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پارسی بنویسیم

medicine

ثشچست آٖ سا دیذا وٙذٔ .ید ٓ٘ٚسخز اسز  ،آساْ
ثبضیذ  ٚفمظ ٍ٘ب ٜوٙیذ .سقی وٙیذ چیضی دس آٖ ثجیٙیذ
وٞ ٝشٌض ٘ذیذ ٜثٛدیذ .ایٗ وبسی اسز و ٝفبسفبٖ ٚ
خػٛغآ ثٛداییبٖ صیبد ا٘دبْ ٔیدٙٞذ.
Zangoole.com
ثٍزاسیذ ٔثبَ ثض٘ٓ ٔ ،ثآل ٔٗ یه ثچٝی وٛچه سا وٙبسْ ٔیثیٓٙ
ٕٝٞی ٔب ٌبٞی اٚلبر ٔذیشیز ص٘ذٌی ٔبٖ سا اص دسز ٔیدٞیٓ  ،و ٝسٚی صٔیٗ ٘طسش ٚ ٝثب اسجبة ثبصی ٞبیص ثبصی ٔیوٙذ  ٚسش ٚ
ثقضی ٞبٔ ٖٛاغآل ٔذیشیشی ثش آٖ ٘ذاسیٌٓ .بٞی اٚلبر حشی سخش ٝو ٝغذا ٔیوٙذ .ثسش ٝث ٝضخػیشٓ ر ٓٙٞثشچست ٞبی ٔخشّفی ث ٝآٖ
اضشیبلٕبٖ سا ث ٝص٘ذٌی وشدٖ حفؼ وٙیٓٔ .خػٛغآ ٔٛلقی وٞ ٝذف ٔیص٘ذٔ .ثآل ایٙى» ٝسٞ ٛیچی اص ص٘ذٌی ٕ٘یفٕٟی «» ،س ٛفىش
ٔیوٙی د٘یب ٕٞیٗ چٟبس سب اسجبة ثبصی» ،« ٝس ٛؤ ٝطىالر ٔٛٙ
ٞبیی دساص ٔذر دس دیص س ٚداسیٓ وٕ٘ ٝیسٛا٘یٓ ٘شبیح آٖ سا سب ٔبٜ
٘ذاسی! «لشاس ٘یسز ثٚ ٝضٛح ایٗ ٞب دس ر ٓٙٞخغٛس دیذا وٙذ ثّىٝ
ٞبی آیٙذ ٜیب حشی سبَ ٞبی آیٙذ ٜثجیٙیٓ .اص وبسٔبٖ  ،اص سٚسیٗ
سفىش ضقیفی اسز و ٝدس ضٕیش ٘ب خٛدآٌب ٜثٛخٛد ٔیبیذ.
ص٘ذٌی ٔبٖ خسشٔ ٝیضٛیٓ  ٚفىش ٔیوٙیٓ وبس ٞبیی ؤ ٝیوٙیٓ
حبال سقی ٔیو ٓٙدیذْ سا فٛؼ وٍ٘ ، ٓٙب ٜو ٓٙث ٝایٙى ٝآٖ
ثیٟٛد ٜاسز.
ثچ ٝچغٛس اص ٕٞبٖ اسجبة ثبصی وٛچه ثیاسصش ِزر ٔیثشد ٚ
چغٛس ٔیسٛا٘یٓ خّٛی ایٗ أش سا ثٍیشیٓ؟ چغٛس ٘سجز ثٝ
خٛضحبَ اسز ٕٞ ٗٔ ٚچٙبٖ ث ٝاسفبق وٛچىی و ٝسبَ ٞب دیص
ص٘ذٌی ثب اضشیبق ثٕب٘یٓ  ٚدس چشخٝی سٚصٔشٌی غشق ٘طٛیٓ؟
افشبد ٜفىش ٔیو.ٓٙ
 -1بِ سادگی
 -3اس ّز چیش

اس سندگی لذت ببزید

باسگزدیذ :خب٘ ٝسبٖ سا سش

سٕیض وٙیذ  ،آٖ چ ٝسا وٝ
الصْ ٘ذاسیذ دٚس ثیب٘ذاصیذ (یب
ث ٝوسی و٘ ٝیبص داسد ثذٞیذ)
دٚس  ٚثشسبٖ سا خّٛر وٙیذ.
»سبدٌی «فمظ ٔشثٛط ثٝ
ٔحیظ ص٘ذٌی ٘یسز .ثب
خٛدسبٖ خّٛر وٙیذ رٙٞشبٖ
سا Defragوٙیذ! چیض ٞبیی
خیّی خیّی وٛچىی ٞسشٙذ
ؤ ٝب سا آصاس ٔیدٙٞذ  ٚخٛدٔبٖ اص ٚخٛد آٟ٘ب ثی خجشیٓ .ضبیذ سش
یه ٔٛضٛؿ وٛچه اص وسی س٘دیذٜایذ ِٚی ٚلشی ثب آسأص اص صاٚیٝای
دیٍش ثٛٔ ٝضٛؿ ٍ٘بٔ ٜیوٙیذ ثجیٙیذ ایٗ ٔٛضٛؿ وٛچه اغآل اسصش
فىش وشدٖ ٘ذاسد.

ث ٝخبی قیام ثٛٙیسیٓ شَرش/ث ٝخبی هجبجرجَر
ثٛٙیسیٓ ًاچار /ث ٝخبی هتارکِ ثٛٙیسیٓ جذایی/ثهٝ
خبی هحزم اسزار ثٛٙیسیٓ راسدار /ث ٝخبی هبلج
ثٛٙیسیٓ بلشکَُ  /ث ٝخبی هرتجذ ثهٙهٛیسهیهٓ
ًَآهَس /ث ٝخبی هشیي ثٛٙیسیٓ آراستِ /ثه ٝخهبی
ٍسط ثٛٙیسیٓ هیاى/
دو ٌفتً وامً ی علمی— فزٌىگی اکسیز
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قاب دیجیتال
حبفؾ ٝی فّطی ث ٝضىُ ّورزگز

