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گجت

ک اندکو؛ رکورددار پیشفروش تاریخ
لین 

فناوری

شرکت خودروسازی لینکاندکو ،چندملیتی و تازهکار محسوب میشود اما به لطف
بازاریابی قوی توانسته است باالترین میزان پیشفروش در تاریخ خودروسازی جهان
را با مدل  01به دست آورد.
کراساور لینکاندکو ( )Lynk&Coهم اکنون با نام  01شناخته میشود و محصولی
مدرن خواهد بود .این مدل توانسته است در زمان  ۲دقیقه و  ۱۷ثانیه به تعداد  6هزار
دستگاه ،پیشفروش شود ،البته این آمار به دلیل محبوبیت باالی شاسیبلندهای
جدید و همچنین سیستمهای خرید اینترنتی در چین شکل گرفته است.
پیشفروش خودروی لینکاندکو  ،01برخالف عرف بازار که با تیپهای مختلف و
آپشنهای متنوع انجام میشود ،بسیار ساده و تنها با یک مدل انجام شد تا در آینده
به خواست خریدار به نسخههای مختلف ارتقاء پیدا کند.
این خودرو از پیشران ه بنزینی ساخت ولوو استفاده میکند اما بهزودی با نسخ ه تمام
الکتریکی برای بازار جهانی عرضه خواهد شد .پلتفرم و بسیاری از تجهیزات فنی
مدل  ،01با کراساور مدرن ولوو  XC40مشابه خواهد بود.
قیمت نهایی لینکاندکو  01برای بازار چین ۲۴ ،تا  ۳۱هزار دالر خواهد بود؛ اما در
نمون ه بازار اروپا ،متفاوت و به طور مسلم گرانتر ارائه میشود .محصول کالس سدان
لینکاندکو با کد  03نیز در شرف تولید و پیشفروش قرار دارد.

قفل هوشمند ویژه رایانه
یک شرکت امنیتی یک قفل هوشمند برای رایانه ساخته
که به شما اجازه میدهد با خیال راحت رایانه را رها کنید
و به کار خود برسید .بعضی کارمندان فراموش میکنند
هنگامی که از جای خود بلند میشوند ،رایانه را قفل
کنند« .هالبرد»( )Halberdیک دستگاه است که به طور
خودکار از این موارد مراقبت میکند .این قفل هوشمند
بیسیم یک محدوده را در نظر میگیرد و زمانی که کاربر پا
را فراتر از این محدوده میگذارد ،دستگاه را قفل میکند

و پس از بازگشت وی دوباره امکان دسترسی میدهد .این
قفل هوشمند با بلوتوث اتصال برقرار میکند و هنگامی که
کاربر از دستگاه دور شود به طور خودکار آن را قفل و بعد
از بازگشت آن را باز میکند .این قفل هوشمند از سیستم
رمزنگاری  256-AESاستفاده میکند و اگر «هالبرد»
گم شود ،کاربران قادر به ورود و خروج به صورت دستی
خواهند بود .قیمت این دستگاه که از ژانویه  2018عرضه
میشود 30 ،دالر پایهگذاری شده است.

ساینس
حسگر نوری تلفن همراه با قابلیت اسکن

دسکتاپ
اجاق هیزمی بدون دود

حمل مشعل المپیک 2018با ربات

به تازگی اجاق هیزمی ساخته شده که بدون دود است و
میتوان میزان شعلههای آن را به وسیله یک اپلیکیشن
کنترل کرد .این اجاق اجازه نمیدهد دود زغال و چوب
منتشر شود.
همچنین این اجــاق مجهز به سیستم کنترل بلوتوثی
با قابلیت پخت غذاست .راز این اجاق سیستم جریان
هوای آن است که فرایند احتراق در آن به طور کامل
انجام میشود.

ربات  Huboبه تازگی توانسته مشعل المپیک زمستانی
 2018را در شهر دائجون در کره جنوبی حمل کند .این
ربات از یک ابزار روی بازویش برای حفظ تعادل و حمل
مشعل استفاده کرده بود که در نوع خود بسیار جالب و
قابل توجه بوده است Hubo .یک ربات شبه انسان است
که روی دو پای خود میایستد ،این ربات دارای سیستم
تشخیص صداست و میتواند با انسان ارتباط برقرار کند.

نوازندگی پیانو با دست
مصنوعی

کنترل ضرباهنگ موسیقی با
حرکت سر

محققان پروتزی برای یک نوازنده معلول ساخته اند که
به او امکان میدهد پیانو بنوازد« .جیسون بارنز» یک
نوازنده است که در سال  ۲۰۱۲میالدی بخشی از بازوی
خود را از دست داد اما اکنون با کمک گروهی از محققان
میتواند دوباره به فعالیت خود ادامه دهد و پیانو بزند.
این دست مصنوعی دارای حسگرهای الکترومایوگرام
است که به طور معمول در انواع پروتز به کار میرود.

