رﻧﮓ ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸــﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
رﻧﮕﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪى را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺮك
ﺧﺎرﺟﻰ،ﻣﻮﺟﺐﺗﻐﯿﯿﺮرﻧﮓﺳﻄﻮحﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.ﻧﻌﯿﻤﻪ
ﺷﯿﺮاﮐﺒﺮى ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاى اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  16دى 1395
ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ | ﺷﻤـﺎره 5305
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اﺧﺒﺎر ﻓﻨﺎورى

وﯾﮋهﭘﻨﺞﺷﻨﺒــﻪﻫﺎ

ﻟﻨﺰﻫﺎى آﯾﻨﺪه  80ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎزكﺗﺮ از ﻣﻮى اﻧﺴﺎن

ﺗﯿﻤﻰازﻣﺤﻘﻘﺎنﺷﺮﮐﺖﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓوﻣﻮﺳﺴﻪﻓﻨﺎورىﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﺑﺎﻫﻤﮑﺎرىدﮐﺘﺮ
اﻣﯿﺮ اﻋﺮاﺑﻰ ،اﺧﯿﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻨﺰﻫﺎى ﻣﺴﻄﺤﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روى
ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﻨﺰﻫﺎى
دورﺑﯿﻦﻫﺎىﺳﻨﺘﻰازﺷﯿﺸﻪﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاﻧﺪ،اﻣﺎﻟﻨﺰﻫﺎىﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﻰﺑﺴﯿﺎرﮐﻮﭼﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﯾﮏﻟﻨﺰدورﺑﯿﻦﺳﻨﺘﻰﺑﺎﺗﻐﯿﯿﺮﺟﻬﺖﻧﻮرﺗﻮﺳﻂﭼﻨﺪﯾﻦﺗﮑﻪﺷﯿﺸﻪﺑﺮروى
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻌﺮ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﻧﻮر اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ از ﺑﺨﺶ ﺿﺨﯿﻢﺗﺮ
ﻣﯿﺎﻧﻰﺳﺮﯾﻊﺗﺮازﻟﺒﻪﻫﺎىﻧﺎزكﺗﺮآنﻋﺒﻮرﮐﻨﺪ.ﻋﺒﻮرﻧﻮرازﻣﯿﺎنﭼﻨﺪﯾﻦﺗﮑﻪﺷﯿﺸﻪ
در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰى اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸﻪ ،از دو ورق اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻄﺢ را ﻣﻰﺗﻮان ﻃﻮرى ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮىﻣﺘﻔﺎوتﺑﺎﺷﺪ.داﻧﺸﻤﻨﺪانﺑﺎﺗﻐﯿﯿﺮﻗﻄﺮاﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪﺑﻪﮔﻮﻧﻪاىﺷﯿﻮه
ﻋﺒﻮر ﻧﻮر را از ﻣﯿﺎن ﻟﻨﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ روى ﯾﮏ ورق ﺑﻪ ﺟﺎى ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﮑﻪ
ﺷﯿﺸﻪﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﻮد.ﺑﻠﻨﺪىﻫﺮاﺳﺘﻮاﻧﻪ 600ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﺑﻮدهﮐﻪﻗﻄﺮﻫﺮﻟﻨﺰدوورﻗﻪاى
را ﺣﺪود 1200ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻮى اﻧﺴﺎن ﺣﺪود
 100ﻫﺰار ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ) 80ﺑﺮاﺑﺮ( اﺳﺖ.

ﺧﻮدروﯾﻰﮐﻪدورﺑﯿﻦﺳﻠﻔﻰدارد

دﮐﺘﺮ ﻏﻔﺎرﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رﻧﮕﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻮم ﻫﺎى ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺷﺪﯾﻢ.وى ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رﻧﮕﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد رﻧﮕﺰاﺳــﺖ و رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﺎ
ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ داﺷﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻣﺠﺮى ﻃﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﻄﻮح ،اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎدآور
ﺷﺪ :ﺑﺎ اﻋﻤﺎل وﻟﺘﺎژ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ،ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺸﺨﺼﻰ از ﻧﻮر
از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه و در ﭘﻰ آن رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وﻟﺘﺎژ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ،رﻧﮓ ﺳــﺎﺧﺘﺎر از ﺳﻤﺖ آﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.وى دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد رﻧﮓ در اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻮم ﻫﺎى ﻓﺘﻮﻧﯿﮏ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل
داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎن ﮐﺮد :ﻓﺘﻮﻧﯿﮏ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎ
داراى ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ذرات ﺑﻪ ﺻﻮرت
دورهاى در آن ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ذرات

در آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزى ،اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ راﺣﺖ ﺑﻮدن ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و از آن ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ آﻧﺎن ﺑﻬﺎ داده ﻣﻰ ﺷﻮد.
درﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ »ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﺮ« ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﻣﯿﻨﻰ ون ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺮﺗﺎل«
را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CESروﻧﻤﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدروى اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺻﻮرت و ﺻﻮت اﺳﺖ .ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻦ ون ،داراى ﺳﻪ ردﯾﻒ ﺻﻨﺪﻟﻰ
اﺳﺖ و درﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺸــﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﯾﮏ
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﻰ دارد .در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آورى
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻰ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺴﺘﻰ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ راﻧﻨﺪه و ﻓﺮدى ﮐﻪ در ردﯾﻒ آﺧﺮ ﺧﻮدرو ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺻﺪاى ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮه داﺧﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﮔﻔﺖوﮔﻮﮐﻨﻨﺪ.

ازﯾﮑﺪﯾﮕﺮوﻫﻤﭽﻨﯿﻦاﺧﺘﻼفﺿﺮﯾﺐﺷﮑﺴﺖاﺟﺰاى
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻮر
اﻧﻌﮑﺎﺳﻰ از آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎى ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮده و ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎى ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ،رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﺎر
را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.ﺷﯿﺮاﮐﺒﺮى اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻧﮕﻰ را
ﻗﺎﺑﻞ اﺳــﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ﺳﺎزى و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺘﺎر داﻧﺴﺖ.

روزﻧﺎﻣﻪﺳﺮاﺳﺮىﺻﺒﺢاﯾﺮان

We e k e n d

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎى اﻧﺪروﯾﺪ ﺳﺎل2016

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﻰ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﻰ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦﻫﺎى
ﭘﯿﺎم رﺳــﺎﻧﻰ و ﻋﮑﺎﺳــﻰ ﻣــﻰ ﭘﺮدازﯾــﻢ .در
اﯾﻦ ﻟﯿﺴــﺖ ﻣﺎ ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺷــﺎﻣﻞ
 Allo،Signalو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ ﻫﺎى ﻋﮑﺎﺳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Prisma،Boomerangﻫﺴﺘﯿﻢ.

 Prismaﺑﺮاى وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﻫــﺎ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎز دارد.

Reddit

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﮑﺘﻪ اى ﮐﻪ
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺧﺎص ﮐﺮده ،اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻى اﯾﻦ
ﭘﯿﺎم رﺳﺎن و ﮐﺪﮔﺬارى ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎ
در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺖ.
Google Trips

Google Allo

Prisma

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ  Prismaﯾﮑﻰ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎى ﺳﺎل
 2016اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷــﺮﮐﺖ روﺳﻰ اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲ در
ﺳــﺎل  2016ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﮐﻮد ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ داﻧﻠﻮد
را در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﻰ اﺳﺘﻮر ﺑﺸــﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ در
ﺳــﺎل  2016ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .روﻧــﺪ ﮐﺎر اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از ﺳﻮژه
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﮑﺎﺳــﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
 33ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت،ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎى ﻫﻨﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ،
ﻣﻮﻧﺶ ،ون ﮔﻮگ ،ﻟﻮﯾﺘﺎن و ﺑﺴﯿﺎرى از ﺑﺎﻓﺖﻫﺎى
ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴــﺖ ﻗﺮار دارد،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن داده ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Boomerangﯾﮑﻰ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎى
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺳــﺎل  2016اﺳﺖ
ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ روزرﺳــﺎﻧﻰ ﻫﺎى اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷــﺪه و ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ
 Boomerangاﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ
وﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎﻫــﻰ را از ﺣﺮﮐﺘﻰ ﺧﺎص ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎص در ﻃﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻮﺗﺎه
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﻰ ﺷــﻮد .ﻓﺎﯾﻠﻰ ﮐﻪ از ﻃﺮف
 Boomerangاراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻓﺎﯾﻠﻰ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ GIF
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﻰ ﻧﯿﺰ دارد.
Gravity Gestures

