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گجت

مزدا  6توربو معرفی شد

دسکتاپ
سرو قهوه با طعم فناوری واقعیت افزوده
یکی از شعبههای کــافــی شــاپ هــای زنــجــیــره ای
استارباکس به تازگی اقــدام به ارائــه تجربه واقعیت
افزوده به مشتریان کرده است.
بازدیدکنندگانی که به شعبه تازه تاسیس شانگهای
این کافی شاپ زنجیره ای مراجعه میکنند ،با استفاده
از تلفن هوشمند خود میتوانند موارد جالب و سرگرم
کننده ای را به وسیله تکنیک واقعیت افــزوده به کار

مزدا در نمایشگاه خودروی لس آنجلس از مدل توربوی
مزدا  6رونمایی کرد .مزدا اعالم کرده است که خودروی
سدان مزدا  6را مورد بهینهسازی و بازنگری
دوبــاره قــرار داده و ایــن خــودرو که
پــرچ ـمدار محصوالت ســدان
مـــــــزدا بـــــه ح ــس ــاب

رفته در محیط ببینند .مشتریان کافی است
دوربین تلفن هوشمند خود را به اطراف
نشانه ببرند تا در هر کجا از این مکان،
شکل ها و داستان هایی خاص
را از رابطه صمیمانه دانــه قهوه
تــا فنجان هــای دارای لوگوی
استارباکس مشاهده کنند.

نجات فضانوردان گمشده با لباس
به تازگی حق امتیاز اختراع یک لباس فضانوردی ثبت
شده که در صورت گم شدن فضانورد در آسمان ،به طور
خودکار او را به مقر خود برمی گرداند و از خطر مرگ
نجات می دهد .به این منظور لباس فضانوردی مجهز به

حسگرهای متعدد و یک برنامه جهت یابی ستارگان
است تا مکان فضانورد و فاصله آن تا فضاپیما را تخمین
بزند .در ایــن طــرح ،چند پیشرانه به طــور اتوماتیک
فضانورد را به مقر خود می برند.

های سال  2018شاهد بهبود عملکرد ،بهره وری بهتر از
انرژی و البته کیفیت باالتر در تصویربرداری باشیم .نه تنها
تلفن های هوشمند ،بلکه حتی لپ تاپ های ویندوز 10
نیز قرار است از قدرت اسنپدراگون  845بهره مند شوند.

مسیریابی با موتورسیکلت در گوگل مپس
گوگل مپس در آخرین آپدیتی که برایش منتشر شده به
موتورسواران مسیرهایی را پیشنهاد می کند که امکان
ورود به آن ها برای خودروها ممکن نیست .این قابلیت
هم اکنون تنها بــرای بخش کوچکی از کاربران گوگل
مپس فعال شده و هنوز ساکنان بسیاری از کشورها به
آن دسترسی ندارند.حالت مسیریابی با موتورسیکلت

ضمن پیشنهاد مسیرهای متفاوت از خودروها ،تخمین
زمان رسیدن به مقصد را هم بر اساس چابکی و رفت و
آمد راحت تر موتورسیکلت ها در ترافیک انجام می دهد.
بنابراین مسیریابی در این حالت تفاوت بسیار بزرگی با
حالت مسیریابی با خودرو خواهد داشت.

مینی باس الکتریکی با اینترنت پرسرعت
شرکت آلمانی فولکس واگن از یک مینی باس تمام
الکتریکی رونمایی کرده است که با یک بار شارژ ۳۰۰
کیلومتر طی می کند و مجهز به اینترنت پرسرعت

ساینس

فناوری

رونمایی از اسنپدراگون  845کوالکام
کوالکام روز گذشته تایید کرد که چیپست بزرگ بعدی
اش اسنپدراگون  845نام دارد .این پــردازنــده ادامه
دهنده راه اسنپدراگون  835به حساب می آید .انتظار
می رود با قرارگیری این پردازنده درون اسمارت فون