کَچکی لذت برزیذ :آیب
ٔٙشؾش ٘طسشٝایذ سب وسی دس
ثض٘ذ  ٚیه ٔیّیبسد سٔٛبٖ ثٝ
ضٕب ٞذی ٝوٙذ؟ آٖ ٚلز
خٛضحبَ خٛاٞیذ ضذ؟!
ٞشٌض ٕٞچیٗ اسفبلی ٘خٛاٞذ
افشبد  ٚاٌش ضٕب ٔٙشؾشش
ثبضیذ ٞشٌض خٛضحبَ
٘خٛاٞیذ ضذ.
دفقٝی ثقذ وٝ
خٛاسشیذ ٔی ، ٜٛچبی  ،غزا ثخٛسیذ اص آٖ ِزر ثجشیذ! ث٘ ٝؾش دیطٟٙبد
احٕمب٘ٝایٝ٘ ٝ؟ ِٚی حمیمز داسٔ ، ٜب ٔٛلـ ایٗ ِزر ٞب حٛاسٕبٖ ثٝ
 ٕٝٞخب ٞسز غیش اص خٛد آٖ ِزر  ،ث ٝوبسی و ٝلشاس اسز ثقذآ
ثىٙیٓ  ،ث ٝآ٘چ ٝدس ٌزضش ٝا٘دبْ دادٜایٓ  ٚفمظ ٔثُ یه سٚثبر ثٝ
سیت ٌبص ٔیص٘یٓ سب سٕبْ ضٛد.
ٔیسٛا٘یذ دس ٕٞبٖ چٙذ دلیم ٝو ٝسیت سا ٔیخٛسیذ فمظ ث ٝآٖ
سیت فىش وٙیذ ٔ ،غٕئٗ ثبضیذ وبس ٞبی ثقذیسبٖ سا ای ٍٝ٘ٛٙثٟشش
ا٘دبْ ٔیدٞیذ .ایٙى ٝچٍ ٝ٘ٛثب صحٕز سٟی ٝضذ ٜاسز .خبن  ،ثبساٖ ،
دسخز ٛٞ ،ا  ،آفشبة  ٚاو ٖٛٙدس دسز ضٕبسز سب اص آٖ ِزر ثجشیذ.
 -4کار ّا جذیذ بکٌیذ :وبس خذیذی سا أشحبٖ وٙیذ .وبسی

 -2بزچسب ًشًیذ :ایٗ خیّی ٔ !ٕٟٝضٙبخشی ؤ ٝب اص خیّی اص
چیضٞب دس ص٘ذٌی داسیٓ ثب ٌزس صٔبٖ  ٚسبثیش دزیشی اص دیٗ  ٚفشٚ ًٙٞ
ٔحیظ ص٘ذٌی ٔبٖ ثٛخٛد آٔذٜا٘ذ  ٚآٖ چٔ ٝب ٔیثیٙیٓ ثشچسجی اسز
و ٝرٕٙٞبٖ ثش آٖ صد ٝ٘ ٜحمیمز.
ثیبییذ یه سٕشیٗ ثب  ٓٞا٘دبْ دٞیذ  ،ث ٝدٚس  ٚثشسبٖ ٍ٘ب ٜوٙیذ ٚ
چیضی سا ا٘شخبة وٙیذ  ٚث ٝآٖ ٍ٘ب ٜوٙیذ .ر ٗٞضٕب حبال ثالفبغّٝ
د٘جبَ ثشچست آٖ خسٓ ٔیسٚد .حبال سٚیشبٖ سا ثشٌشدا٘یذ ٘ ٚفسی
سا ثىٙیذ وٕٞ ٝیط ٝدٚسز داضشٝایذ ثىٙیذ أب سب و٘ ٖٛٙىشدٜایذٞ .ش
فٕیك ثىطیذ  ٚدٚثبس ٜث ٝآٖ ٍ٘ب ٜوٙیذ ِٚی اخبص٘ ٜذٞیذ رٙٞشبٖ
وبسی وٞ ٝسز سشیقآ ٚسبیُ الصْ سا آٔبد ٜوٙیذ  ٚا٘دبٔص دٞیذ.
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پزٍصکتَر ث ٝا٘ذاص ٜی یه وٙششَ ثب سٕبْ وبسایی

خَاًٌذُ
با کاب
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 USBبِ شک تستز
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بله آقای وسیز

First of all

ا َٚاص ٕٝٞ

خودکار صادق
میالد علیساده

امیرحسین حسینی پژوه
دس ایٙدب چیضی ث٘ ٝبْ ایٙشش٘ز ٘ذاسیٓ ٔ .ب عجك آخشیٗ سسج ٝثٙذی
دس لقش خذ َٚسیش ٔی وٙیٓ  .دس ایٙدب فبثش ثب٘ه ٞب سٟٙب یه ٚسیّٝ
ی اضبفی ٞسشٙذ ثشای سضییٗ دیبد ٜسٞ ٚب  .دس ایٙدب ٌٛضی ِٛوس
داضشٗ یه افشخبس اسز  ٚدسسز اسشفبد ٜوشدٖ اص آٖ یه سٚیب ٚ .صیش
اسسجبعبر ایٙدب سفیك خ ٖٛخ٘ٛی دذسثضسٌٓ اسز  ٚدٟٙبی ثب٘ذ سا ثب

ایٙدب سٟشاٖ ؛ سبفز  30 ٚ4دلیم ٝی ؽٟش .
ٛٞای آِٛد ٜضٟش سا ثب ٔطمز فشاٚاٖ ث ٝدسٔ ٖٚی وطٓ  .ثش سٚی

literature

ادثیبر

بزای صد سال تنهایی
امیرحسین حسینی پژوه
د٘یبی سخیُ ٔ ،خػٛغب سخیُ دس ٖٚوشبة ٞب ٌبٞی ثسیبس ثش ا٘سبٖ اثش فدیجی ٔی ٌزاسد .

٘شدثب٘ی آٙٞی ٔی ٘طی ٚ ٓٙدبی ساسشٓ سا ثِ ٝج ٝی دیٛاس وٛسب ٜدطز

ٞیچ ٚلز یبدْ ٕ٘ی سٚد ِحؾ ٝای سا و ٝث ٝخبعش ٔشي دأجّذٚس دس ٔدٕٛف ٝداسشبٖ ٞبی

ثبْ سىیٔ ٝی د . ٓٞحس ٔی و ٓٙضٟش صیش دبی ٔٗ اسز٘ .سیٕی وٝ

ٞشی دبسش ٘ضدیه ثٛد اضه اص چطٕب٘ٓ خبسی ضٛد  ٚسب چٙذ سٚص دس خٛدْ ثٛدْ  ٚدس فىش

ٔی ٚصد ٔشا ثِ ٝشصٔ ٜی ا٘ذاصدٛٞ .ا سشد ٘یسز أب ٘سیٓ اسز دیٍش ،

وسی ؤ ٝشد ٜثٛد  .یب آخشیٗ وشبثی و ٝخٛا٘ذْ  ،غذ سبَ سٟٙبیی  .ث ٝا٘ذاص ٜی ٞشی دبسش

حشف ٞبی صیبدی ثشای ٌفشٗ داسد ! دفشش ٙٞذس ٝسا صیشدسشی اْ وشدٜ
اْ ٔ ٚی خٛا ٓٞثش سٚی وبغز ثبعّ ٝای و ٝسٚی دبیٓ اسز ثٛٙیسٓ.