 Google Alloﻧﯿــﺰ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ ﻫﺎى ﺧﺎص
اﻧﺪروﯾــﺪ در ﺳــﺎل  2016ﺑﻮد .ﺑــﺎ روﻧﻤﺎﯾﻰ از
دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  ،2016اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻧﯿﺰ از دﺳﺘﯿﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و داراى
وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى اﻣﻨﯿﺘﻰ ﺑﺴــﯿﺎر ﺧﺎﺻﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ
ﻓﻀﺎى اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﻦ ﺗﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﻰ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Google Alloﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ،ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﺳﺘﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻐﺎﻣﻰ
ﻣﻰ آﯾﺪ ،ﺑﺮاى ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺷﺪن روﻧﺪ ﮐﺎر ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺣﺮوف ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ Google Allo .از اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎﯾﻰ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ و اﯾﻦ اﻣــﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎ را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮاى
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
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اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ  Redditﯾﮑﻰ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎى ﺳﺎل
 2016اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮور ﺳــﺮﯾﻊ اﺧﺒﺎر در
ﻫﺮ روز از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ را ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﻰ از وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ Reddit
را ﺧﺎص ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺧﺒﺮ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﭙــﺮدازد .ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﻫــﺎى  ،Redditﺑﻪ روز ﺑﻮدن آن
اﺳﺖ و اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ و
داغ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك
ﻣﻰ ﮔﺬارد.
ﯾﮑﻰ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﮐﺎرﺑــﺮان در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ ﻫﺎى ﭘﯿــﺎم رﺳــﺎن ،اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ ﻫﺎﺳــﺖ Signal .ﯾﮑﻰ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 Signalﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه  Open Whisperﻃﺮاﺣﻰ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار دارد و ﭘﺲ
از ﻧﺼﺐ،ﮐﺎرﺑﺮان و دوﺳﺘﺎﻧﻰ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

آگهی
شماره ابالغیه 9510100352704776 :شماره پرونده:
 9509980359900514شماره بایگانی شعبه 951032 :اعظم فروغی
ابری شکایتی به طرفیت متهم امیر شجاعی به خواسته خیانت در
امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر اصفهان (  101جزایی
سابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان
دادگستری کل استان اصفهان طبقه  3اتاق شماره  336ارجاع و به کالسه
 9509980359900514ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/17
و ساعت  08:00تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده /
متهم و درخواست خواهان  /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد .دادگاه کیفری شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر
اصفهان ( 101جزایی سابق) شماره م/الف 31412
آگهی
شماره ابالغنامه 9510100350610543 :شماره پرونده:
 9509980350600572شماره بایگانی شعبه 950693 :خواهان علی
کیقبادی و مهری کیقبادی لمجیری و حمیدرضا کیقبادی لمجیری و زهرا
کیقبادی لمجیری و حسن کیقبادی لمجیری و بتول کیقبادی لمجیری
و فاطمه کیقبادی لمجیری و صفر کیقبادی لمجیری و سلطنت کریمی
دادخواستی به طرفیت خوانده  /متهم حمید معتمدی مسعودیه و علی
معتمدی مسعودیه و مسعود باب الدشتیان و ایراندخت معتمدی مسعودیه
و محمد شفیع باب الدشتیان و محمد رفیع بابت الدشتیان و اکبر معتمدی
مسعودیه و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و هلیا باب الدشتیان
و محمود معتمدی مسعودیه و نصرت آغا باب الدشتیان و زهره معتمدی
مسعودیه و محمد باب الدشتیان و فاطمه فخفوری به خواسته دستور
موقت و ابطال سند (موضوع سند مالی است) تقدیم دادگاه های عمومی
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  6دادگاه عمومی
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه  2اتاق شماره
 220ارجاع و به کالسه  9509980350600572ثبت گردیده که وقت
اجرای قرار کارشناسی آن  1395/11/11و ساعت  08:00تعیین شده
است .به علت مجهول المکان بودن خواندگان به غیر از اداره کل آموزش
و پرورش اصفهان و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد .منشی دادگاه حقوقی شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان اصفهان شماره م/الف 31442
آگهی دادخواست تجدیدنظر
تجدیدنظرخواه :مجید هرمزی فرزند علی اصغر شغل آزاد کدملی
 1283583437به نشانی شاهین شهر خ عطار فرعی  8شرقی پالک
 40واحد  ،2تجدیدنظرخوانده -1 :غالمحسین احمدی فرزند نامدار
ضدنشانی س
مجهول المکان،
 -2رضا دهکار فرزند علی محمد هر دو به
تجدیدنظرخواسته :نقض رای دادنامه پرونده شماره  504/94ش  2ح
شاهین شهر و صدور رای الزام خواندگان به انتقال سند رسمی خودرو،
دالئل دادخواست :فتوکپی بیع نامه ،فتوکپی صورتمجلس شعبه اوالجرای
احکام مدنی قم و کلیه مدارک موجود در پرونده که قبال ارائه شده و
همچنین معرفی شهود در زمان بیع نامه ،نام شهود بیع نامه -1 :اکبر
سمع اهلل  -2عیسی کریم زاده  -3متین هرمزی ،ریاست محترم دادگاه
تجدیدنظر استان اصفهان ،احتراما اینجانب مجید هرمزی شاکی پرونده