میآید ،را برای سال  ۲۰۱۸با مشخصات جدیدی وارد
بازار خواهد کرد.
البته نیروی تولیدی پیشرانه در مدل  ۲۰۱۸این خودرو
مانند مدل فعلی ،به چرخهای جلو منتقل خواهد شد؛
اما مزدا در مدل جدید این خودرو از پیشرانه جدیدی با
نام  T SKYAVTIV-G2.5استفاده خواهد کرد که حرف
 Tدر انتهای نام آن ،نشاندهنده استفاده از توربوشارژ
است.
در مــورد مشخصات این پیشرانه باید گفت که یک
موتور  ۴سیلندر  2.5لیتری است که میتواند ۲۵۰
اسب بخار قدرت و  ۴۲۰نیوتن متر گشتاور تولید
کند.
استفاده از پیشرانه توربو بزرگترین تغییری است
که در مزدا  6مدل  ۲۰۱۸مشاهده میشود؛ چون

است .این وسیله نقلیه که  MOIAنام گرفته به عنوان
خدمت حمل ونقل عمومی الکتریکی در سطح بین
المللی عرضه شده است.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ





Nova 2S
با  4لنز دوربین

HTC U12؛
با نمایشگر بدون حاشیه 4K

آنر7X؛بادوربین
دوگانهونمایشگربدونحاشیه

شرکت ه ــوآوی تصمیم دارد از نسل جدید تلفن
هوشمند میان رده خود با سخت افــزار قدرتمند و
قیمت مقرون به صرفه و با عنوان نوا  2Sرونمایی کند.
قرار است نوا  2Sبا سخت افــزاری قوی تر از نوا  2و
نوا  2پالس عرضه شود .شایعات تاکید دارند که این
تلفن هوشمند دارای نمایشگر فول اچ دی با اندازه 6
اینچ و نسبت ابعاد  18به  9است .این تلفن هوشمند
به احتمال زیاد دارای  6گیگابایت رم به همراه  4لنز
دوربین است .شنیده ها حاکی از آن است که دوربین
پشت نوا  2Sدارای یک لنز  20مگاپیکسلی و یک لنز
 16مگاپیکسلی و دوربین جلویی این تلفن هوشمند
دارای دو لنز  20مگاپیکسلی خواهد بود .این تلفن
هوشمند مجهز به پردازنده  8هسته ای 960 Kirin
است و از رابط کاربری  8.0 EMUIدر سیستم عامل
اندروید نسخه اوریو استفاده میکند .عالوه بر این،
وب سایت  Mysmartpriceمدعی شده هوآوی این
تلفن هوشمند را در تاریخ هفتم دسامبر یعنی 16آذر
معرفی می کند.

براساس اطالعات به دســت آمــده ،اچتیسی یو ۱۲
بــا دوربــیــن دوگــانــه معرفی خــواهــد شــد و رزولــوشــن
صفحهنمایش آن به  4Kافزایش پیدا میکند .شرکت
تایوانی اچتیسی ،مدتی پیش از گوشی پرچم دار بدون
حاشیه خود با نام یو  ۱۱پالس رونمایی کرد و اکنون
انتظار میرود تایوانیها پرچمدار بعدی خود را در نیمه
اول سال آینده عرضه کنند .با وجود این که اچتیسی
یو  ۱۱به دوربین دوگانه مجهز نیست؛ یکی از برترین
محصوالت در زمینه عکاسی به شمار مـیرود .ب ه نظر
میرسد اچتیسی یو تصمیم دارد عملکرد دوربین
پرچمدار بعدی خود را دوباره ارتقا دهد و به همین منظور،
مایل است یو  ۱۲را به دوربین دوگانه مجهز کند .یکی
دیگر از تغییرات احتمالی پرچمدار  ۲۰۱۸اچتیسی،
تجهیز آن به صفحهنمایش با رزولوشن  4Kاست؛ ب ه نظر
میرسد صفحهنمایش یو  ۱۲از نظر تراکم پیکسلی،
تفاوتهای چشمگیری با نسل قبل دارد .اینطور که
پیداست ،شرکت اچتیسی تصمیم دارد حاشیههای
صفحهنمایش را از پــرچ ـمدار جدیدش حــذف کند.

