؿٍا ٜدیتسٚیت زٕ٘ٚایهی
ؾد دز روتبس ? :89تحٛیُ ٔؿتسیاٖ خٛرٞد ؾد.
هوندا سیویک

٘ٛٞدر دز ٔأ ٜازظ ? :89یاشدٕٞیٗ ٘ػهُ رش رتهٔٛهبهیهُ
پسرسٚؼ ٔ ٚحب ٛخٛد بٚ ٝیط ٜدز ٔیاٖ جٛر٘اٖ زر ؾسضٝ
خٛرٞد وسد٘ٛٞ .در غیٛیه ؤ ٝؿیكات رهٙهی آٖ دز
٘ػُ جدید بیؽ رش ٔؿیكات غاٞسی رؼ تغییس وسد ٜبها
دٛٔ ٚتٛز بٙصیٙی جدید ِ 9یتسی ِ 9٫= ٚهیهتهسی وه ٝبهٝ
تستیب تٛرٖ ? 9@8 ٚ 9:رغب بیاز تِٛید ٔیىٙهٙهد آٔهادٜ
زلابت با حسیفاٖ ٔیؾٛد.
دز وٙاز آٟ٘ا ٔٛتٛز دیصِی >ِ 9٫یتسی با لدزت @ 99رغب
بیاز ٔ ٚكسف وٕتس ٘یص لسرز درزد.

غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝرزن -رپُ لكد درزد رش ٘ػُ جدیدی رش رٙهاٚزی ِهٕهع غه ٝبهؿهدی دز
ٕ٘ایؿٍس ٌٛOLEDؾی آیف ٖٛجدید خٛد ٔٛغ ْٛب ٝآیف @ ٖٛرغتفاد ٜوٙد.بٌ ٝصرزؼ ٟٔس ب٘ ٝمُ
رش رپُ ریٙػایدز ،ریٗ رٙاٚزی ب ٝوازبس رٔىاٖ ٔی دٞد با واٞؽ یا ررصریؽ رؿاز رٍ٘ؿت بٕ٘ ٝایؿهٍهس
دغتٛزرت ٔتفاٚتی زر بٌٛ ٝؾی ٕٞسر ٜخٛد ٔٙتمُ وٙد.بدیٗ ٔٙػٛز رپُ رش حػٍسٞای خاقی دز شیس
غطح ٕ٘ایؿٍس رغتفادٔ ٜی وٙد .ریٗ ؾسوت لكد درزد ٕٞصٔاٖ با رغتفاد ٜرش ٕ٘ایؿٍسٞای جدیهد رٚ
رَ ری دی ،رٙاٚزی حػٍس غ ٝبؿدی یا ; D Touchزر  ٓٞبٟبٛد ببیؿد.رپُ لكد درزد به ٝجهای
رغتفاد ٜرش ٔدرزٞای چاپی ٔٙؿطف دز حػٍسٞای یاد ؾد ٜرش یه الی ٝزٚوؽ ٔا٘ٙد بػیاز بازیه بها
حػاغیت بػیاز باال رغتفاد ٜوٙد و ٝتٛٙؼ رسرٔیٗ لابُ دزیارت زر ررصریؽ ٔی دٞد.رِبت ٝرغهتهفهاد ٜرش
یه الی ٝحػٍس بازیه دز شیس ٕ٘ایؿٍس ر ٚرَ ری دی واز غاد ٜری ٘یػت ٕٔ ٚىٗ رغت تىاٖ ٞای
ؾدید یا ٚرزدؾدٖ آغیب ٞای حتی جصیی بٌٛ ٝؾی ریٗ الی ٝحػٍس زر دچاز رخت َ وٙد.
رش ٕٞیٗ ز ٚرپُ باید رىسی بسری حفاظ رش الی ٝیاد ؾد ٜوٙد ٕٔ ٚىٗ رغت بسری ریٗ وهاز رش یهه
لا رّصی بازیه بٟس ٜبٍیسدٔ.ػاِ ٝدیٍس ٌسرٖ بٛدٖ رٙاٚزی ٔٛزد رغتفاد ٜبدیٗ ٔٙػٛز رغهت وهٝ
ٕٔىٗ رغت باؾث ررصریؽ لیٕت تٕاْ ؾدٌٛ ٜؾی ٞای یاد ؾدٌ ٜسدد.



غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝرزن -غایت آٔاش ٖٚلابّیت جدیدی زر رزرئ ٝوسد ٜو ٝب ٝوازبسرٖ رٔهىهاٖ ٔهی
دٞد ٚرلؿا با تٟٙا یه وّیه واالی ٔٛزد ٘ػسؾاٖ زر خسیدرزی وٙٙد.
بٌ ٝصرزؼ ٟٔس ب٘ ٝمُ رش زی ود ،آٔاش٘ ٖٚػی ٝری دیجیتاَ رش خدٔات Dash buttonsیا دوٕٞ ٝای
خط تیس ٜزر رزرئ ٝوسد ٜو ٝتٟٙا بسری وازبسرٖ رقّی یا primeریٗ غایت دز دغتسظ رغت.
دوٕٞ ٝای یاد ؾد ٜبس ٔبٙای بیؿتسیٗ خسیدٞای ٞس وازبس رقّی خّك ٔی ؾ٘ٛد  ٚبا رؿسدٖ ٞهس یهه رش
آٟ٘ا غفازؼ خسید آٖ واال ب ٝطٛز ٔػتمیٓ  ٚبا وػس ٔبّغ بسری رسد یاد ؾد ٜرزغاَ ٔی ؾهٛد .وهازبهسرٖ
خٛد ٔی تٛر٘ٙد دز حػا وازبسیؿاٖ ٞس تؿدرد رش ریٗ دوٕٞ ٝا زر بسری خسید ٔػتمیٓ  ٚغسیؽ وهاالٞهای
ٔحبٛبؿاٖ خّك وٙٙد تا بتٛر٘ٙد آٟ٘ا زر ب ٝغسؾت خسیدرزی وٙٙد.
ریٗ خدٔات  ٓٞرش طسیك  ٚغایت آٔاش ٓٞ ٚ ٖٚرش طسیك بس٘أٛٔ ٝبایّی ریٗ ؾسوت رش دغتسظ رغهت.
ررصٚدٖ ریٗ دوٕٞ ٝا بٞ ٝس حػا وازبسی پسریٓ بٞ ٝس تؿدرد  ٚبسری ٔیّیٞ ٖٛا ٔحكٔ َٛیتّف ٕٔهىهٗ
رغت.بسری ریٗ واز تٟٙا وازبسرٖ باید دز قفحٔ ٝحكٛالت تایید ؾدٌ ٜصیٙهAdd to your Dash ٝ
buttonsزر ر٘تیا وٙٙد .ریٗ خدٔات لب ب ٝطٛز ریصیىی  ٓٞرزرئٔ ٝی ؾد  ٚرِبت ٝرغتفاد ٜرش آٟ٘ها ٞهس
باز == دالز ٞصی ٝٙدرؾت .رٔا رغتفاد ٜرش آٖ دز رضای ٔجاشی زریٍاٖ رغت.

دزهاى کازآهدتس سسطاى سیٌِ با فٌاٍزی ًاًَ
غسٚیع خبسی زٚش٘أه ٝرزن -پهطٞٚؿهٍهسرٖ
در٘ؿٍا ٜؾّ ْٛپصؾىی ٔؿٟد ٔٛرك به ٝغهاخهت
غیػتٓ درزٚزغا٘ی ٞدرٕٙدی ؾدٜر٘دو٘ ٝػبت بٝ
ٕ٘ ٝ٘ٛتجازی آٖ ؾّٕىسد بهٟهتهسی درزد .ریهٗ
غیػتٓ و ٝبٙٔ ٝػٛز دزٔاٖ غسطاٖ غی ٝٙطسرحهی
ؾد ،ٜبٔ ٝیصرٖ بػیاز ٔطّٛبهی رش زؾهد تهٔٛهٛز
جٌّٛیسی ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜیٕ ٝؾٕس درزٚی ضدغسطهاٖ
زر دز خ ٖٛررصریؽ ٔی دٞد.
بٌ ٝصرزؼ ریس٘ا رش غتاد ٚیط ٜتٛغؿ ٝرٙاٚزی ٘ا٘هٛ
زیاغت جٕٟٛزی ،غهسطهاٖ غهیهٙه ٝیهىهی رش
ؾایؽتسیٗ غسطاٖ دز ٔیاٖ ش٘اٖ رغت  ٚزتب ٝدْٚ
ٔسي ٘اؾی رش غسطاٖ ب ٝریٗ بیٕازی ٘ػبت دردٜ
ؾد ٜرغت .جسرحی ،پستهٛدزٔها٘هی ،ؾهیهٕهی ٚ
ٛٞزٔ ٖٛدزٔا٘ی رش زرٞىازٞایی رغهت وه ٝدز
ٔسرحُ ٔیتّف دزٔاٖ غسطاٖ غهیهٙه ٝرغهتهفهادٜ
ٔیؾٛد.
دٚغتاوػُ )(DTXیه درزٚی ضهدغهسطهاٖ