 Google Tripsﯾﮑﻰ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﻔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻰ آﯾﺪ ،اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﻰ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺮواز ﻫﺎ ،ﻗﻄﺎرﻫﺎ و
ﺣﺘﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺘﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ و در ﯾﮏ
ﺳﻔﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ  Google Tripsاﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ Google
 Tripsﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎى ﺳــﻔﺮ ﺑﺴــﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮاى
ﺷﻤﺎﺳﺖ.
Boomerang

مذکور مراتب اعتراض خود را به دادنامه صادره اعالم و مراتب عدم استماع
را قبول ندارم و درخواست رسیدگی و توجه به عرایض خودم را از دادگاه
محترم دارم :در رابطه متعاملین همانگونه که در مدارک پرونده مشهود می
باشد آقای غالمحسین احمدی مالک اولیه خودرو اتومبیل را به آقای رضا
چایچی فروخته و این امر را به صراحت وکیل ایشان آقای روح اهلل آجیلی
طی وکالتنامه ای که بموجب آن خواستار توقیف خودرو جهت فک پالک
شده اعالم نموده و در دادنامه  279/157/90مورخه  90/4/14شورای حل
اختالف قم کامال مشهود و مبرهن است .شخص دوم آقای رضا چایچی
طی قراردادی که فتوکپی آن پیوست می باشد از روی پرونده شماره
 87/193/90شورای حل اختالف قم دریافت شده خودرو فوق را به آقای
رضا دهکار فروخته و صراحتا اعالم نموده که کل مبلغ را دریافت داشته
شخص سوم آقای دهکار باشد که قولنامه تقدیمی خودرو فوق را در اجرای
احکام شعبه اول قم به بنده واگذار نموده (فروخته) و دفتر شعبه نیز مطلب
فوق را گواهی و ذکر نموده و با امضاء مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی
خودرو فوق تحویل اینجانب شده است که در این مورد بغیر از گواهی مدیر
اول شعبه اجرای  3نفر دیگر بنامهای اکبر سمع اهلل  -متین هرمزی -
عیسی کریم زاده شاهد معامله بنده بوده اند و حاضر به شهادت نیز هستند.
بنده نیر جهت اطمینان خاطر دادگاه نیز حاضر به سپردن ضمانت جهت
مدعی احتمالی نیز می باشم .لذا تقاضامندم برابر مقررات شهادت شهود
و اخذ ضمانت از بنده نسبت به انتقال سند خودرو خریدار شده دستور الزم
را صادر فرمایید .دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف
شهرستان شاهین شهر
آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در ارتباط
پرونده اجرایی کالسه  950090ج 3/محکوم له آقای سعید شاهین فرزند
خان محمد بوکالت از آقای سیدمهدی حسینی بطرفیت محکوم علیهم:
 -1زهرا  -2محمود  -3فرشته  -4محمدرضا  -5مریم  -6محبوبه همگی
شاهین  -7شیرین کریمی مبنی بر تقسیم ترکه )1 .یک باب خانه به شماره
پالک ثبتی  4863/9بخش  5ثبت اصفهان به آدرس خ شهید نیکبخت
جنب کتابخانه میرداماد بنگاه معامالت امالک شاهین که در سه طبقه به
صورت زیرزمین و همکف و طبقه اول حدود  96مترمربع عرصه و حدد
 285مترمربع ساخت قدیمی (با توجه به طرح تعریض خیابان در حدود 31
مترمربع از قسمت جنوبی پالک در طرح شهرداری قرار گرفته است) که
طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 12/400/000/000
ریال ارزیابی و مصون از اعتراض مانده است )2 .یک باب منزل مسکونی
به شماره پالک ثبتی  4798/619واقع در بخش  5ثبتی اصفهان به آدرس
خیابان شهید نیکبخت ،بن بست وحدت که ششدانگ منزل فوق دارای
 177/95مترمربع عرصه که یک طبقه زیرزمین طبقه اول و طبقه دوم و
طبقه سوم به صورت اسکلت فلزی با قدمت باالی  20سال و اعیان حدود
 450مترمربع می باشد (و با توجه به طرح تعریض خیابان در حدود 24
مترمربع از سمت جنوب پالک در طرح شهرداری قرار گرفته است) طبق
نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  17/500/000/000ریال
ارزیابی گردیده است که مصون از اعتراض مانده را از طریق مزایده به
فروش برساند .علیهذا قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و به فروش رسیده و واگذار می گردد
ضمنا مبلغ  10درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد به صورت فی
المجلس بعنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگستری سپرده می گردد و
هک ر
ت
م دبز
ع
-