آنر  7Xبا دوربین دوگانه و نمایشگر بدون حاشیه به
طور رسمی معرفی شد .برند آنر هوآوی ،مدتی پیش
از گوشی میان رده بدون حاشیه خود با نام آنر 7X
( )7X Honorرونــمــایــی کــرده بـــود .گوشی آنر
 7Xحاشیههای بسیار باریکی دارد و خبری از
حاشیههای زیاد در پایین یا باالی نمایشگر نیست .با
اینحال ،لوگوی برند «آنر» همچنان در حاشیه پایین
صفح ه نمایش جای گرفته است .با این که آنر 7X
باریکترین حاشیهها را در میان گوشیهای امسال
ندارد اما برند «آنر» هوآوی ادعا میکند که بیشتر از
 82.9درصد از پنل جلوی گوشی با صفحهنمایش
پوشانده شده است.
به گفت ه شرکت سازنده ،نسبت ابعاد نمایشگر به
بدنه آنــر  7Xبا هیچیک از گوشیهای هوشمند
در بازه قیمتی خود قابل مقایسه نیست .میانرده
جــدیــد بــرنــد آنــر از صفحهنمایش  5.93اینچی
استفاده میکند که رزولوشن ( +FHDیا  ۱۰۸۰در
 ۲۱۶۰پیکسل) برای آن درنظر گرفته شده است.

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﻧﺎوﺎب

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.

واژه ﺎﺑ
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﻫﺮ ﻧﺎوﺎب ¹ ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖ ﻪ  ¹ﻓﺮوﻧﺪ»رزم ﻧﺎو« ،دو »ﻧﺎوﺷ¬ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¬ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ôﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗــــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

اسمارت فون


][١٣٩٦/٩/١٦

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣـــﻌـــﻤـــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ«ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.
• ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در
آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘــ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺪوناﺳﺘﻔﺎدهازﻫﻴﭻوﺳﻴﻠﻪ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮ
وﺗﻨﻬﺎﺑﻪ ﻤ¹ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن
ﺣﺪسﺑﺰﻧﻴﺪ ﻪ
ﺪامﻓﻠﺶدﻗﻴﻘﺎ
ﺑﻪﻣﺮ ﺰداﺮه
اﺷﺎرهﻣ ﻨﺪ؟!

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¬ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

دﻗﺖ ﻨﻴﺪ ﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¬ﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪ ﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÔرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦ ﻨﻴﺪو
ﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎرا ﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ¹ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎرا ﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷ¬ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآﻧﻬﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ¹ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¬ﻨﻴﺪ ﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ¹ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¬ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺎده

مدل فعلی این خــودرو دارای پیشرانه تنفس طبیعی با
حجمی مشابه است که میتواند تنها  ۱۸۴اسب بخار
قدرت تولید کند.
یکی دیگر از فناوریهایی که در مزدا  6جدید مشاهده
خواهیم کرد ،سیستم غیر فعالسازی سیلندرهاست که
تأثیر بسزایی بر کاهش مصرف سوخت خودرو میگذارد؛
بهطوری که اگر با این خودرو با سرعتی بین  ۴۰تا ۸۰
کیلومتر بر ساعت حرکت کنید تنها دو سیلندر آن کار
میکند و دو سیلندر دیگر به حالت غیر فعال درمیآید.
از دیگر امکانات این خــودرو میتوان به دوربین ۳۶۰
درجه ،صفحه نمایش مالتی مدیای مزدا با ابعاد  ۸اینچی،
کــروز کنترل هوشمند با قابلیت فعالسازی در تمام
سرعتها ،سیستم یخزدایی از برف پاککنها و ...اشاره
کرد.
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻪ آﻧﺎﻫﻴﻢ ﺷﻬﺮ ﺣﺴﺮتﻫﺎ
ﻴﺎﻧﻮش ﺷﺪ وﻟــ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧــﺪازه ﺑــﺮا ﺳﻬﺮاب
ﺧﻮشﻤﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺷﺐ ﺑﻓﺮوغ رﺳﺘﻤ ،ﻣﺮاد
ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ دوﻟﺘﺶ ﺳﺠﺪه ﻨﺪ .ﻫﻤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﺑﺎره ﺳﻬﺮاب ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از ﺑﻬﺪاد
ﺳﻠﻴﻤ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺎدرﻓﻨ .ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻨﺎر ﻴﺎﻧﻮش دﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮد
ﻏﻴﻮروزﻧﻪﺑﺮداراﺮانرا ﻪﻋﻠرﻏﻢﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮوﻃﻨﺶﺑﻼراﺑﻪﺟﺎنﺧﺮﺪ،دﻟﮕﺮﻣدﻫﻨﺪ.اﻣﺎ
اﻃﺮافﻣﺮادﭘﺮﺑﻮدازاﻧﺮژﻣﺜﺒﺖ¬.ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان
ﭘﺮﺷﻮر اﺮاﻧ را ﺑﻪ ﺳ¬ﻮت دﻋﻮت ﻣ ﺮد ،دﮕﺮ
وزﻧﻪﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺘاش را ﺛﺒﺖ ﻣ ﺮد .دورﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در وارمآپ ﻫﻢ ﺳﻬﺮاب را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﺎ ﮔﺎه و ﺑﮔﺎه ﺗﺼﻮﺮ آرام و ﺳﺮﺷﺎر از آراﻣﺸﺶ را
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﺮ ﺑ¬ﺸﺪ و ﺗﻮ دل ﺣﺮﻔﺎﻧﺶ را ﺧﺎﻟ ﻨﺪ.
ﺳﻬﺮاب ﻫﻢ ﻪ دﻟﺶ ﻗﺮص ﺑﻮد و ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻃﻼ
اﻟﻤﭙﻴ¹رﻮﮔﺮم،اﻃﻤﻴﻨﺎنداﺷﺖدرﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺟﻬﺎن

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻫﻢ ﻓﺎﺗﺢ ﺳ¬ﻮ اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ روﺎﭘﺮداز
ﭘﻮﻻدﻣﺮد دﺳﺘﻪ  ٩٤ﻴﻠﻮﮔﺮم اﺮان ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻌﻴﻴﻦ
رﻧﮓﻣﺪالﺑﻮد؛ﺳﻬﺮابآﻣﺪهﺑﻮدﺗﺎﺑﺎﺗﺼﺎﺣﺐر ﻮرد
دﻧﻴﺎ ،ﺑﺎر دﮕﺮ ﻗﺪرﺗﺶ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن د¬ﺘﻪ ﻨﺪ و اﻟﺤﻖ
ﻪﺑﻧﻈﻴﺮﺗﺮازﺣﺪﺗﺼﻮرازﭘﺲﻣﺎﻣﻮرﺘﺶﺑﺮآﻣﺪ.او
ﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ وزﻧﻪ  ١٨٤ﻴﻠﻮ در ¹ﺿﺮب ﻃﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑــﻮد ،در دوﺿــﺮب ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا وزﻧ ــﻪ ٢٢٠ﻴﻠﻮ را
ﺑﺎﻻ ﺳﺮ ﺑﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮا دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ وزﻧﻪ ٢٣٣
ﻴﻠﻮﮔﺮﻣ را درﺧﻮاﺳﺖ ﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر اﻦ وزﻧﻪ ﺑﻌﺪ
از ١٧ﺳﺎل ر ﻮرد ﻣﺠﻤﻮع و دوﺿﺮب ﺟﻬﺎن را ﻪ
ﭘﻴﺸﺘﺮﻣﺘﻌﻠﻖﺑﻪﺳﻴﻤﻮن ﻮﻟﭽﻟﻬﺴﺘﺎﻧ)ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺟﻬﺎﻧ ٢٠٠٠ﺻﻮﻓﻴﺎ( ﺑﻮد ،ﺑﺸ¬ﻨﺪ و ﻃﻼ ﺷﻮد.
ﻣﺮاد ﭘﺲ از ﺷ¬ﺴﺘﻦ ر ﻮرد ﺟﻬﺎن از ﺣﺮ ﺖ ﺳﻮم
اﻧﺼﺮافدادﺗﺎدرﻣﺠﻤﻮعﻫﻢﺑﺎ ٤١٧ﻴﻠﻮﮔﺮم،ر ﻮرد
ﺷﺨﺼﺧﻮدشراﺑﻪﻣﻴﺰان ٤ﻴﻠﻮﮔﺮماﻓﺰاﺶدﻫﺪ
وﺿﻤﻦ ﺴﺐ ٣ﻧﺸﺎنارزﺷﻤﻨﺪﻃﻼﺟﻬﺎن،ر ﻮرد
دوﺿﺮبوﻣﺠﻤﻮعﺟﻬﺎنراﻫﻢﻗﺒﻀﻪ ﻨﺪ.

اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  f٨ﻣ رود .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٥ﺑﺮود،
وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٦ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه
ﺑﻪ  d٦ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  c٥ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  e٤ﺎ  f٤ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٥ﻣ رود ﺗﺎ
ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