رغت ؤ ٝؿٕٛالً ب ٝقٛزت تٟٙا  ٚیا تسویبهی بها
درزٞٚای دیٍس دز دزٔاٖ غسطاٖ غی ٝٙرغهتهفهادٜ
ٔیؾٛد.
دوتس ٔ٘ٛا ؾّی بّٙدی پطٞٚؿٍس در٘ؿٍا ٜؾهّهْٛ
پصؾىی ٔؿٟد ،دز خكٛـ ضسٚزت تهحهمهیهك
قٛزت ٌسرتٌ ٝفت Bدز حاَ حاضس رسْ تجازی
DTXبا ٘اْ تاوػٛتس دز باشرز ٔٛجٛد رغت .رش
آ٘جا و ٝدز ریٗ رسْ ٔٛردی رش لبیُ تٛئیٗ ٚ @8
رتا٘ َٛب ٝؾٙهٛرٖ حه َ ٔهٛزد رغهتهفهاد ٜلهسرز
ٔی ٌیسد ،رثسرت غٛء جدی ٕٞهیه ٖٛررهصریهؽ
حػاغیت ٚ ٚروٙؽٞای رِتٟابی زر ب ٝد٘باَ درزد.
جٟت غّب ٝبس ریٗ ؾٛرزل جا٘هبهی زٚؼ ٞهای
٘ٛیٙی رش جّٕ ٝرغتفاد ٜرش ٘ا٘ٛحأُ ٞها تهٛغهؿهٝ
یارتٝرغت .دز ریٗ ٔطاِؿ٘ ٝیص ٞدف ٔا تٟی ٝیهه
غیػتٓ درزٚزغا٘ی ٛٞؾٕٙد با خهٛرـ دزٔها٘هی
رق ح ؾد ٜبسری حُٕ ریٗ درز ٚبهٛد ٜرغهت.
بٌ ٝفت ٝریٗ ٔحمك ،دز غاَٞهای رخهیهس تهٛجهٝ

ایي لباس بِ جای شوا زاُ هی زٍد

غسٚیع خبسی زٚش٘أهٝ
رزنٔ -حمهمهاٖ ِهبهاظ
ٛٞؾٕٙدی غاخت ٝر٘د وٝ
ٔی تٛر٘د ; :دزقهد رش
ر٘سضی ر٘ػاٖ ٙٞهٍهاْ زرٜ
زرتٗ زر ذخیس ٜوٙد.
بٌ ٝصرزؼ ٟٔس ب٘ ٝمُ رش
پاپ غایٙع ،غاَ ٌرؾت ٝپسٚض ٜری با حٕایت ٔاِی رزتؽ آٔسیىا
بسری غاخت یه ِباظ ٛٞؾٕٙد طسرحی ؾد تا بهٚ ٝغهیّه ٝآٖ
غسباشرٖ بتٛر٘ٙد بازٞای غٍٙیٗ زر جاب ٝجا وٙٙد.رو ٖٛٙیه تحمیك
جدید ٘ؿاٖ درد ،ریٗ ِباظ ٛٞؾٕٙد تا ٔی تٛر٘د ٔمدرزی رش ر٘هسضی
بدٖ ر٘ػاٖ ٍٙٞاْ رؿاِیت ٘یص زر ذخیس ٜوٙد٘.تایج ر٘تؿازیارهته ٝریهٗ
تحمیك ٘ؿاٖ ٔی دٞد پیاد ٜزٚی با ریٗ ِباظ ; :دزقد دز ر٘هسضی
رسد قسر ٝجٛیی ٔی وٙد .دز حمیمت ریٗ ِباظ ٘ٛؾی پؿتیبا٘هی ٚ
وٕه بسری شر٘ٞٛا  ٚؾض ت پاٞا رسرٔ ٓٞی وٙد.ؾی ٜٛوهازوهسد
آٖ ٘یص جاِب رغتٍٙٞ .أیىِ ٝباظ ٛٞؾٕٙد حسوت زر ٜزرتهٗ زر
زدیابی وٙد ،رؿاَ ٔی ؾٛد.جاِب آ٘ىٟٙٔ ٝدغاٖ در٘ؿٍاٞ ٜازٚزرد
رش پازچ ٝبسری تِٛید ریٗ ِباظ رغتفاد ٜوسد٘د .بهٞ ٝهٕهیهٗ دِهیهُ
وٛٙٞٛزدرٖ  ٚرٔدردٌسرٖ ٔی تٛر٘ٙد ب ٝزرحتی رش ریٗ ِباظ رغتفهادٜ
وٙٙد.ؾض ت پاٞا ٔ ٚفاقُ شرٍ٘ٙٞ ٛهاْ زر ٜزرهتهٗ  @8دزقهد
٘یسٚی تِٛید ؾد ٜتٛغط ٔفاقُ پا زر تأیٗ ٔی وٙٙد .بهٞ ٝهٕهیهٗ
دِیُ بدٖ رحػاظ خػتٍی ٔی دٞد  ٚلدزت ٔا٘ٛز  ٚؾّٕىسد آٖ
ب ٝؾدت واٞؽ ٔی یابد .دز چٙیٗ ٚضؿهیهتهی خهطهس جهسرحهات
ررصریؽ ٔی یابد.