 Gravity Gesturesﯾﮑﻰ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ ﻫﺎى
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ روزﻫﺎﺳــﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ
اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى اﻧﺪروﯾﺪى را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰدﻫﺪ.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﻰ دﻫﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮ روى ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺧﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ اﮔﺮ
ﯾﮑﻰ از ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑــﺮ روى ﺑﺎز ﮐﺮدن
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﻰ از
وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﺑﺎﺗﺮى
آن اﺳﺖ.

کد ()409
شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز)  ،ســند کمپانی و سلسله اسناد کامیون باری
خاور بنز  808مدل  1357به رنگ سبز شــماره انتظامی ایران  183 - 63ع  53به
شماره موتور  10044127و شماره شاســی  14348771مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.

کد ()500
برگ سبز ،سند ماشین
مدارک خودروی سواری پیکان مدل  1374به شماره پالک ایران  781 - 23د 49
شماره شاسی  0074436102و شــماره موتور  1127437098به نام علی محمد
زمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز ،سند کمپانی ،کارت موتور
مدارک موتورسیکلت توریست  125مدل  1385به شماره پالک 23854 - 629
شماره شاسی  125T8529752و شــماره موتور  61179301به نام مسعود نیک
آیین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز ،سند کمپانی،
اینجانب اسماعیل شــمس فوزانی مالک خودروی پژو  206مدل  1387به شماره
شاسی (بدنه)  NAAP03ED08J007395و شماره موتور  14187009247و
شماره پالک ایران  269 - 43ن  65به علت فقدان اســناد فروش (سند کمپانی)
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.
برگ سبز ،سند کمپانی ،سند ماشین
مدارک خودروی پژو  206مدل  1387به شماره پالک ایران  159 - 13ی  28شماره
شاسی  NAAP03ED18J014442و شــماره موتور  14187016520به نام
مهدی چوپانی رنانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشــجویی اینجانب محمدعلی دهقانی به شــماره ملی 5659238483
صادره از دانشگاه علمی کاربردی شــهرداری های استان اصفهان در رشته حقوق
ثبت مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .از یابنده تقاضا می شود مدرک
فوق را به دانشگاه علمی کاربردی شهرداری های اصفهان واقع در خیابان جی جنب
تاالر شهروند تحویل نماید.
برگ سبز ،سند کمپانی
مدارک خودروی مزدا  3مدل  1387به شماره پالک ایران  114 - 13ی  27شماره
شاسی  NAGBSX7CC11C02913و شماره موتور  LF10533254به نام
فریدون علی یاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
دفترچه قرارداد
دفترچه قرارداد صادره از وزارت صنایع و شرکت شهرک های صنعتی ایران به شماره
مسلســل  - 03-2913و  -ج تاریخ صدور  1380/02/02به نام شرکت سبا فوالد
پارس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کد ()702

اسالمی

شناسنامه،کارت ملي،
ســینا خیرخواه فرزند محمود داراي کدملي  2281204571متولد 1371/02/10
مورخ  1395/08/15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کد ()702

موسویان

شناسنامه،
مینا احمدی فرزند حجت داراي کدملي  2660152667متولد  1372/05/27مورخ
 1395/06/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کد ()702

جمالی

کارت ملی
ماهرخ نجفی فرزند فخراله داراي شماره شناسنامه  1835متولد  1355/04/19مورخ
 1395/02/01مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کد ()702

نصیری

کارت ملی
ایرج آطاهریان فرزند حســین متولد  1370/07/08مــورخ  1395/10/08مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

