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 ۱۳۹۸ماه اسد سال 



 

 مورددستور وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در 

 رسیده گی به اهانت نگهبانان رییس شبکه مخابراتی سالم به خبرنگار صدای افغان در بلخ

  

محترررم محمررد فهررمی هارررمی  سرررسررت وزیررر مخررابرات و 

تکنرررالوژی معلومررراتی س رررور ررررر از آگررراهی در مرررورد 

خ ررونت نبهنانرران ریررمر ررررست سررالم در بلرر  در برابررر 

در زودترررری  « صررردای افغررران آوا»خنرنبرررار خنرگررر اری 

کررام ملمفرصررت دسررت برره سررار رررده و برره ریاسررت افغرران ت

دسررتور داده اسررت تررا ایرر  ررونررده را بررسرری سنررد  وزیررر 

مخرررابرات س رررور همأنررران تدسمرررد ورزیرررده سررره رهنرررری 

وزارت تحمرره هررمن گونرره برخررورد زرررت و خ ررونت بررار 

ه در برابررر خنرنبرراران را نرردارد و همررواره در رسررمده گرری برر

 .ای  گونه موارد به رکه سریع رسمده گی خواهد رد

وزیررر مخررابرات و تکنررالوژی معلومرراتی س ررور گ ترره اسررت  

توسررن نبهنانرران ریررمر رررنکه  "صرردای افغرران آوا"رررر از آگرراهی در مررورد ترروهم  بررانو ریممرره ی دانرری خنرنبررار خنرگرر اری »

سارسنرران وزارت  و ه تحمرره نمسررت سرره مسرر والن  برررای مرر   ابررمم در والیررت بلرر   سررخت انرردوهبم  ررردمخررابراتی سررال

کررام سرره ملمچتررری ایرر  وزارت بررا خنرنبرراران برخررورد زرررت سننررد  بنررا بررر ایرر  برره ریاسررت افغرران تزیررر مخررابرات و سررایر نهادهررای 

 آن اسررت هرردایت سررریع داده رررده اسررت تررا در ایرر  زممنرره ا رردامات الزم را ان ررام داده و نتررای  اثرررررررست مخررابراتی سررالم زیررر 

 .آن را با رهنری وزارت رریک سازد

ر ررتمنانی از خنرنبرراران از اولویررت هررای سلمرردی رررخر سرررسررت وزیررر مخررابرات اسررت و همررواره برره اطررال  رسررانی برره مو ررع 

 .باورمند است سه خنرنباران در ای  عرصه رم تازان روند اطال  رسانی هستند

 

 

 

 

 



 

 بعدی فلز سهنت پر

 

چرا  رالسرتمکی سره بعردی عرادت سررده ایری و ایر  امرر در س رور هرای در یرال توسرعه و توسرعه یافتره  همه ما در طرول چنرد سرال گهررته بره

ت سره سراخت فلر  بره ایر  معنری اسر لوژیارم ررفت در تکنر تان ام مری ررود  سرهولت آن بررای طرایری و نمونره بررداری بره ارمغران آمرده اسر

 .فوری به سرعت تندیه به یک وا عمت می رود  سه به وضوح دنمایی جدید از امکانات را باز می سند

بعردی فلر ات مری باررد سره توانرایی ای راد سراختار هرای فلر ی بر رب و رمأمرده برر اسرا   ۳نرت رر ۲۰۱۹لوژی هرای جدیرد سرال ایکی از تکنر

 .تقاضا  می تواند صنعت تولمد  طعات فل ی را انقالبی و متحول سند

چررا  سرره بعرردی فلرر ی باعررو مرری رررود تولمدسننرردگان توانررایی تولمررد یررک یررا چنررد عرردد  طعررات فلرر ی “م لرره بررم  المللرری فررورب  مرری گویررد  

 مازران را بسمار ارزان تر از است اده از تکنمک های موجود تولمد اننوه  تولمد سنند  مورد ن

 ۳نرت می سره م رتری بره آن نمراز دارد  رربه جای نبره داررت  یرک اننرار بر رب از  طعرات  رررست مری توانرد بره سرادگی یرک بخر  را هنبرا

بعرردی فلر ات تهمرره  ۳نرت ن ررهیر ننارررد را برا ایر  سمسررتی رریبرر امکررابعردی سنرد  عررالوه برر ایرر   مری توانرد ارررکال رمأمرده را بررا هرمن رو  د

 ” .سند  ای  به معنی است سه وایدهای تولمدی عملکردی سنک تر و با راندمان باالتر خواهند دارت
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 تجلیل از روز ملی بیرق در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 