هقالِ علوی
بػیازی رش ٔهحهمهمهاٖ به ٝرغهتهفهاد ٜرش ر٘هٛرؼ
٘ا٘ٛحأُٞای درزٚیی پّیٕسی  ٚیا غاختهاز ٞهای
ؾبی ٝب ٝآٖٞا ٕٞیِ ٖٛیپٛشْٞٚا ٔ ٚهیهػهُ ٞهای
پّیٕسی جٟت وپػ ِٝٛوسدٖ درزٚی ضد غسطاٖ
جّب ؾد ٜرغت .ریٗ ٘ا٘ٛحأُ ٞها ؾهٕهٔٛه ًا بهٝ
قٛزت ٕٞصٔاٖ ٚیطٌی آبدٚغت  ٚآبٍسیهص زر
دز خٛد درز٘د .با ریٗ حاَٚ ،شیىَٞٛای پّیٕسی
خٛدتجٕؿی ٘ػبت ب ٝریٗ ٘ا٘ٛحأُ ٞا رش ٔصریهای
دیٍسی رش جّٕ ٝپایدرزی باال بسری جٌّٛیسی رش
٘ؿت ٔٛرد درزٚیی ،شٔاٖ ٌسدؼ طٛال٘ی ٔهدت
دز خ ٚ ٖٛبٟبٛد خٛرـ ر٘تؿهاز وهٙهتهسَ ؾهدٜ
بسخٛزدرز٘د.

استفادُ اش ضسباى قلب بِ عٌَاى زهص عبَز

عجیبتسیي دستگاّْای
ذخیسُ اطالعات

غتٍاٟٞای ذخیس ٜغاشی رط ؾهات دز طه َٛتهازیه ،
ؾىُٞای ؾجیب شیادی درؾتٝر٘د؛ رش دغتٍا٘ ٜػهاجهی
غدٔ 9A ٜی دی ٌسرت ٝتا ٔسروص درد ٜؾػیٓ و٘ ٝهیهسٚی
ؾسوتٞایی ٔا٘ٙد ریعبهٛن ٌ ٚهٌٛهُ زر تهأهیهٗ
ٔیوٙٙد.
دز ریٗ غاَ ٞا بسخی رش دغتٍاٟٞای ٚرلؿا ؾجیب ت ؼ
وسد٘د تا ؾی ٜٛذخیسٜغاشی دردٜٞای رزشؾٕٙد زر تغییهس
دٙٞد.
ریٗ رٙاٚزیٞا یا ب ٝؾدت ؾجیب  ٚب ٝطسش رغهفهٙهاوهی
ٌٕسر ٜوٙٙد ٜبٛد ٜیا ریٙى ٝرش شٔا٘ ٝؾمب بٛد٘د .بها ریهٗ
حاَ ٞس ودرْ رش آٟ٘ا ٚیطٌیٞای ٔٙحكسبفسد خهٛد زر
درؾتٙد و ٝرزشؼ یادآٚزی درز٘د.
سیلندر گرامافون

غسٚیهع خهبهسی زٚش٘هأهٝ
رزنٕٔ -ىٗ رغت تاوهٙهٖٛ
دزبههاز ٜدغههتههسغههی بههٝ
ٌٛؾیٞای ٔٛبایُ رش طهسیهك
رثس رٍ٘ؿت ٔطاِبهی ؾهٙهیهدٜ
بههاؾههیههد ،رٔهها آیهها دزبههازٜ
بٟسٌ ٜیسی رش ضسباٖلّب بهٝ
ؾٛٙرٖ وّیهد لهفهُ ٌؿهایهی
غٛربك پصؾىی چیصی ؾٙیهدٜ