یک مهندس آمریکایی سیستمی شامل سرعت سنج
و هدفون ساخته که با حرکت سر کاربر ،ضرباهنگ
موسیقی را کنترل میکند .این سیستم  Nod Bangنام
دارد و طوری طراحی شده که صوت را با تکان دادن سر
تنظیم میکند .این گجت دارای جعبه کنترلی است که
با چند دکمه به لپ تاپ متصل میشود.

تبدیل تلفن همراه به لپ تاپ با
یک پوسته

میرابوک پوستهای است که یک صفحه نمایش  ۱۳.۳اینچی
با رزولوشن  ۱۹۲۰در  ۱۰۸۰پیکسل دارد و به یک باتری،
صفحه کلید و موس مجهز شده است .در این پوسته دو درگاه
 USB-Cو دو پورت  3.0 USBتعبیه شده است .همچنین در
طراحی این دستگاه یک درگاه  HDMIو یک جایگاه کارت
حافظه SDبه همراه یک داک توسعه پذیر در نظر گرفته شده که
میتوانلپتاپرابهوسیلهاینداکبهتلفنهمراهمتصلکرد.

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب¢،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿﻣﺮﺑﻌاﺳﺖﻪ¢ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ µﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ســامــســونــگ در ح ــال آمــــاده ســـازی نــســل جــدیــدی از
گوشیهای هوشمند سریای خود است که احتمال دارد
ژانویه سال  ۲۰۱۸میالدی عرضه شوند.
اگر چه هم اکنون اطالعات فنی زیادی در مورد ماهیت
ایــن گــوشـیهــا کـ ـهای  ۸وای  ۸پــاس نــام دارنــــد ،در
دسترس نیست؛ اما در مــورد برخی ویژگیهای جالب
آنها اطالعاتی منتشر شده است .مهم ترین برگ برنده
گوشیهای یادشده تجهیز آنها به دوربین سلفی دوگانه

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

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ«ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

•

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

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،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎ،ﭼﻄﻮرﻣﺗﻮان
ﺑﺎﺗﻪﻫﺎﻪازﺑﺮشزدن
اﻦﻣﺮﺑﻊﺣﺎﺻﻞﻣﺷﻮد،
ﻫﺮ¢ازدوﺷﻞﻢرﻧﮓرا
ﺳﺎﺧﺖ؟!
ﺳﻌﻨﻴﺪﺧﻄﻮطﻣﺮز
ﺗﻪﻫﺎراروﻫﺮ¢ازاﻦدو
ﺷﻞﺣﺪسﺑﺰﻧﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸµرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪو
ﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

۴٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ¢ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ¢ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ¢ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺨﺖ

است .همچنین در این دوربینها از فناوری جدیدی برای
فوکوس هنگام تهیه عکسهای سلفی استفاده شده که
میتواند به طور آنی و با دقت باال نقطه تمرکز عکسها را
تنظیم کند .هنوز دقت دوربین تهیه عکسهای سلفی این
گوشی و همین طور دوربین اصلی پشتی گوشی یادشده
مشخص نشده اســت .دقت نمایشگرهای گوشیهای
یادشده ۱۸به  ۹بوده و لبههای آنها نیز فلزی است .در
این گوشیها از حسگر اثر انگشت نیز استفاده شده است.

واژه ﺎﺑ

][١٣٩٦/٩/٢٣

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

دﻗﻴﻘﻪ

گوشی جدیدای  ۸سامسونگ

مایکروسافت به تازگی هوش مصنوعی کورتانا را مجهز
به امکان اتصال به جیمیل کرده است .کورتانا از این
پس میتواند به طور مستقیم به ایمیل کاربران دسترسی
داشته باشد.کاربران از این پس میتوانند با استفاده از
کورتانا از جدیدترین ایمیلهای ورودی و از رویدادهای
 Google Calendarآگاه شوند.