 

 

ع عمه بدورننه از ه تی اسد  روز ملی بمرق ت لمه روز افغانستان  معلوماتی سارمندان و همات رهنری وزارت مخابرات و تکنالوژی

 .آوردند

تاسمد سرد سه ررچی نماد غرور  صدا ت و ع ت مردم افغانستان  خوی  هارمی سرررست ای  وزارت در سخنانمحمد فهمی محترم 

 .است

رهروندان س ور بخصوص سارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در راستای ان ام  او  برای ی ظ ای  نماد ملی تمام به گ ته

 .وظایف ران  صاد انه تال  سنند

اید ن  مسوولمت دارند و بآر برابر نمادهای ملی و ی ظ یرمت   همه مردم افغانستان به خصوص سارمندان دولت دجناب ای انبه گ ته 

 .ه درست آن ان ام دهنددر ای  راستا نق  ارزنده ران را به رک

 



 

 سیمبرق بی

 
سالی ب رب ) سخنرانیا( بم  از یک  رن رم  ای  تکنTeslaت رت  ای  دان مند یک المپ لوژی را در  های معروف  به نمای  گها

در سار  فرینیآمدند  اما سرد! تماررراگران هر بار از دیدن ررراهکار او به وجد میرا در هوا آوی ان و آن را بدون همن سررممی روررر  می

سال سار  را با م موعه صه  ت سمی رمنننود و فقن القای جریان عامه ای  ردیده بود  در ا سی تولای از  مد های ب رب سه ممدان مغناطم

لوژی  هر س ا سه بارررمد به اتکن با فرا رسررمدن آینده داد  به همم  سررادگید  ان ام میررردنسردند و باعو القای جریان در چراغ میمی

ن مل وت دهستم دسترسی دارید  و تی در یال یرستفای سمی دسترسی خواهمد دارت  درست به همان رایتی سه امروز به وایرق بیب

رارژ می رما در جمنتان  سممی سار می ها بدون نمازرود  تلوی یونهورمند   رار  رک هاسسه در های بر ی در یالیموترسنند و به همن 

های هی وجود دارد اما برای است اده از آن در مقما  باال به زیرساخت اسنونلوژی همم  اند  در وا ع  ای  تکنسنگمری میدارند سوخت

ادی های رارژ سازگار بارند و همم  مساله به تال  زیروند باید با ایستباههایی سه از ای  طریق رارژ میزیادی ایتماج داریی  دستباه

سازندگان هی ا یک لوژی ن دابرداری از ای  تکنداریی به بهرهیال  های مختلف نماز دارد  با ای سازندگان دستباه و هی چارجرز طرف 

 رویی می

 



 

 به گونه جدی تالش ها 

 بلخ  والیت تی دربرای حل چالش های مخابرا

 

 

ررست های مخابراتی محترم  سرررست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی س ور در دیدار با مس والن اررد  محمد فهمی هارمی  

 از آنان خواست سه به زودتری  فرصت معضه  طع رنکه های مخابراتی در بل  را یه سنند  

رهروندان از ع ندتدسمد سرد ای ان رود تا  سنب  سلح  ر مخابراتی و انترنتی رضه خدماتسه نناید تهدید مخال ان م ررست وندمحروم    

سرردردند تا به زودتری  فرصررت م ررکه انترنت آن  نو  همکاری را به محترم وزیر صررایبهای مخابراتی هی در ای  راسررتای وعده هر

 والیت یه رود 

 

 

 



 

 های هوشمند کپسول

 

 ها به ای   افله ملحق ن وند؟ سدسولگرفته تا خانه ها در یال هورمند ردن هستند چرا  موتردر عصری سه از موبایه و 

در ملنرورن اسرترالما موفرق بره توسرعه سدسرول هوررمندی ررده انرد سره بره موبایره متصره ررده  RMIT گروهی از محققرم  دان رباه

( وارد بلعمرده ررردن توسررن بممرار )یررا سرراربرو داده هرای مختل رری را از دسرتباه گرروار  جمررع آوری مری سنررد  ایرر  سدسرول رررر از 

 .ارسال می سند تمل ونروده رده و با ت  یه و تحلمه گازها اطالعاتی را درباره غها  محمن و غمره به ارلمکم   ویژه ای در 

هررای   بمماری(IBS) اِ برریرررهیر یررا آی از ایرر  سدسررول مرری ترروان برررای ت ررخمر بممرراری هررایی نحمررر سررندرم روده تحریررک