رید؟
بٌ ٝصرزؼ ریػٙا  ٚب٘ ٝمُ رش دیّیٔیُ ،ریٗ پسٚض ٜؾأُ رغهتهفهاد ٜرش یهه
حػٍس پهٛغهتهی بهسری ر٘هدرشٌ ٜهیهسی رهؿهاِهیهت رِهىهتهسیهىهی لهّهب
(رِىتسٚوازدیٌٛسرف رسد بیٕاز) رغت .ضرٖ پ ًٙجیهٗ ،رغهتهاد در٘ؿهٍهاٜ
رغٟاز وسدٕٞ Bاٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝرِىتسٚوازدیٌٛسرفٞا به ٝطهٛز ٔهؿهٕه َٛدز
پس٘ٚدٞ ٜای رِىتس٘ٚیىی پصؾىی ررسرد ثبت  ٚضبط ٔیؾ٘ٛدٔ ،یتٛر٘ٙد دز
جٟت لفٌُؿایی ریٗ پس٘ٚدٜٞا ٔٛزد رغتفاد ٜلسرز ٌیس٘د ٔ ٚفید باؾٙد.
جیٗ ٕٞیٙیٗ ررصٚد Bغیٍٙاَٞای رِىتسٚوازدیٌٛسرف یىی رش ٟٔٓتسیٗ ٚ
زریج تسیٗ ٔؿیازٞای ریصیِٛٛضیىی رغت و ٝبٔ ٝهٙهػهٛز رزشیهابهی ٔهیهصرٖ
غ ٔت رسد بیٕاز جٕؽآٚزی  ٚتجصی ٚ ٝتحّیُ ٔیؾٛد  ٚدز حهاِهی وهٝ
غیٍٙاَ ٞای رِىتسٚوازدیٌٛسرف دز تؿییفٞا ٔ ٚؿاِجات باِیٙی وازبهسد
درز٘د  ٚرش طسیك غیػتٓ ؾبى ٝب ٝپس٘ٚدٜٞای رِىتس٘ٚیىی پصؾىی ٔهٙهتهمهُ
ٔیؾ٘ٛدٔ ،یتٛرٖ ب ٝطٛز ٛٞؾٕٙدر٘ٝری رش لابّیت آٟ٘ا بهسری زٔهصٌهررزی
رط ؾات ٔجددر رغتفاد ٜوسد .ریٗ زٚؼ ب ٝحهفهع ٘ ٚهٍهٟهدرزی ریهٕهٗ
رط ؾات پس٘ٚدٜٞا وٕه ٔیوٙد.

غیّٙدز ٔٔٛی ٌسرٔار ٖٛشٔا٘ی و ٝبسری رِٚهیهٗ بهاز دز
غاَ ??@ 9تٛغط تٔٛاظ ردیػ ٖٛبسری ثبت  ٚذخهیهسٜ
درد ٜغاخت ٝؾد ،رختسرؼ جاِبی بٛد.
ریٗ غیّٙدزٞای ٔٔٛیٔ ،ا٘ٙد پسٚتٚ ٛیٙیُ و ٝدز ٟ٘ایهت
جایٍصیٗ آٖٞا ؾد٘د ،واز ٔیوسد٘د.
رٔا بدتسیٗ بیؽ ریٗ دغتٍا ٜریٗ بٛد و ٝچٙد باز پهع
رش ٌٛؼ دردٖ ب ٝرط ؾات ضبط ؾد ،ٜریٗ غیهّهٙهدزٞها
غیسلابُ رغتفادٔ ٜیؾد٘د.
روٛٔ ٖٛٙشٞ ٜا دز ت ؼ ٞػتٙد تا ریهٗ غهیهّهٙهدزٞهای
ؾىٙٙد ٜزر حفع وٙٙد.
درایو Twiggyشرکت اپل