ویّٔ ٛی سٙدذ ٔ .ب ثٚ ٝفذٚ ٜفیذ ٞبی ٚصیشٔبٖ فبدر وشد ٜایٓ ٚ

ٔی خٛا ٓٞاص سٟشاٖ ثٛٙیسٓ؛ اص ٛٞای دبوص؛ اص ٔشدْ غبدق ٚ

خٛضحبِیٓ و ٝسٚسشب ٞبیٕبٖ سّفٗ ثبثز داسد  ...خٛضحبِیٓ اص ایٙىٝ

فذاوبسش  ٚاص خٛا٘بٖ ثب ایٕب٘ص ِٚی  ...اص ٕٞسبیٍبٖ ثب ٚفبیص اص

االٖ أىب٘بسی داسیٓ لجُ اص ا٘مالة ٘ذاضشیٓ ؛ یقٙی دسسز سی سبَ

سبخشٕبٟ٘بی ٔحىٓ  ٚاسشٛاسش  ،اص ٔغبصٞ ٜبی ٔٙػفص أبٔ ...ی
خٛا ٓٞساسز ثٛٙیسٓ ِٚی خٛدوبسْ ٔیّی ثٛ٘ ٝضشٗ ٘ذاسد  .حشٕب اٚ
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دس ٔٗ وطص ایدبد ٘ىشد ٌ .شچٔ ٝغٕئٙب ٞذف ٘ٛیسٙذ٘ ٜیض ایدبد وطص ٘جٛد ، ٜثّى ٝثب
٘ٛضشٗ یه داسشٗ د٘جبِ ٝداس اص ص٘ذٌی یه ٘سُ سٟٙب ٔی خٛاسش ٝدیبٔص سا رس ٜرس ٜثٝ
خٛا٘ٙذ ٜسضسیك وٙذ .
سٟٙب ثٛدٖ یىی اص آسصٞٚبی ٔٗ ثٛد .سػٛس ٔی وشدْ ایٗ ا٘سبٟ٘بی ٔضاحٓ ٔب٘ـ دیطشفز ٔٗ
ٔی ض٘ٛذ ؛ ثشای سسیذٖ ث ٝوٕبَ  .أب ایٗ سا ٕ٘ی دا٘سشٓ وٞ ٝیچ ا٘سب٘ی ثشای سٟٙبیی

دیص  ٚ ...ث ٝایٗ افشخبس ٔی وٙیٓ .
ٕ٘ی دا٘ٓ سب وی ثبیذ الی سٚص٘بٔ ٝسا ثب احشیبط ثبص و ٓٙسب ثب افشضبح ٔ ٓٞثُ ٔٗ آٖ  ٕٝٞدبوی  ،غذالز  ٚایٕبٖ  ... ٚسا فشأٛش وشدٜ
اسز .دس چ ٝوبس ٔی سٛا٘ٓ ثىٓٙ؟ خض ایٙى ٝلّٓ سا ثیٙذاصْ  ٚسقی
دیٍشی دس صٔی ٝٙی ٛٔ ITاخ٘ ٝط ... ْٛسب وی ثبیذ حسشر یه

ٕٞشا ٜثب فشص٘ذش دس دٞىذ ٜی ٔبو٘ٛذ ٚثی ٞذف لذْ ٔی صد ٌ ٚزضش ٝی دٚسی سا و ٝخب٘ٛاد ٜاش ٌزسا٘ذ ٜا٘ذ ٔطبٞذٔ ٜی وشد  ،آٖ ٍٙٞبْ ثٛد

ایٙشش٘ز دسسز  ٚحسبثی سا ثخٛسْ  ٚسب ثبیذ اص وٓ سٛخٟی دِٚز

ؤ ٝقٙی سٟٙبیی سا فٕٟیذْ  .آٖ صٔبٖ و ٝآئٛسِیب٘ ٛدیٍش ٞیچ وس سا ٘ذاضز  .حشی ٔشدْ ضٟشش سا  ٚ ...حشی ضٟشش سا  .ا ٚآخشیٗ اص ٘سُ

و ٓٙآٟ٘ب سا ث ٝیبد آٚسْ.

ٔحششْ ٌّٙٔ ٝذ ثبضٓ سب ثشای اص سٚی وبس سفشٙص ِحؾ ٝضٕبسی و. ٓٙ
آلبی ٚصیش اسسجبعبر  ،سب وی ٔی خٛاٞیذ ثی وفبیشی خٛد سا ثٔ ٝشدْ
ثبثز وٙیذ  ٚسب وی ٔی خٛاٞیذ سٟٙب ث ٝؽبٞش سبصی ثذشداصیذ  ٚدض
خٛایض ٕٞشا ٜا ٚ َٚوبٞص لیٕشص سا ثذٞیذ دس حبِی وٛٙٞ ٝص دس آ٘شٗ
دٞی آٖ ٔب٘ذ ٜایذ  .سش  ٕٝٞسا وٕ٘ ٝی سٛا٘یذ ٌ َٛثٕبِیذ  .فىش ٔی
وٙیذ ٕ٘ی دا٘یٓ ایٗ دٞ َٛبیی و ٝخشج خٛایض  ٚدیطشفز سٚسشب ٞب
ٔی وٙیذ ثبیذ دبی صیشسبخز اسسجبعبر سیخشٔ ٝی ضذ ٔ .ی خٛاٞیذ
ثٍٛییذ سٚسشبٞبی ٔب  ٓٞدفشش خذٔبر اسسجبعی  ٚسّفٗ ثبثز داس٘ذ ؟
چ ٝفبیذ ٜو ٝثب اص ثیٗ ثشدٖ صیشسبخز ایٗ خٛضحبِی ٞب ثی دٚاْ
خٛاٞذ ٔب٘ذ .ساسشی چٙذ سٚصی اسز  ،سبیز ٞبیی و ٝثی دِیُ اص
خب٘ت ضٕب فیّشش ضذٜ؛ داسد یىی یىی ثبص ٔی ضٛد ٔ .ی ٌٛیٙذ
سفبسش ضخع ضخیع خٙبة آلبی سئیس خٕٟٛس اسز  ،ثشای ایٙىٝ
سای ٞبیی خٕـ وٙذ  ...دسسز ٔی ٌٛیٙذ آٟ٘ب ؟ ضٕب ٘یض ثذٞ ٖٚیچ
ٔخبِفشی ایٗ وبس سا ا٘دبْ دادیذ  ...ثقیذ ٘یسز سٚصٞبی آخش ا٘شخبثبر
سبیز ٞبی خٙسی ٘یض ثشای سای ثیطشش ثبص ض٘ٛذ  .ثٍزاسیذ وٕی ٓٞ
خٛاٖ ٞب سٚی ضٕب حسبة ثبص وٙٙذ  .اداهِ در ستَى رٍبزٍ

ثّ ٝآلبی ٚصیش سب وی ٔی خٛاٞیذ ٞیچ فىس اِقّٕی اص خٛد
٘طبٖ ٘ذٞیذ  ...ثس اسز دیٍش وٕی  ٓٞثشای ایٗ ّٔز صحٕز
ثىطیذ .
ؤ ٝسئٛالٖ ثشای ٔب سقشیف وشد ٜا٘ذ ٔ .ب یه دٞ ٚفش٘ ٝبٔ ٝسا دس
اخشیبس ضٕب لشاس ٔی دٞیٓ  .أب ایٗ ٘طشی ٝسٟٙب دس غٛسسی وٕٝٞ ٝ
ضشایظ ٔٙبست ثبضذ ؛ ٞش دٞ ٚفش ٝثٛٔ ٝلـ ث ٝدسز ضٕب ٔی سسذ .
دِیّٓ وبفی ٘یسز ؟ دسسز ٔثُ دِیّی وٞ ISP ٝب ثشای وبسثشا٘طبٖ
ٔی آٚس٘ذ  .ضٕبس ٜی ثقذی  ٓٞث ٝدِیّی  29اسفٙذ ث ٝدسز ضٕب ٔی
سسذ  .ث ٝایٗ ٔی ٌٛیٙذ ٘طشی ٝای لبٕ٘ٙ٘ٛذ دس وطٛسی لبٕ٘ٙ٘ٛذ .
اکسیز