داوطلررب سررارایی  ۲۶لتهررابی روده و یترری مرروارد س ررنده از  نمرره سرررطان روده اسررت اده سرررد  محققرران بررا آزمررای  سدسررول روی ا

 .و ایمنی آن را ثابت سرده اند

 سرراعت در دارو مصرررف از را سرراربران رررهیربررازوی ت  یرره  ۶را تهمرره سرررده سرره بررا بهررره گمررری از  سدسررولینمرر  « لمنرردرا»اسررتارتا  

 آزاد بممررار برردن در را دارو از م خصرری دوز رررده تعمررم  رررم  از هررای سرراعت در سدسررول ایرر   سنررد مرری نمرراز برری م ررخر هررای

 .سند می

را طرایرری سرررده انررد سرره سرراربر را برره تحرررک بم ررتر وا مرری  هورررمند سدسررولبررازی منتنرری بررر  عررالوه بررر ایرر  محققرران اسررترالمایی

 .دارد
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 مراسم امضای تفاهمنامه 

 میان ریاست افغان پُست و شرکت یورو پارسل 

 

هاررررمی  سرررسرررت و نرررام د وزیرررر مخرررابرات و تکنرررالوژی معلومررراتی س رررور در مراسررری امضرررای محمرررد فهرررمی محتررررم 

طرررح مرررا بررررای افغررران ر سررت ایررر  اسرررت سررره »ت اهمنامرره ممررران ریاسرررت افغرران ر سرررت و رررررست یرررورو رارسرره مررری گویرررد  

دی تررره  مصرررونمت بهترررر  برررا سم مرررت بررراال  سمترررری   ممرررت و انررردستری  زمررران خررردمات را فرررراهی سننرررد  در سنرررار آن

  تمررررررا اسررررررای سرررررراری سررررررازی و گسررررررتر  فعالمررررررت هررررررای ر سررررررت در سررررررطح س ررررررور از اولویررررررت هرررررر

آرزومنرررد هسرررتمی سررره رررررست افغررران ر سرررت بررره یکررری از رررررست »سرررسرررت و نرررام د وزیرررر مخرررابرات همأنررران افررر ود  

 هرررای سرررریعتر  مطمرررم  ترررر و سررراراتری  نهررراد ر سرررت رسرررانی در سرررطح منطقررره منررردل ررررود  آرزومنررردیی سررره خررردمات

 .افغرررررران ر سررررررت بتوانررررررد در آینررررررده ن دیررررررک بهتررررررری  خرررررردمات را برررررره رررررررهروندان س ررررررور عرضرررررره سننررررررد

ایمررد ویمررد ویررر  ریررمر افغرران ر سررت مرری گویررد سرره بررا امضررای ایرر  ت اهمنامرره از ایرر  رررر  محترررم در همررم  یررال

روز سررراه  مررری یابرررد  همأنررران افررررادی سررره از خررردمات  سرررهروز بررره  بمسرررتتمرررامی مراسرررالت در سراسرررر س رررور از 

 .ارزیابی سنندتعقمب و ر ستی است اده ممکنند  ممتوانند به گونه ی آنالی  نم  روند ارسال ر ست را 

 

 



 

 ظرف هوشمندی

  دهدمیرا که خودکار سفارش غذا 

 

یک ررست سانادایی ظرف هورمندی طرایی سرده سه از 

بوده و بطور خودسار ا الم مورد محتوای درون خود باخنر 

 .دهدنماز را رم  از رایان یافت  آنها  در لمست خرید  رار می

 

ه رود سهمراه همبام می تمل ونیبا یک برنامه  Neo ظرف

همأنم  به نمای  مم ان سالری درون غها ررداخته  به ساربر 

های غهایی سمک سرده  در مورد تاری  در مدیریت وعده

های غهایی ه دار داده و یتی دستورالعمه انقضای مواد

دهد  ای  ظرف به چند یسبر و ارتناط غهایی را رم نهاد می

اندام همبام رده  های تناسبهای غهایی را رمبمری سرده  با دستباهدهد وعدهبلوتوثی م ه  بوده سه به ساربر اجازه می

 .آرد خانه ارائه سند های غهایی دریافت سرده و سنترل ساملی را بردستورالعمه

ها  رونررری  ینوبرررات  ترررنقالت و ررررمرینیبررررای مرررواد غرررهایی گونررراگون ماننرررد مکتوانرررد ایررر  ظررررف مح ررروم از هررروا می 

ها و مرررواد غرررهایی دیبرررر مرررورد اسرررت اده  ررررار ببمررررد  ظررررف مرررهسور برایتررری در ماررررم  ظرف رررویی  ابررره رست رررو سرررو 