زصد حوالت قلبی با بسزسی تٌْا یک قطسُ خَى
غسٚیع خبسی زٚش٘أه ٝرزن -پهطٞٚؿهٍهسرٖ
حػٍسی غاخت ٝر٘د ؤ ٝی تٛر٘د دز ؾسل یه
دلیم ٝبا رغتفاد ٜرش تٟٙا یه لطس ٜخ ٖٛبٚ ٝلهٛؼ
غىت ٝلّبی پی ببسد.
بٌ ٝصرزؼ ریسرٖ رؤٛ٘ٛیػت  ٚبٛ٘ ٝؾت ٝتازٕ٘ای
خبسی رؾیٗ غایٙتیػت ،رش آ٘جا و ٝبیٕازی ٞهای
لّبی دِیُ ؾٕدٔ ٜسي  ٓٞدز ش٘اٖ ٔ ٓٞ ٚهسدرٖ
ب ٝؾٕاز ٔی آیٙد بٙابسریٗ تؿهیهیهف غهسیهؽ ٚ
ٔطٕئٗ غىت ٝلّبی رش رِٛٚیت ٚیط ٜری بسخٛزدرز
رغت.
ٌسٞٚی رش ٔحمماٖ ب ٝزٞهبهسی پهسٚرػهٛزی رش
در٘ؿٍا ٜؾّٓ  ٚتىِٛٛٙضی ٚرلؽ دز وس ٜجهٙهٛبهی
یه حػٍس ریٕٙی رِىتسیىی زر غاخت ٝر٘د و ٝبها
ر٘درشٌ ٜیسی غطح یه ٘ٛؼ پسٚتئیٗ دز لّب بهٝ
٘اْ تسٚپ٘ٛیٗ ٚلٛؼ حّٕ ٝلّبی زر ٔؿهیهف ٔهی

وٙد.
ب ٝد٘باَ ٚلٛؼ یه غىت ٝلّهبهی ،ریهٗ حػهٍهس
ریٕٙی با رغتفاد ٜرش تٟٙا یهه لهطهس ٜخه ٖٛبهٝ
زدیابی پسٚتئیٗ ٞدف دز غسْ خٔ ٖٛی پهسدرشد.
ریٗ حػٍس رش ٘یسٞٚای ؾایك بسق بهسری جهر
پسٚتئیٗ ٞدف وٕه ٌسرت ٚ ٝآ٘سر زٚی ٘احهیهٝ
حػٍس ٔتٕسوص ٔی وٙد و ٝدز ٘تیج ٝریهٗ وهاز
شٔاٖ ٟ٘فتٍی ٔٛزد ٘یهاش بهسری ر٘هدرشٌ ٜهیهسی
پسٚتئیٗ ٞدف رش ؾكت دلیم ٝب ٝتٟٙا یه دلیمٝ
واٞؽ ٔی یابد.
بٛ٘ ٝؾت ٝریٗ تازٕ٘ا ،غطح ریٗ پسٚتئیٗ دز یهه
لطس ٜغسْ خ ٖٛشیهاد ٘هیهػهت .بها ریهٗ حهاَ،
پطٞٚؿٍسرٖ تٛر٘ػت ٝر٘د پسٚتئهیهٗ ٞهدف زر رش
طسیك ٘یسٞٚای رِىتسیىی دز ٔٙاطك حػی جر
ٕ٘ٛد ٚ ٜدز ٘تیج ٝآٖ شٔاٖ زقد ٞ ٚهٕهیهٙهیهٗ