صفحه آرا  :امیزحسیه حسیىی

دو ٌفتً وامً ی علمی و فزٌىگی

پژوي

سردبیر  :امیزحسیه حسیىی پژوي

مسئول فروش :محمد حسه

نویسندگبن

سلماویان

رایبنه  :امیزحسیه حسیىی پژوي ،

نبظر  :مصطفی کاظمی کیا

علیشادي .
فنی

ٕٞیط ٝوسب٘ی دٚس ثشْ دیذا ٔی ضذ٘ذ وٍ٘ ٝزاس٘ذ ٔٗ سٟٙب ثبضٓ ِٚ .ی ٚلشی ث ٝایٗ لسٕز اص وشبة سسیذْ و ٝآخشیٗ ٘سُ اص خب٘ٛاد ٜی ثٛئٙذیب

ثٛئٙذیب ثٛد ٘.سّی و ٝاِٚیٙطبٖ ث ٝدسخز ثسش ٝضذ  ٚآخشیٙطبٖ خٛسان ٔٛسچٞ ٝب .
سقذادی اص سٔبٖ ٞبی د٘جبِ ٝداسی سا و ٝسب ث ٝحبَ خٛا٘ذْ ٞیچ ٌب ٜث ٝدبیبٖ ٘شسب٘ذْ  .ث ٝفمیذ ٗٔ ٜث ٝفّز حفؼ ضى ٚ ٜٛخالَ ثٟشش اسز وٝ
داسشبٖ سا ث ٝدبیبٖ ٘شسب٘یٓ سب احشٕبال دبیبٖ ضقیف ث ٝاغُ داسشبٖ ِغٕ٘ ٝض٘ذ ٕٞ .یط ٝسقی ٔی وشدْ دس ادأ ٝی ٔبخشا ثٕب٘ٓ  ٚسػٛیشی اص ادأٝ
ی داسشبٖ دس ر ٓٙٞثسبصْ  .أب داسشبٖ ” غذ سبَ سٟٙبیی ” ثذ ٖٚدبیبٖ ٔقٙی ٘ذاسد  .ایٗ غفح ٝآخش اسز و ٝثب ٍ٘بسش صیجبی داسشبٖ سا حفؼ

٘ب ٔشثٛط  :حىبیز ٘طشی ٝی ٔب ٔ ٓٞی سٛا٘ذ ضجی ٝدالیّی ثبضذ

مصطفی ساد فالح  .سینمب  :میالد

آفشیذ٘ ٜطذ ٗٔ . ٜدس حبِی آسصٚیی سٟٙبیی ٔی وشدْ و ٝخٛدْ ثشای یه ِحؾ ٝسٟٙب ٘جٛدْ .

وظزات خود را با ما در میان بگذارید .
Ah.hosseini1372@gmail.com

ٔی وٙذ ٛٙٞ .ص وٛٙٞ ٝص ٜضٍفز صد ٜی دبیبٖ فٛق اِقبد ٜایٗ سٔبٖ فٛق اِقبدٔ ٜب٘ذ ٜاْ  .ثی سثظ ٘ ٓٞیسز و ٝایٗ وشبة خبیضٛ٘ ٜثُ ادثیبر سا
دس سبَ  1892دسیبفز وشد ٜاسز .
 ٚخٛدی ٘طبٖ داد .ٜا ٚو ٝثبصیٍشی سا ث ٝعٛس سسٕی اص سبَ  ٚ 1891ثب فیّٓ اکسکالیرَر ضشٚؿ وشد ،سٛا٘سش ٝخبیی ثشای خٛد دس
فبِٓ سیٕٙب ثبص وٙذ اص دیٍش اثشٞبیی و ٝث٘ ٝمص آفشیٙی دس آٟ٘ب دشداخشٔ ٝی سٛاٖ ثThe Mission_Kinsey_Batman Begins_& ٝ
Kingdom Of Heavenاضبس ٜوشد و ٝدس  Takenسٕبْ ثبصی ٞبی خٛد سا سىٕیُ وشد  ٚدس ٔقشؼ دیذ ٛٞاداسا٘ص ٌزاضز.یىی اص ثیٗ
 ٕٝٞدیبِٛي ٞبی ثشایبٖ دس ایٗ فیّٓ و ٝخٛدْ ضخػب آٖ سا خیّی دٚسز داسْ ث ٝضشح صیش اسز و ٝثب آٖ ،حشفٓ سا ثب ضٕب سٕبْ ٔی وٚ( ٓٙلشی
سجٟىبساٖ دخششش سا دس دبسیس ٔی دصد٘ذ سّفٗ سا اص سٚی صٔیٗ ثشٔیذاس٘ذ  ٚثشایبٖ ث ٝآٟ٘ب ایٞ ٍٝ٘ٛٙطذاس ٔیذٞذ) :
“ I DON'T KNOW WHO YOU ARE BUT IF YOU DON'T LET MY DAUGHTER GO I WILL
“ FIND YOU & I WILL KILL YOU

Binazir.wordpress.com
”وبالگی متفاوت با آوچً تاکىون دیدي اید“

بزای تواهی خَاًٌدگاى ًشزیِ اطالع رساًی کٌید .
پذیزش آگْی ّز ساًتی هتز هزبغ  011تَهاى .
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سیٕٙب