ررررود  سررراربران ای بررره ایررر  ظررررف افررر وده میهرررر زمررران سررره مرررادهاز آن اسرررت اده سررررد   رتررروان در فریررر بررروده و می

 .توانند بارسد غها را اسک  سرده یا بطور دستی نام آن را تایپ سنندمی

 

توانررررد وزن غررررها را ت ررررخمر داده و از یررررک رایبرررراه داده برررررای بررسرررری مررررواد مغررررهی آن اسررررت اده ایرررر  فنرررراوری می

ارائررره  iOS هرررای آندرویرررد وهمرررراه سررره بطرررور رایبررران بررررای سمسرررتی عامه تمل رررونسنرررد  همررره ایررر  مررروارد در برنامررره 

هرررای خرررود را بررسررری سننرررد  همأنرررم  ررررود ترررا سررراربران بتواننرررد در زمررران خریرررد  محتررروای سابمنتررررده  رخمرررره می

توانرررد بطرررور خودسرررار ا رررالم مرررورد نمررراز را در فهرسرررت خریرررد آنالیررر   ررررار دهرررد  برنامررره مرررهسور برررا خرررود ظررررف می

 .تواند دستورهای غهایی را به تناسب افراد رم نهاد دهدر محتویات ظرف میت خم

 

 

 



 

 فعالیت های مهم والیت کندز

 

 :ITمدیرت عمومی فعالیت های 

  نحارت از رنکه انترنت   نحارت از مرس  آموزری وچک نمودن ایمه آدر  رسمی 

  تدریر برنامه های ویندوز  ورد ایکسه وراورراینت و هاردویر 

 ی با رعنات ای  اداره همکاری تخنمک 

 قالل س ور تدی ای  بنر ها ی صدمم  سالبرد استراداد اس 

  نصب بنر راه امان اهلل خان ونصب بمرق در دیوار ریاست مخابرات بمناسنت صدمم  سالبرد استرداد استقالل س ور 

  امورجلسه با سارمندان  ای  مدیریت غرض بهنود 

:کندز –فعالیت های نماینده گی اترا   

   ارسال گ ار  فعالمت وعدم فعالمت رنکه های مخابراتی از طریق ایمه بمرس 

  نحارت وسنترول از مارسمت فرو  سممکارت های رنکه های مخابراتی در سطح والیت سندز 

  ست از  وماندانی محترم امنمه وریانحارت وسنترول از رروسه ثنت وراجستری   سممکارت ها با ترسمب همات مختلن اعی

 محترم امنمت ملی والیت سندز در رهر سندز 

   ارسال گ ار  ه ته وار سایت های رنکه های مخابراتی از طریق ایمه به مرس 



 

 :عمومی پُستفعایت های مدیریت 

  182 78مکتوب سه  498به تعداد 

سملو گرام وزن دارد از ادارات 

 وارخاص اخه رده  

  ( ر سته  سه دارای 20)به تعداد

(  طعه مکتوب ممنارد بسته 520)

 بندی گردیده 

 (ر سته  سه دارای 29به تعداد )

سملو گرام ممنارد به 820 108

 ولسوالی ها ووالیات انتقال گردیده 

 ( سملو گرام به والیات هم واز تران یت رده 222 91( رسته به وزن )14بتعداد ) 

 ( ر سته سه  دارای 16به تعداد )(طعه مکتوب ممنارد از والیات وولسوالی ها مواصلت نموده ت ریح رد 497  ) 

 ( جلد راسدورت به اسا  طرزالعمه مربوط توزیع رده 200بتعداد ) 

 ( طعه اسناد راسدورت بسته بندی وآماده انتقال رده 370به تعداد  ) 

  (جلد راسدورت سه326بتعداد )  از مرس  مواصلت نموده ت ریح وبه الماری های مخصوص جاب ا گردید 

 ( طعه مکتوب عنوانی ادارات صادر رده 16بتعداد  ) 

 ( طعه مکتوب وارده گرفته رده 12بتعداد   ) 

  فهرست های صدوری در فایه های مربوط آن تنحمی گردیده 

  ( طعه مکتوب ثنت دفاتر توزیع گردیده 497به تعداد  ) 

 ( طعه مکتوب به ادارات محترم تسلمی داده رده 497بتعداد  ) 

  ( بسته سوچک ارسال گردیده 7بتعداد ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Vivowatch SP ساعت هورمند

 با توانایی ثنت نوار  لب ایسو  

 

 برلم  رونمایی رد   2019در نمای باه ای ا  (ECG) ایسو  م ه  به سنسور سن   نوار  لب Vivowatch SP ساعت هورمند