ساخت اپلیکیشي هعلن خصَصی
َّشوٌد بِ ًام سقساط

غسٚیع خبسی زٚش٘أٝ
رزن -یههه بههس٘ههأههٝ
جدید ٔی تٛر٘د رمط با
ؾهههىهههػهههبهههسدرزی رش
ٔؿادالت زیاضی آٟ٘ا زر
حُ وٙد .ؾ  ٜٚبهس آٖ
زر ٜحُ زر ٘یص تهٛضهیهح
ٔی دٞد.
بٌ ٝصرزؼ ٟٔس ب٘ ٝمُ رش دیّی ٔیُ ،ریٗ بس٘أ ٝغمهسر ٘هاْ درزد.
غمسر و ٝرش ٛٞؼ ٔكٛٙؾی بسری حُ  ٚتهٛضهیهح ٔهؿهادالت
رغتفادٔ ٜی وٙد ،یه رپّیىیؿٗ زریٍاٖ رغت .ریٗ بس٘أ ٝحتهی بهٝ
ٚغیّٚ ٝیدئٞٛایی ٌاْ بٌ ٝاْ ٔػئّ ٝزر تٛضیح ٔی دٞد.
غمسر و ٝدز حمیمت یه ٔؿّٓ خكٛقی ٛٞؾٕٙد به ٝحػها
ٔی آید ،لابّیت پاغیٍٛیی غئٛرالتی دز شٔی ٝٙؾّ ،ْٛتازی  ،شبهاٖ
رٍّ٘یػی  ٚرلتكاد زر درز٘دٕٞ .یٙیٗ ٔی تٛر٘د ٔطاِب ٔهسبه ٛبهٝ
ریٗ حٛشٞ ٜا زر ؾٙاغایی وٙد.
٘ٛیػٙدٌاٖ ریٗ رپّیىیؿٗ ٔی ٌٛیٙد Bغمسر ٛٞؼ ٔكٛٙؾی زر بها
رٙاٚزی ٞای بكسی ٘ٛیٗ وأپیٛتسی تسویب ٔی وٙد .بٞ ٝهٕهیهٗ
دِیُ ٔی تٛر٘د رش زٚی تكاٚیس غٛرالت زر بیٛر٘دٕٞ .هیهٙهیهٗ بهٝ
ٚغیّ ٝیه ٔاؾیٗ یادٌیسی ٔیّیٞ ٖٛا ٕ٘ ٝ٘ٛغٛرَ  ٚتىاِیف زر دز
خٛد حفع ٔی وٙد تا ب ٝطٛز قحیح پیؽ بیٙی وٙد چٔ ٝفاٞیٕهی
دز حُ غٛرَ ب ٝوازبس وٕه ٔی وٙد.
ٕٞیٙیٗ در٘ؽ آٔٛشرٖ ٔی تٛر٘ٙد با طسح غٛرالت دز حٛشٞ ٜهای
ٔیتّف  ٚؾىػبسدرزی رش آٖ ب ٝپاغیی لابُ لب َٛدغت یابٙد.

ٔحدٚدیت ٞای زقد زر ب ٝؾىُ لابُ تٛجهٟهی
رزتما دٙٞد.
ٔحمماٖ بس ریٗ باٚز٘د و ٝریٗ حػهٍهس ریهٕهٙهی
٘ٛغٟٛز درزری غسریت لابُ تٛجٟی رغهت وهٝ
رغتفاد ٜرش آٖ ب ٝؾٛٙرٖ غىٛیی جٟت ؾٙاغهایهی
ر٘ٛرؼ ٔیتّف پسٚتئهیهٗ زر ٔهٕهىهٗ ٘هٕهٛدٚ ٜ
ٕٞیٙیٗ رٔىاٖ وٛچه وسدٖ ٔهمهیهاظ آٖ ٚ
ردغاْ آٖ دز زٚؼ ٞای تؿییف بیٛؾیٕایهی زر
ٔیػس ٔی وٙد.

حرف بسًاهِّای کناستفادُ اش گَشی

غسٚیع خبسی زٚش٘أ ٝرزن -تؿدد
رپّیىؿٗ ٞای ٔٛجٛد دز ٌٛؾی وهٝ
باؾث وٕبٛد رضای ٌٛؾی ٔی ؾهٛد
یىی رش ٔػائُ رٔسٚش ٌهٛؾهی ٞهای
ٛٞؾٕٙد رغت ،تهجهٕهیهؽ خهدٔهات
رپّیىیؿٗ ٞای ٔیتهّهف زٚی یهه
رپّیىهؿهٗ زر ٜحهّهی بهسری حهرف
رپّیىیهؿهٗ ٞهای وهٓ رغهتهفهاد ٜیها
ب رغتفاد ٜرغت.بٌ ٝصرزؼ رازظ ،تٕأی درز٘دٌاٖ ٌٛؾیٞای ٛٞؾٕهٙهد
ٕٛٞرز ٜتؿدرد شیادی رپّیىیؿٗ زٚی ٌٛؾی ٔٛبایُ خٛد درز٘د و ٝؾهایهد
ٞس چٙد ٚلت یىباز یا ب٘ ٝدزت رش آٖ رغتفاد ٜوٙٙد  ٚریٗ رپّهیهىهیهؿهٗ ٞها
ؾ  ٜٚبس ریٙى ٝباؾث ؾّٛغی تّفٕٗٞسرٔ ٜیؾ٘ٛد ،رضای ٌٛؾهی زر ٘هیهص
رؾغاَ ٔیوٙٙد.تجٕیؽ خدٔات رپّیىیؿٗٞای ٔیتّف زٚی یه رپّیىهؿهٗ
زرٜحّی بسری حرف رپّیىیؿٗٞای وٓرغتفاد ٜیا ب رغتفاد ٜرغت.
رپّیىیؿٗ غیٓپی زٚؾی بسری وٙاز ٌررؾتٗ بس٘أٞٝای وٓ رغتفهاد ٜرغهت
وٕٞ ٝا٘ٙد بس٘أٞ ٝای ته ٔٛضٛؾی ،رط ؾات زر به ٝطهٛز ٔػهتهمهیهٓ رش
رزرئ ٝدٙٞدٌاٖ غسٚیع ب ٝدغت ٔی آٚزد رٔا با ریٗ تفهاٚت وه ٝبه ٝطهٛز
یىپازچ ٝبا چٙدیٗ غسٚیعدٙٞد ٜدز رزتبا رغت  ٚچٙدیٗ خدٔت زر بهٝ
وازبس ؾسضٔ ٝیوٙد.خ ری ،زیصجسرئٓ ،بّیت غیٕٙا ،لطاز ٌ ٚیفت وازت
ٟٔٓتسیٗ خدٔات ریٗ رپّیىیؿٗ ٞػتٙد.
خدٔات ریٗ رپّیىؿٗ دز ; ٌسٔ ٜٚحكٛالت پای( ٝؾازض ٔهٛبهایهُ ،ررهغهاٖ
وازتٌ ،یفت وازت ،رغتؿ ْ  ٚپسدرخت لبٛل  ٚجهسریهٓ زر٘هٙهدٌهی)،
ٔحكٛالت رِٚی( ٝبّیت غیٕٙا ،تئاتس  ٚوهٙهػهست ،بهّهیهت ٔػهارهستهی) ٚ
ٔحكٛالت ٔىُٕ (بیٕٝری ،با٘ىی  ٚپسدرخت) رزرئٔ ٝیؾٛد.
ریٗ رپّیىیؿٗ ٓٞرو ٖٛٙبسری غیػتٓؾأُ ر٘هدزٚیهد رش ریهٗ آدزظ لهابهُ
دزیارت رغت.