Cinema

آ٘الیٗ

میالد علیساده

چو وردپزس نباشد تن
من مباد
امیرحسین حسینی پژوه

ربوده شده
ایٙجبس ٔ ٓٞیخٛا ٓٞفیّٕی اوطٗ  ٚدشٞیدبٖ سا ٔقشفی
و ،ٓٙضبیذ اص ثقضی خٟبر خیّی خیّی ثٟشش اص فیّٓ
لجّی( 99دلیم )ٝثبضذ یقٙی ٔٗ ایٗ فیّٓ سا ثیطشش
دٚسز داسْ .ثٟشش اسز اثشذا وٕی ثب فیّٓ آضٙب ضٛیذ ٚ
ثقذ ث٘ ٝمذ آٖ ثذشداصْ؛ ایٗ ضٕب  ٚایٗ  Taken ٓٞفیّٓ
اوطٗ ٔٙشخت سبَ : 2009
ثشایبٖ(ِیبْ ٘یسٔ )ٖٛشدی دٚسز داضشٙی اسز...ا ٚثسیبس
ث ٝدخششش فطك ٔی ٚسصد...اص ٕٞسشش خذا ضذ ٚ ٜسٟٙب
ص٘ذٌی ٔی وٙذ...ا ٚخبسٛس سبثكCIAآٔشیىب ثٛدٚ ٜ
او ٖٛٙثٕٞ ٝشا ٜدٚسشب٘ص ث ٝفٛٙاٖ ٔحبفؼ ضخػی وبس
ٔی وٙذ ٚ ...ایٙه ویٓ(ٍٔی ٌشیس) دخششش و ٝدیٍش 12سبَ داسد اص دذس دسخٛاسشی ٔیىٙذ یب ٚاضحشش ثٍٛیٓ اخبصٔ ٜیخٛاٞذ،ا ٚلػذ داسد ثب
آٔب٘ذا(وشی وسیذی) دٚسز دیشی ٝٙاش ث ٝفشا٘س ٝسفش وٙذ  ٚاص آثبس دیذ٘ی آ٘دب ثبصدیذ وٙذ .آیب ثشایبٖ ثب ٚخٛد خغشاسی ؤٕ ٝىٗ اسز ثشای
دخششن سٟٙبی خٛد اسفبق ثیفشذ چٙیٗ اخبص ٜای ث ٝأ ٚیذٞذ؟ اثشذا ِ٘ٚ ٝی ثب اغشاسٞبی ٔبدس ویٓ  ٚدیذٖ ٘بساحشی دخششش ثب ضشط سٕبس
ٞبی سّفٙی ٔشست ٞ ٚش سٚصٔ ٜی دزیشد .ویٓ  ٚآٔب٘ذا ثشای سفش آٔبدٞ ٜسشٙذ  ٚدس اص خذاحبفؾی ثب ٚاِذیٗ فبصْ دبسیس ٔیط٘ٛذ .دس فشٚدٌبٜ
دبسیس دسشی و ٝفض ٛثب٘ذ ثضسي لبچبق دخششاٖ خٛاٖ ٞسز ث ٝثٟب٘ ٝایٗ و ٝدس آ٘دب سبوسی ٌشاٖ اسز ثب آٟ٘ب ضشیه ٔیطٛد سب ٞشوذاْ دَٛ
وٕششی ثذشداص٘ذ ،أب ثب ٔغّـ ضذٖ اص آدسس سبخشٕب٘ی و ٝآٟ٘ب دس آ٘دب البٔز داس٘ذ دیٍش افضب سا ثشای سثٛدٖ آٟ٘ب ٔی فشسشذ .دس ٕٞیٗ حبَ
ویٓ ثب دذسش دس اسبق سٚث ٝسٚی دزیشایی ٔطغ َٛغحجز اسز ؤ ٝشٛخ ٝحضٛس آدٟٔبیی دس خب٘ٔ ٝیطٛد ،أ ٚیجیٙذ وٝ

در یک نگاه

آٔب٘ذا سا ٌشفشٙذ  ٚآٖ سا ثیٟٛش وشد٘ذ حبَ ٘ٛثز اٚسز؛ سشیقب اص دطز سّفٗ ٔبخشا سا ثشای دذسش ثبصٌٔ ٛیىٙذ،
دشدش ث ٝأ ٚیٍٛیذ و ٝسثٛد ٜخٛاٞی ضذ أب سّفٗ سا ثش صٔیٗ ثٍزاس ٞ ٚشچ ٝساخـ ث ٝآٟ٘ب

باسیگزاىِ :یبْ ٘یسٗ[بزایاى]ٍٔ ،ی ٌشیس
[کین] ،فٕى ٝخٙسٗ[لٌَر] ،صا٘ذس ثشوّی
[استَارت] ،وشی وسیذی[اهاًذا] ،اِیٜٛ
ساثٛسدیٗ[صاى کلَد] ...ٚ
کارگزداى :دی یش ِٔٛش

ٔیجیٙی فشیبد ثضٖ ٔثُ لذ سً٘ ٔ ٛسً٘ چطٓ  . ...ٚثشایبٖ ثب وٕه دٚسشبٖ خٛد ٔ ٚطخػبسی
و ٝاص آٟ٘ب ٔیذا٘ذ ثٔ ٝبٞیز ایٗ افشاد دی ٔیجشد اها فقط 69ساعت دیگز باقیست تا ّزگش
دختزش را ًریٌذ صیشا و ٝاص آٖ ث ٝثقذ دخششش سا ثشای آصاس  ٚاریز ث ٝوطٛسٞبی دیٍش
ٔیفشسشٙذ .آیب لٟشٔبٖ سٟٙبی ایٗ داسشبٖ ٔٛفك ث٘ ٝدبر دخششش ٔیطٛد؟ ثبیذ فیّٓ سا دیذ .
ثب خٛا٘ذٖ ٔشٗ ثبال ضبیذ خزة ایٗ فیّٓ ضٛیذ ٚیب ایٙىٞ ٝیچ اٍ٘یض ٜای ثشای دیذٖ آٖ ثذسز

فیلوٌاهِِٛ :ن ثس ، ٖٛساثشر ٔبسن ویٕٗ ٘یبٚسیذ أب اٌش اص ٔٗ ٔیطٛٙیذ حشٕب ث ٝسٕبضبی ایٗ اثش خزاة ثٙطیٙیذ چ ٖٛو ٝغحٞ ٝٙبی
هذت فیلن:
صاًز :اوطٟٗٔ ،یح
اوطٗ  ٚدساْ فٛق اِقبد ٜفیّٓ ضٕب سا سب آخش لػ ٝثب خٛد ٔیىطب٘ذ .وبسٌشدا٘ی ایٗ داسشبٖ ٟٔیح
داسشبٖ فیّٓ(اص8.5 :)10
83دلیمٝ
فیّٕجشداسی8 :
اخشای ثبصیٍشاٖ8.5:
ِٛویطٗ(و ٝدس آٔشیىب  ٚدبسیس ثٛد8.2:)ٜ
أشیبص 4:اص 5

ثش فٟذ ” ٜپی یز هَرل“ ثٛد ٚ ٜایٙجبس ٘ ٓٞطبٖ داد ٜوٕٞ ٝب٘ٙذ فیّٕٟبی لجّی خٛد ٛٙٞص
سٛا٘بیی خّك وشدٖ داسشبٟ٘بی اوطٗ سا ث ٝخٛثی ثّذ اسز ٚ .أب یىی دیٍش اص ٘مبط لٛر فیّٓ
غیش لبثُ دیطجیٙی ثٛدٖ ثبصی ِیبْ ٘یسٞ ٖٛسز و ٝثب ٚخٛد سٗ
ثبالیص ث ٝثٟششیٗ ٚخٙٞ ٝشٕ٘بیی وشدٜ

ادأ ٝدس ظ 2 .