 .تواند ف ار خون و سطح استر  رما را ردیابی سندبا توانایی ثنت نوار  لب سه می ایسو  Vivowatch SP ساعت هورمند

رمند به ساعت هو ریهای د مقسن  برای ثنت دادهو یک ارت ا  GPS ای    با مناطقی در رما سه زمانی خصوص به ،تر تمرینات ورز

ست م ه  ،دارید  رار ضعمف رور  رمدنی همأنم  با گ ت ای   ا ست سه می Asus HealthAI رو سا  همراه ا رما را بر ا تواند 

وسعه رمدا جهان ت گوید سه ای  رلت رم با همکاری متخصصان یوزه سالمت در سراسرآمار و یرسات راهنمایی سند  ررست ایسو  می

 .سرده است

( متری 50 عمق تا) آب ورن  برابر در آن ،از آن ایی سه ساعت هورمند ویوو واچ ا  ری ایسو  با هدف افراد فعال جامعه تولمد رده

ست مقاوم ص حه را ساه  میا اثر جای ماندنبا ی ،نمای بر دور سراممکی فریی  ا رما همأنم  مینب ت روی  لطف  توانمد بهدهد  

 14 یت ادهاس یوعده سازنده  سنمد ست خود استایه با را ری ا  واچ ویوو ،بندهای مختلف توسعه رمدا سرده برای ای  ساعت هورمند

ست ررطی به ای  گرچه دهد می را سامه ژررا بار هر با روزه رند  بی دیوایر در یالسلمد های ابلمت اسثر سه ا نابرای  ت غمرفعال با

 .بود خواهد ترسیتری آن برای یک ساربر رر مصرف عمر ب
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 ړنید خوست والیت السته روا

 

 ست عمومي مدیریت:پ  

 مراسالت په درلودلو سره لیږل شوی.( ۲۴۷پستی چی )( ۱۹ولسوالیو ته جمله ) ۱۲کابل پکتیا او 

مراسلللللللالتو پللللللله درلودللللللللو سلللللللره را للللللللی او مربو للللللله ( ۴۹۸پسلللللللتی د )( ۱۸کابلللللللل پکتیلللللللا او ولسلللللللوالیو   للللللله )

 مراجعو ته تسلیم شوی دی. 

 مدیریت: IT ای ټي

تلللللللر ندلللللللواټ  دلللللللدو د کمپیلللللللو ر لده کللللللل و  لللللللوودیل مرکلللللللل چللللللل  پللللللله کلللللللال کللللللل  دوه  ICTملللللللدیریت د  ITد 

 دورو چلللللللللللللللللل  اللللللللللللللللللره دوره یلللللللللللللللللل  شللللللللللللللللللپږ میاشللللللللللللللللللت  پلللللللللللللللللله برکلللللللللللللللللل  دیسلللللللللللللللللل  چلللللللللللللللللل  

( ورتلللله د مسلللللک  Windows , Word, Excel, PowerPoint and Basic Internetد )

 ریس کیږي.  وودکو ل وا  تد

 

 



 

 جی در بازار جهانی عرضه شد ال  k OLED 8تلویزیون های 

 دارای ایررر  تلوی یرررون هرررای ال جررری

 یررررروزه در صرررررنعتی ردهاینداسرررررت

 .ا عی هستندو 8K رزولور  سن  

الکتررررونمکر از مررراه جررراری  ال جررری

مرررررررررررررررررمالدی عرضررررررررررررررررره 

 جهررانOLED 8K   یررونتلوی اولررم 

 8Kو تلوی یررررون  (88Z9مرررردل )

NanoCell ( 75مررردلSM99)  را

متحررده آغرراز سرررده و برره سرررعت در تمررام بازارهررای جهررانی گسررتر  ایاالتاز س ررورهای اسررترالما  آلمرران  فرانسرره  انبلسررتان و 

بخ رری معمارهررای سررن    برره رررکه رضررایت جرریال  8Kهررای تلوی یون  8Kلوژی اهررد داد  در سسرروت رهنررر نوظهررور تکنررخوا

رد سررن   نمررای  اطالعررات( را برررای ند)اسررت Information Display Measurements Standard گمرانهسررخت

تعمررم  رررده  (ICDM) المللرری سررن   نمررای توسررن سممترره بم  (IDMS) ردانررد  ایرر  اسررتندر ررت سررر گهارده 8Kرزولوررر  

اسررتوار اسررت سرره رزولوررر  نمای رربر فقررن در رسررمدن برره تعررداد م خصرری رمکسرره نمسررت  ردها بررر ایرر  اسررا  اسررت  ایرر  اسررتند