ﻧﺎوﺎب

٣٠

اسمارت فون

اتصال هوش مصنوعی کورتانا
بهجیمیل

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

یک شرکت تولیدکننده قطعات الکترونیکی اولین حسگر
نوری اثر انگشت تعبیه شده در نمایشگر تلفن همراه را
ساخته است .شرکت  Synaoticsتولید کننده قطعات
الکترونیکی هم اکنون مشغول تولید تجاری چنین
نمایشگری است .به این منظور سال آینده  ۵تولید کننده
برتر تلفن همراه در سراسر جهان آن را در دستگاههای
خود استفاده میکنند .این به این معنی است که همه
تلفنهای همرا ه اندروید از فناوری شناسایی صورت

استفاده نمیکنند .به گفته این شرکت حسگر جدید
 Clear ID FS۹۵۰۰نام گرفته در نمایشگرهای مسطح
و او الای دی خمیده به کار م ـیرود .همچنین سرعت
سیستم قفل لحظهای آن از اسکن صورت بیشتر است.
این حسگر را میتوان در شکافی  1.5میلی متری قرار
داد .جالب آن که حسگر اثــر انگشت در نــور درخشان
خورشید و شرایط چالش برانگیز دیگر نیز کار میکند.
حسگر میتواند اثر انگشت را از هر زاویهای اسکن کند.
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ﺳﺎده

ﻋﻠ ﻋﻠﻴﭙﻮر ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺷﻞ
ﻣﻤﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺎن ﺑﺮد .او در دﺪار ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﻫﺮ  ٢ﮔﻞ ﺗﻴﻤﺶ را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺗﻴﻤﺶ
را ﺻﺎﺣﺐ  ¢ﺑــﺮد وــﮋه ﻨﺪ و ﻫﻢ ﺧــﻮدش ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﺪر ﺟﺪول ﮔﻠﺰﻧﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮد .ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺑــﺎ زدن  ١٠ﮔــﻞ در ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ
ﻧﺨﺴﺖ رــﻮرد ﻣﻬﺪ ﻃﺎرﻣ را ﻫﻢ ﺷﺴﺖ.
ﻣﻬﺪ ﻃﺎرﻣ ﻪ  ٢ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻗــﺎ ﮔﻞ
ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺷــﺪه ،ﺑﺎ  ٩و  ٧ﮔﻞ ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ اول را
ﺑﻪ ﭘﺎﺎن رﺳﺎﻧﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ  ١٦ﮔﻞ در ﻟﻴﮓ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و  ١٨ﮔﻞ در ﻟﻴﮓ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
آﻗــﺎ ﮔﻠ ﻟﻴﮓ رﺳﻴﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﻴﭙﻮر اﻨﻮن آﻣﺎر
ﺑﻬﺘﺮ دارد .او ﮔﻠﺰن اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻬﺪ
ﻃﺎرﻣ ﻞ ﺗﻴﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮا ﮔﻠﺰﻧ در
ﺧﺪﻣﺖ او ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺘﻪ ﺗﺎﺳ µﺑﺎر اﻦ اﺳﺖ
ﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزﻨ ﻫﻨﻮز در ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎل
اﺮان ﺟﺎ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻦﻪ ﻟﮋﻮﻧﺮﻫﺎ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

اﺮاﻧ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺮﻢ اﻧﺼﺎر ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑ
ﻣ درﺧﺸﻨﺪ و  روش ﻧﻴﺰ ﻤﺎﺎن ﻃﺎرﻣ را
ﺑﻪ ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣدﻫﺪ .ﺳﺮﻣﺮﺑ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺮان ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻤ
دارد ﺗﺎ ﺑﺎزﻦ ﺟﺪﺪ را ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﺿﺎﻓﻪ
ﻨﺪ .اﻣﺎ دﻻــﻞ زــﺎد ﺑــﺮا دﻋــﻮت ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺑﻪ
ﺗﻴﻢ ﻣﻠ وﺟﻮد دارد ﻪ واﺿﺢ ﺗﺮﻨﺶ آﻣﺎدﮔ
ﺑﺎﻻ او در ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ و روﻧﺪ ﮔﻠﺰﻧﻫﺎﺶ
ﺑﻮد .ﻋﻠﻴﭙﻮر ﭼﻨﺪ وﮋﮔ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دارد ﻪ
ﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﺮا ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﺒ¢
ﺑﺎز ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﺳﺖ .ﻋﻠﻴﭙﻮر در ﺗﻴﻢ ﺑﺮاﻧﻮ اﺻﻮل
ﭘﺮس را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ،در
ﺿﺮﺑﺎت ﺷــﺮوع ﻣﺠﺪد از زﻣﻴﻦ ﺧــﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﺎﻻ در زدن ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ اول دارد ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮا از ﭘﻴﺶ رو ﺑﺮداﺷﺘﻦ  ¢در ﺑﺮاﺑﺮ ¢ﻫﺎ در
ﺿﺪﺣﻤﻼت دارد و اﻦ اواﺧﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ
و ﭘﺎ ﭼﭗ و راﺳﺖ ،ﺿﺮﺑﺎت آﺧﺮ ﺧﻮﺑ ﻣزﻧﺪ.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