چٙذ ٚلز دیص سػٕیٓ ٌشفش ٝثٛدْ ث ٝدِیُ سب٘سٛس ٞبی ثیص اص
حذ فیّشش چی ٞب ٚثالٌٓ سا اص ٚسددشس سغییش د . ٓٞثشای ٕٞیٗ اثشذا ثٝ
سشاك سشٚیس دٙٞذٞ ٜبی ایشا٘ی سفشٓ ؛ دشضیٗ ثالي  ،ثالٌفب  ،دبسسی
ثالي  ،ثالي اسىبی  ...ٚاص خّٕ ٝی آٟ٘ب ثٛد٘ذ  .أب ثب ٘ب أیذی سٕبْ ،
دسز اص دب دساص سش سػٕیٓ ٌشفشٓ سب سشی ث ٝآخشیٗ أیذْ ثض٘ٓ ؛
ثالٌش  .دش عشفذاس سشیٗ سشٚیس ٚثالي ٘ٛیسی ثٛد  .دطشص ث ٝغَٛ
ثضسٌی ث٘ ٝبْ ٌ ٌُٛلشظ اسز  ٚاعٕیٙبٖ داسد و ٝحبال حبال ٞب اص دٚس
سلبثز خبسج ٕ٘ی ضٛد  .أب دس فیٗ ٘ب ثبٚسی ایٗ سشٚیس دٙٞذٔ ٓٞ ٜشا
ساضی ٘ىشد  ....سیسشٓ ٔذیشیشص سشدٌٕٓ ٔی وشد  ٗٔ ٚاص سشدسٌٕی
ٔشٙفشْ  .ایٗ چٙیٗ ثٛد و ٝث ٝخٛاٞشی دی ثشدْ ؤ ٝذسٟب دس اخشیبس
داضشٓ ٚ ...سددشس .

Online
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ٚسددشس اص ٘ؾش أىب٘بر ثسیبس وبُٔ اسز  ٚایٗ دس ٔٛسد
٘سخ ٝی ٔسشمُ اش ثیطشش غذق ٔی وٙذ ٕٞ .یٗ عٛس وٝ
أىبٖ اضبف ٝا٘ٛاؿ دالٌیٗ ث ٝآٖ ٚخٛد داسد  .أب سٚی ٔب ثب
ٚسددشس .وبْ اسز یقٙی سبیشی سایٍبٖ و ٝث ٝضٕب فضبیی ث ٝا٘ذاص ٜی
ٌ 3یٍبثبیز ٔی دٞذ .
ستَى هذیزتی ٕٞ :یٗ فىس دبییٗ اسز  .اص عشیك ایٗ سشٖٛ
ٔی سٛا٘یذ ث ٝوُ ٚسددشس  ٚأىب٘بر آٖ دسششسی داضش ٝثبضیذ ٞ .ش
وذاْ اص ایٗ لسٕز ٞب دس اص وّیه وشدٖ ث ٝغٛسر ٔٛٙیی وطٛیی
ٌطٛد ٜضذ ٚ ٜوبُٔ سش ٔی ضٛد .
پیشخَاى ٚ :یژٌی فٛق اِقبد ٜو ٝدس

آخشیٗ ٘سخ ( ٝیقٙی ٘ ) 2.2یض وبُٔ سش ضذ .
دس ایٗ غفحٔ ٝی سٛا٘یذ سمشیجب ث ٝسٕبْ لسٕز
ٞبی ٚسددشس دسششسی داضش ٝثبضیذ  ٚثب
سشفز ٞشچ ٝسٕبْ سش وبس ٞبی خٛد سا سش ٚ
سبٔبٖ دٞیذ  .ایٗ أىبٖ ثبفث سٍٙیٙی ایٗ
غفحٍٙٞ ٝبْ ثبسٌزاسی ضذ ٜاسز و ٝثب
ضٕب ثشای ایدبد یه ٚثالي ث ٝیه سشٚیس دٙٞذ٘ ٜیبص داسیذ .
لبثّیز وٓ  ٚاضبف ٝوشدٖ ایٗ فٙبغش ٔطىُ ثٝ
سبیشی و ٝثب دس اخشیبس ٌزاضشٗ ثش٘بٔ ٝای سحز ٚة أىبٖ ٔذیشیز
ساحشی حُ ٔی ضٛد ٚ .یدز ٞبیی و ٝدس ایٗ
ٚثالي سا ث ٝضٕب ٔی دٞذ  ٚفضبیی سا ٘یض ثشای ٚثالي  ٚفبیُ ٞبی ضٕب غفح ٝلشاس داس٘ذ فجبسسٙذ اص  :ضٕبس٘ذ ٜی
دس ٘ؾش ٔی ٌیشد  .ثالٌفب  ،ثالٌش ٞ ... ٚش وذاْ یه سشٚیس دٙٞذ ٜی
ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ ٕ٘ ،بیص ٘ؾشار  ،آٔبس وّی
ٚثالي ٞسشٙذ  ٚسفبٚسطبٖ ؛ أىب٘بسی اسز و ٝدس اخشیبس وبسثشاٖ ٔی
ثالي  ،ا٘شطبس سشیـ ٔغّت  ،دسششسی ث ٝدیص ٘ٛیس ٞب  .فقبِیز ضٕب
ٌزاس٘ذ ٚ .سددشس یه سیسشٓ ٔذیشیشی ٔسشمُ ثٛد  .یقٙی یه ثش٘بٔ ٝدس ٚسددشس ( ضبُٔ ٘ؾشاسی و ٝث ٝثالي ٞبی ٚسددشسی دادیذ ٔ ،غبِجی
ؤ ٝی سٛا٘سشیذ اص ایٙشش٘ز دسیبفز وشد ٚ ٜآٖ سا ثش سٚی ٞبسز
وٙٔ ٝشطش وشد ٜایذ ٚ ،ثالي ٞبیی سا وِ ٝیٙه وشد ٜایذ  ) ...ٚاعالفبر
)
داسد
( فضبیی دس ایٙشش٘ز و ٝأىبٖ ثبسٌضاسی فبیُ ٞبی ٔخشّفی
اص ٚثالي ٞبی دیٍش ( ضبُٔ آخشیٗ ٔغبِت  ،دش ثبصدیذ سشیٗ ِیٙه ٞب ،
ضخػی خٛد و ٝآٖ سا لجال خشیذاسی وشد ٜثٛدیذ ثٍزاسیذ  .حبال ثب
دش ثبصدیذ سشیٗ ٚثالي ٞب  ) ...ٚو ٝأىبٖ سغییش ٔىبٖ  ،ثسشٗ  ٚدٚثبسٜ
خشیذ یه دأ ٝٙی ایٙشش٘شی (  ) ... ٚ com , org ,irیه ٚثالي وبُٔ اضبف ٝوشدٖ آٟ٘ب سا داسیذ .
داضشیذ و ٝثب وٕی سغییش ٔی سٛا٘سشیذ ثب آٖ وبس یه سبیز سا ٘یض ا٘دبْ
ًَشتِ ّا ٔ :ذیشیز وبُٔ ثش سٚی ٘ٛضشٞ ٝب  ،اسسبَ ٘ٛضش ٝی
دٞیذ  .دس اص اسشمجبَ ضذیذ اص سیسشٓ ٔذیشسی ٚسددشس ایٗ سیسشٓ خذیذ (داسای أىبٖ سً ٌزاسی ٔ،طخع وشدٖ سبسیخ ا٘شطبس ....
ث ٝغٛسر سایٍبٖ  ٚفٕٔٛی ثشای وبسثشا٘ی و ٝفالل ٝای ث ٝخشیذ ٞبسز
 +بِ علت کورَد فضا هی تَاًیذ هتي کاه ایي ًَشتِ را در
ثٛدٖ
٘ذاضشٙذ  ،سٟی ٝضذ ٚ .سددشس ث ٝدِیُ وذ ثبص ( ) open source
ٍبالگ  binazir.wordpress.comهشاّذُ کٌیذ .
دیطشفز ٞبی چطٍٕیشی سا ث ٝاسٔغبٖ آٚسدٔ ٚ ٜی ضٛد ٌفز دس سٕبٔی
اصطالحات
خٟبٖ سمشیجب سلجبی دیٍش خٛد سا اص ٔیبٖ ثشداضش ٝ؛ ث ٝخض دس ایشاٖ وٝ
 : open sourceدس ضٕبس ٜی ثقذی ث ٝعٛس وبُٔ دسثبس ٜی ایٗ
وبسثشاٖ ٕٞچٙبٖ اص دیذٖ أىب٘بر ثالٌفب ثشای ٔذسٟب دس سقدت ٔی
د٘یبی ثضسي غحجز ٔی وٙیٓ .
ٔب٘ٙذ ( ٕٞیٗ وذ ثبص ثٛدٖ آٖ ثبفث ضذ ٜسب دس ٔذر صٔبٖ وٛسبٞی
 :Widgetآیشٓ ٞب  ٚفٙبغشی خذا اص یه ٔٛضٛؿ و ٝلبثّیز حزف
٘سخ ٝی فبسسی ایٗ سیسشٓ ٔذیشیشی ٘یض ا٘شطبس دیذا وٙذ  .دس اص ٘ؾش
 ،حشوز  ٚسغییش سا داس٘ذ .
صثبٖ اغال ٍ٘شاٖ ٘جبضیذ ؤ ٝی سٛا٘یذ ث ٝساحشی ثب صثبٖ فبسسی ای وٝ
 : Tagثٔ ٝقٙبی ثشچست اسز و ٝأىبٖ دسش ٝثٙذی ٔغبِت سا ثٝ
خٛد وبسثشاٖ فبدی آٖ سا سىبُٔ داد ٜا٘ذ اسشفبد ٜوٙیذ ).
ضٕب ث ٝغٛسر ٌسششد ٜث ٝضٕب ٔی دٞذ  .أب ث ٝسیسشٓ دسش ٝثٙذی
اهکاًات
سفبٚر داسد .
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٘شْ افضاس