 .ها باید به اندازه سافی  ابه تمای  از یکدیبر بارند تا بتوانند رزولور  ادعایی را به نمای  ببهارندبلکه ای  رمکسه

رررود سرره برره اسررت اده می (Contrast Modulation) سررتانتری رربرها از معمررار سررن   نوسرران سبرررای بررسرری رزولوررر  نما

ها از یکرردیبر را بسررن د  برررای تایمررد هررر تلوی یررون مرردعی رزولوررر  توانررد ممرر ان تمررای  رمکسررهرررکه د مررق سم رری و سمرری می

8K بررر اسررا  رررمار  رمکسرره  ICDM  یرردا ه ارز CM  25را برردی  رررکه معررم  نمرروده سرره برررای تصرراویر بایررد بم ررتر از 

آن سمترر از ایر  باررد  یتری اگرر از نحرر فنری  CM سره اعرداد 8Kدرصرد باررد  هرر تلوی یرون  50 درصرد و بررای مترون بم رتر از

را سسررب سنررد  در  Real 8K وا عرری یررا 8Kتوانررد عنرروان ( دارررته بارررد  نمی4320در  7680های سررافی )تعررداد رمسررکه

 و LG SIGNATURE OLED 8K نحررر ان ررام گرفترره  هررر دو تلوی یررون هررایی سرره مطررابق اسررتانداردهای صررنعتی مرروردآزمون

LG 8K NanoCell درصررد برررای 90اند برره عرردد توانسررته CM  دسررت یابنررد  ایرر  نتم رره متضررم  ایرر  موضررو  اسررت سرره

 .بم تری  ج ئمات ممک  را ت ربه خواهند سرد 8Kال جی هنبام تمارای محتوای  8Kصاینان تلوی یون های 

 ال جی 8k OLED های تلویزیون جزئیات

ر مرررب لوژی بینررراتک هرررای سررررزنده وا عررری  رررراهدی بررررال جررری برررا ج ئمرررات افراطررری و رن  8k OLEDهرررای تلوی یرررون 

 OLED تررری  تلوی یررونجهرران  ب رب 8K OLEDنمای رربرهای ال جرری هسررتند  الزم برره رسررر نمسررت سرره اولررم  تلوی یررون 

 8Kویری بررا رزولوررر  تصررا (88Z9مرردل ) LG SIGNATURE OLED 8K تولمرردی ال جرری تررا برره امررروز اسررت  تلوی یررون

Ultra HD اند  ایرر  تعررداد مملمررون رمکسرره درخ رران ت ررکمه رررده 33( سرره از 4320در  7680گررهارد )را برره نمررای  می

https://gadgetnews.net/category/mobile/lg/
https://gadgetnews.net/tag/%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-oled-%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c/
https://gadgetnews.net/tag/%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-oled-%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c/
https://gadgetnews.net/tag/%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c/


 

 LG اسرت  عرالوه برر ایر  تلوی یرون UHD هرایبرابرر بم رتر از تلوی یون 4و  Full HD هرایبرابرر بم رتر از تلوی یون 16رمکسره 

SIGNATURE OLED 8K  سررال جرراری توانسررته جرروای  طرایرریال جرری درiF و Red Dot   را از آن خررود سنررد  ایرر

ای سرروار اسررت و س ررد سرره بررر روی رایرره آلوممنمررومی ررداخررت ررردهتلوی یررون طرایرری ماهرانرره و ممنممالمسررتی را برره ر  می

 .رودواتی همراهی می 80ای دارد سه با اسدمکرهای  درتمند داخلی نمای بر تقرینا بدون لنه

سررت برراال و ج ئمررات فررراوان  انترهررای جررهاب  سبررا رن  8Kبرره لطررف تصرراویر  8K NanoCellLGاینأرری  75 یررون تلوی

لوژی نمای رربر نررانو ال جرری تصرراویری بسررمار واضررح را در مقمررا  وا عررا ب رگرری ارائرره اآورد  تکنررجاننرره را فررراهی مرریهمهای ت ربرره

 لوژیاتکنرر) Nano Black بخ ررند وولمررد رنرر  را بهنررود میها  بازتبررا یررهف ناخالصرری NanoColor سنررد  فملترهررایمی

Full Array Local Dimming Pro  8بهنررود یافترره برررایK دارد زممنرره را بررر عهررده ل نررور رروبررا د ررت برراالیی وظم رره سنتررر