رٌسچ ٝدزریTwiggy ٛو٘ ٝاْ خٛد زر رش یه باشیٍهس
رٍّ٘یػی ٌسرت ،ٝب ٝؾٛٙرٖ یه پاٚزلهی دز تهازیه بهٝ
ؾٕاز ٔیزٚد ،رٔا وازبسد آٖ دز زریاِ٘ ٝیصری رپُ روٙهٖٛ
یه ررػا٘ ٝلدیٕی ٔحاغبات رغت.
ٔاجسر رش ریٗ لسرز رغت و ٝتٟٙا زریاِ٘ ٝهیهصر  9به ٝریهٗ
غیػتٓ ٔٙحكسبفسد ذخیسٔ ٜجٟص بٛد  ٚدز غهاَ <@9A
تمسیبا ٚرزد رِٚیٗ زریا٘ٔ ٝه ٘یص ؾد.
ریٗ دزری ٛرٔا ٘ػبت ب ٝر پیٞهای  98غها٘هتهی ٔهتهسی
ٔحب ٛتس آٖ شٔاٖ غیسلابُ رؾتٕاد بٛد.
دز آٖ شٔاٖ ؾسوت رپُ حتی دز شٔهاٖ ز٘ٚهٕهایهی رش
زریاِ٘ ٝیصر  :با دزری ٛر پیٔ ،جبٛز ؾد بسٚشزغا٘یٞهای
زریٍاٖ بسری قاحباٖ ِیصر  9رزرئ ٝوٙد.
دیسک لیزری

دیػه ِیصزی یه زربط غسیف بٛد وه ٝدز ٔهمهابهُ
ٕٞتایاٖ وٛچىتس خٛد ؾىهػهت خهٛزد .ر٘هدرش ٜریهٗ
دیػه ?ٌ ::سٔی باؾث ٔیؾد تا ذخیس ٜرط ؾات بهٝ
یه واز غیت تبدیُ ؾٛد.
ریٗ غیػتٓ ٕٞیٙیٗ رط ؾات بػیاز وٕی دز حد  ;8تها
 >8دلیم ٝزر ذخیسٔ ٜیوسد ،رش ریٗ ز ٚبسری ثبهت یهه
ریّٓ باید رش چٙد دیػه رغتفادٔ ٜیؾد.
ویفیت ٔحتٛری ریٗ دیػهٞا ٘یص ب ٝؾدت ب ٝویهفهیهت
دغتٍا ٜپیؽ بػتٍی درؾت.
دز ٟ٘ایت دغتٍاٟٞای پیؽ دیٚیدی ریهٗ دیػهه
ِیصزی زر وٙاز شد٘د.