سّفٗ ٕٞشاٜ

مصطفی زادفالح

احساس سبکی کنید

اص دیٍش وذ ٞبیی و ٝدس
ایٗ لسٕز اسشفبدٔ ٜی ضٛد

ٚیٙذٚص سٙؾیٕبر
ثسیبس صیبدی داسد و ٝثبیذ

ٔیشٛاٖ ث regedit ٝاضبسٜ

وذٞبیی سا دس آٖ دا٘سز سب

وشد و ٝثب ٚسٚد ایٗ وذ

رویای HTC

٘مص ایٗ ضشوز دیص س ٚدس ایدبد ٔمجِٛیز PDAدس ٔیبٖ فٕٔ ْٛشدْ أش سٚضٙی سز وٕ٘ ٝی سٛاٖ آٖ سا ا٘ىبس وشد .ایٗ ثبس  ٚدس ایٗ ٔدبَ ثٝ
ثشسسی ٞیٛالئی خذیذ ایٗ ضشوز یقٙی ٔTouch HDی دشداصیٓ ثب ٔب ٕٞشا ٜضٛیذ.

سٛا٘سز ث ٝآٖ سٙؾیٕبر

دٙدش ٜی Registry

دسششسی یبفز  ٚأىب٘بر ٚ

هدل ٍ ًام HTC Touch HD :

لبثّیبر ٚیٙذٚص سا ثبال ثشد.

ؤ ٝب فمظ ثٌ ٝفشٗ یه

ابؼاد  221×8126×21:هیلی هتر

سشفٙذ دس ایٗ لسٕز ثسٙذٜ

ٍسى  248:گرم

یىی اص ایٗ ساٟٞب لسٕز
 Runدس ٔٛٙی دس ٔٛٙی  Startاسز و ٝاِجش ٝثب وّیذ ٔیب٘جش
٘ Win+Rیض ؽبٞش ٔیٍشدد.
ایٗ لسٕز لبثّیبر ثسیبس داسد أّب یىی اص ٕٟٔششیٗ آٟ٘ب وبس

آیب سب ث ٝحبَ خٛاسش ٝایذ ثب یه وبٔذیٛسش أب ثب چٙذ یب ٛٞآی دی
ث ٝایٙشش٘ز ٔشػُ ضٛیذ .ایٗ وبس غیش ٕٔىٗ ٘یسز ٔثال خٛد یبٛٞ

ٞبیی اسز و ٝثب اسشفبد ٜاص ثشخی وذٞب دس آٖ ا٘دبْ ٔی ضٛد ثشای

ثش٘بٔ ٝای سا دس ایٗ صٔی ٝٙث ٝثبصاس فشسشبد أب ث ٝدالیّی و ٝسٛضیح آٟ٘ب

ٔثبَ:

ٔسشّضْ ٚلز وبفی اسز آٖ سا ث ٝضشوز ٞبی آ٘شی ٚیشٚس ٔقشفی

ٕٔىٗ اسز سشفز  Log onضذٖ ٚیٙذٚص ضٕب وٓ ثبضذ  ،ایٗ
ٕٔىٗ اسز ثٔ ٝقب٘ی آٖ ثبضذ و:ٝ
آ٘شی ٚیشٚس ضٕب ثشای سیسشٓ ضٕب سٍٙیٗ اسز.
ٚیٙذٚص ضٕب داسای ٔطىالر سٙؾیٕبسی ثبضذ.
و٘ ٟٝٙػت ٚیٙذٚص ؤٕٟ ٝششیٗ ٔطىُ ٘بضی اص آٖ وٕجٛد
فضبی خبِی ثش سٚی دسایٚ ٛیٙذٚص اسز.
سٍٙیٗ ثٛدٖ ٚیٙذٚص ٍٙٞبْ Startup.
اٌش  Startup Listضٕب سٍٙیٗ ثبضذ ثبیذ آٖ سا ثذیٗ عشیك
سجه سبصی وٙیذ:
دٙدش ٜی  Runسا ثبص وٙیذ.
فجبسر  msconfigسا دس آٖ سبیخ وٙیذ  OK ٚوٙیذ سب دٙدشٜ
ی  System Configuration Utilityثبص ضٛد.
ثش سٚی ٞ Tabب ٌضی ٝٙی  Startupسا ثشٌضیٙیذ.
حبَ سیه آٖ ثش٘بٔٞ ٝبیی و ٝثبال آٔذٖ آٟ٘ب ٕٞشاٚ ٜیٙذٚص
ضشٚسی ٘یسز سا ثشداسیذ.
سٛخ :ٝثش٘بٔ ٝی  Yahoo! Messengerسا ٕ٘ی سٛاٖ اص ایٗ
ٔ ٛٙحزف وشد صیشا ث ٝخبعش وبسثشدٞبی ایٗ ثش٘بٔ ٝدس خبسج اص وطٛس ،
عٛسی عشاحی ضذ ٜاسز و ٝثب اِٚیٗ ثبس ثبص وشدٖ آٖ سٙؾیٕبر
دٚثبس ٜث ٝحبِز ا َٚثبص ٔی ٌشدا٘ذ.