 .ست باالتری را به ارمغان آوردانترتر و ستا سطوح م کی عممق

سننررد سرره در چرخرره چهررار تررا ای را ارائرره میسرراه  نرروی  بهنررود یافترره و 8Kمرروثر تصرراویر  8KUpscalingهررر دو تلوی یررون 

 Full HD رمکسرره( یررا 2160در  3840)ابعرراد  4Kبخ ررند  لررها هنبررام تنرردیه محترروا از ای تصررویر را بهنررود میررر  مریلرره

مررری از نسرره دوم گای اسررت  ایرر  سررارایی عررالی نتم رره بهرهیکدارچرره 8Kرمکسرره(  نتم رره سررار تصررویر  1080در  1920)ابعرراد 

لوژی یرادگمری عممرق ارم ررفته ال جری برا اسرت اده از تکنرال جری اسرت  ترارره  α (Alpha) 9 Gen 2 8K رردازنرده هوررمند

هررای جدیررد گررردد  ایرر  ترارره رم رررفته  تلوی یونو دسترسری برره رایبرراه داده بسررمار ب رگری  باعررو ارتقررا سم مررت صردا و تصررویر می

بررا  α9 Gen 2 8K سم مررت هررر نررو  محترروایی را ت ررخمر داده و آن را بهنررود بخ ررند  همأنررم سررازد تررا ال جرری را  ررادر می

 .سندررداز  رراین محمطی  مم ان رورنایی نمای بر را به بهتری  رکه ممک  تنحمی می

فضررای رررناوری بمننررده در  تثناصررویر فروق درخ رران یررک تلوی یررون اسررانررداز  مکملرری مناسررب برررای خروجرری تصردایی غنرری و طنم 

هررا  ررادر اسررت یررک صرردای اسررتریو دو سانالرره را برره رررکه نمررای  را بررم  ازرررم  تقویررت سنررد  البرروریتی هورررمند ایرر  تلوی یون

هررا  موسررمقی و سانالرره تنرردیه سنررد  و فضاسررازی صرروتی سرره بعرردی را فررراهی آورد سرره فملی 5.1م ررازی برره صرردای فراگمررر 

برررای اتصررال برری سررمی برره  WiSA هررر دو تلوی یررون اسررتانداردهای مسررابقات ورزررری را بررا خرررو  زنرردگی همررراه گردانررد 

ای عررالی برررای ت ربرره سننررد  ایرر  رررموهسانالرره ارسررال می 5.1بمررت  16سررمنمای خررانبی را ر ررتمنانی سرررده و صرردا را برره رررکه 

 8Kیرون انبم  هرر دو تلوی بررای خلرق ت ربره تماررایی سرمنمایی و خراطره.اسرت Dolby Atmos صردای فروق رر اف و رویرای

OLED  8وK NanoCell ال جرری برره Cinema HDR اند سرره رررامه ر ررتمنانی ازم هرر  رررده Dolby Vision و 

Advanced HDR  4باسم متK و همأنم  ر تمنانی از HDR 10 و HLG  8باسم متK است. 

سرراربران امکرران  م هرر  سرررده و برره HDMI2.1 رررورت 4خررود آنهررا را برره  8Kهررای هررای تلوی یونال جرری برررای تکممرره  ابلمت

 ال جی با  8Kهای فریی بر ثانمه به تمارا بن منند  عالوه بر ای  تلوی یون 60را تا سرعت  8Kدهد ویدیوهای می

هرری  HomeKit و Apple AirPlay 2 ال جرری از 75SM99و  88Z9هررایبرررای آسررای  بم ررتر سرراربران  تلوی یون

 .گردندالمللی عرضه میبازار بم  140ر تمنانی خواهند سرد و به زودی در 



 

 ؛ نرم افزار اختصاصی هواوی  Phone Clone نرم افزار  

 برای انتقال اطالعات به گوشی جدید
برره  Phone Clone نرررم افرر ار

انتقرررال  تری  رو عنررروان سرررریع

بررره گورررری جدیرررد  اطالعرررات

 رود  هواوی محسوب می

هررواوی راهکرراری مناسررب برررای 

یررره م رررکه انتقرررال اطالعررراتی 

هرررا  ماننرررد لمسرررت مخاطنررران  رمام

هررررای تصرررراویر  ویرررردیوها  فایه

 اسرررت داده ارائررره …موسرررمقی و

 یالررت تری سررریع بررا ترروانمی سرره

  همرره نررو  اطالعررات را از گوررری  نلرری و برردون توجرره برره مرردل  سمسررتی عامرره و ررررست خاصرری دردسررر هررمن برردون و ممکرر 