وشد سب آٖ سا  Trojanسّمی وٙٙذ  ٚاسشفبد ٜاص آٖ ٘بٕٔىٗ ضٛد.
أب ٔب ٘یبصی ث ٝایٗ دسدسش ٞب ٘ذاسیٓ  ٚوبفی اسز دس سخیسششی
ثذیٗ غٛسر فُٕ وٙیٓ.
→ HKEY_CURRENT_USER → Software
yahoo → pager → test
حبَ دس سٕز ساسز وّیه ساسز وٙیذ  ٚاص ٌ Newضی ٝٙی
 DWord Valueسا ا٘شخبة وٙیذ ٘ ٚبْ آٖ سا  Pluralلشاس دٞیذ.
سذس ثش سٚی آٖ وّیه وٙیذ :دس لسٕز  Value Dataفذد
یه  ٚدس لسٕز ٌ Baseضی ٝٙی  Hexadecimalسا ثشٌضیٙیذ.
 OKوشد ٚ ٜاص سیدسششی خبسج ضٛیذ.
ثشای ٔطبٞذ ٜی سغییشار ثبیذ ٚیٙذٚص سا  Restartوٙیذ ِٚی ٔی
سٛا٘یذ ثش سٚی ٘ٛاس  Start menuوّیه ساسز وٙیذ ٌ ٚضی ٝٙی
 Task Managerسا ا٘شخبة وٙیذ دس ست ٌ Processesضی ٝٙی
 Explorer.exeسا ا٘شخبة  End Process ٚسا ثض٘یذ سب سغییشار
افٕبِی سا ٔطبٞذ ٜوٙیذ .ثشای ٔطبٞذٔ ٜی سٛا٘یذ حشی  10ثبس یبٛٞ
ٔسٙدش خٛد سا دس دٙدشٞ ٜبی ٔدضا ثٚ ٝسیّ ٝی وّیه وشدٖ ثش سٚی
آیى ٖٛآٖ ٔطبٞذ ٜوٙیذ.
سزوش :ایٗ سشفٙذ وبٔال سسز ضذ ٜاسز  ٚدس غٛسر اضشجب ٜدس آٖ
ٕٔىٗ اسز ٚیٙذٚص ضٕب دیٍش اخشا ٘طٛد .دس ٔسئِٛیز ایٗ وبس ثٝ
فٟذ ٜی خٛدسبٖ اسز ٘ٔ ٝسئِٛیٗ ٘طشی.ٝ

عصر نوشتن

سشفز دیطشفز دس ٔدٕٛف HTC ٝسب ا٘ذاص ٜای سز و ٝایٙه اوثشیز وبسثشاٖ خذیذ د٘یبی ٞPDAب ایٗ وبال سا ثب ٘بْ ٔHTCی ضٙبسٙذ ٚ

ٌ Editorطٛدٔ ٜی ضٛد

ٔی وٙیٓ.
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صفحِ ًوایص  826:اینچ 468×688پیکسل
قابلیت ًوایص 81 :هزار رنگ
دفتزچِ تلفي :ناهحدود بسته به حافظه داخلی
کارت حافظِ+حافظِ داخلی Micro SD+288MB :
RAM+512MB
ارتباطات  GSM:چهار
باندهGPRS+EDGE+3G+Bluetooth+
سیستن ػاهل Microsoft Windows Mobile 6.1 :
Professional
پزداسًدُ  Qualcomm MSM7201A:با فرکانس
116هگاهرتز
ٍضَح دٍربیي  1:هگاپیکسل با قابلیت اتوفوکوس
حداکثز ٍضَح فیلوبزداری :

 811×166با  88فرین در

ثانیه
ظزفیت باتزی mAh2818:

ضشٚؿ ٔٛفمیز ٞبی دی دس دی HTCدس اص آ٘ى ٝثب ٔحػٛالر ٔیب٘٘ ٝسُ ا َٚخٛد ث ٝثشسسی ثبصاس ٞPDAب دشداخز اص HTC Touchآغبص
ضذ .خبئیى ٝثب ثٟجٛد ساثظ وبسثشی سٕبْ ِٕسی دسشٍب ٜثٛسیّ ٝدٛسشTouch FLO ٝثشسشی ٔطٟٛد ایٗ ٔحػ َٛثش سلجبی ٕٞچٙبٖ ا٘ذن ایٗ
وبال سثجیز ٌشدیذ .ساٞىبس  HTCدس ایٗ صٔی ٝٙاِجش ٝوبٔال ٛٞضٕٙذا٘ ٝثٛد  ٚثشخالف دیٍش سبص٘ذٌب٘ی و ٝافضایص حبفؾ ،ٝسشفز دشداص٘ذ،ٜ
ویفیز دٚسثیٗ ٛٔ ٚاسدی اص ایٗ دسز سا اغّی سشیٗ ٘یبص ٞبی یه PDAسّمی ٔی ٕ٘ٛد٘ذHTC ،ثب سغییش دٛسش ٝسىشاسی  ٚخسش ٝوٙٙذٜ
ٚیٙذٚص خزاثیز ٞبی خذیذی ثشای ایٗ وبال ثٛخٛد آٚسد ٚ ٜثسیبسی اص وبسثشا٘ی و ٝسب دیص اص ایٗ حشی ٘بْ ٞPDAب سا ٘یض ٘طٙیذ ٜثٛد٘ذ ثب ایٗ
وبال آضٙب ٕ٘ٛد .اِجش ٝثب ادأ ٝس٘ٚذ س ٚث ٝسضذ ایٗ ثش٘ذ٘ ،سُ خذیذ ٔحػٛالر ایٗ ضشوز اص ِحبػ أىب٘بسی ٘یض ث ٝساحشی  ٚدس یه چطٓ ثٓٞ ٝ
صدٖ دیٍش سلجبی ایٗ ثبصاس سا وٙبس صد ٚ ٜثشای اِٚیٗ ثبس دس سبسیخ ٞPDAب ایٗ ٌش ٜٚاص ٔحػٛالر حشف ٝای سا ث ٝسدٞAll in One ٜب ٚاسد ٕ٘ٛد
سد ٜای و ٝدیص اص ایٗ دس ا٘حػبس اسٕبسر فٞ ٖٛب لشاس داضز .یىی اص لذسسٕٙذ سشیٗ ٔحػٛالر سبسیخ ٔHTCحػ َٛسٕبْ ِٕسی ایٗ ضشوز ثب
٘بْ Touch HDسز و ٝثب ٔطخػبر فٛق اِقبد ٚ ٜؽبٞشی اسذشر سٛخ ٝثسیبسی سا ث ٝخٛد خّت وشد ٜاسز.