 .سازنده  به گوری جدید منتقه سرد

 Phone Clone افزار نرم آشنایی با

هررا  هررا  ترراری  تما راهکرراری نرررم افرر اری برررای انتقررال هررر نررو  اطالعررات ماننررد مخاطنرران  رمام Phone Clone نرررم افرر ار

ای و برره صررورت سلرری تمررام اطالعررات رررما در گوررری  نلرری  برره گوررری جدیررد هررواوی هررا  اسررناد  اطالعررات چندرسررانهعکر

 .است

 هامورد استفاده برای همه دستگاه

ر سراربرد ندارررته باررد  بررا توجره برره در طرایری ایرر  نررم افرر ار ترال  رررده ترا بررا یرداسثر سررادگی اجررا رررود و هرمن محرردودیتی د

ایر  نررم افر ار  هرر دو گرروه سراربران گورری هرای هوررمند سره  صرد خریرد گورری هرواوی داررته  iOS عرضه نسخه اندرویرد و

 .توانند اطالعات خود را به گوری جدید هواوی منتقه سنندبارند می

 سادگی کار و سرعت باال

ای نمسرت و فقرن سرافی اسرت ترا آن را روی هرر دو گورری  ردیی و جدیرد ه هرمن سرار اضرافهبرای اسرت اده از ایر  نررم افر ار نمراز بر

و گورری جدیرد هرواوی  Send سننده اطالعرات در یالرتنصرب سررد  در ایر  یالرت گورری  ردیمی ررما بایرد بره عنروان ارسرال

 .تنحمی رود Recieve سننده اطالعات در یالتنم  به عنوان دریافت

 

https://gadgetnews.net/tag/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://gadgetnews.net/tag/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/


 

توانمرد دو دسرتباه را بره هری متصره سنمرد  در ایر  ررود سره برا اسرک  آن میای راد می QR ررر از آن در هرر دو گورری یرک سرد

یالررت بایررد د ررت رررود سرره تنهررا دو 

دسررتباه در یررک رررنکه محلرری برره 

هرری متصرره ررروند  در صررورتی سرره 

 Wi-Fi امکران دسترسری بره ررنکه

جررود ندارررته بارررد  ایرر  ثالررو و

امکرران وجررود خواهررد دارررت سرره 

 Wi-Fi یررک گوررری برره عنرروان

Hotspot  تنحررمی رررده و گوررری

 .دوم به آن متصه رود

 سریع و امن

رررود سرره بررا انتخرراب هررر یررک بعررد از اتصررال دو دسررتباه برره هرری لمسررتی از اطالعررات موجررود در گوررری برره رررما ن رران داده می

اطالعررات  رررار دهمررد  نکترره مثنررت ایرر  رو  آن اسررت سرره برررای اینکرره بسررتر ارتنرراط امرر  بارررد   توانمررد آن را در صررف انتقررالمی

 .روند تا امنمت آنها هنبام رسمدن به گمرنده  تضمم  رده باردها هنبام عملمات انتقال رم گهاری میفایه

رررود و برره همررم  دلمرره هررمن نسررخه ر ررتمنانی هرری جا نمینترنررت جابررهاز طریررق ا ایویژگرری دیبررر ایرر  رو  آن اسررت سرره هررمن داده

رررود و فقررن دو طرررف تنررادل اطالعررات در آن ررررست های ثالررو و یترری سرررورهای هررواوی رخمررره نمیبررر روی سرررویر

 .خواهند دارت

خرود باررد  برا توجره بره اینکره همانطور سره گ ترمی در ایر  رو  ترال  ررده ترا سررعت انتقرال اطالعرات در براالتری  یرد ممکر  

انتقررال اطالعررات در بسررتر رررنکه وای فررای صررورت خواهررد گرفررت  هررر چرره ظرفمررت انتقررال داده رررنکه برراالتر بارررد  انتقررال 

 .گمرداطالعات با سرعت بم تری ان ام می

 

 

 

 

 

 



 

 هوشمند ساخته شد یچتر

 

 ییرررک رررررست اروررررایی چترررر

هورررمندی را سرراخته اسررت سرره بررا 

متصرره ررردن برره گوررری هورررمند 

عملکررردی مت رراوت را برررای سرراربر 

 .خود به همراه می آورد

هورررمند دیبررر  یبررا دارررت  چتررر

بررررای  ینمرررازی بررره یمررره چترررر

اسررررررت اده ایتمررررررالی در برابررررررر 

بارنررردگی نمسرررت  یرررک رررررست 

 ارورایی با ساخت نسه جدیدی 

 .است اده سردی ها  ای  مسئله را یه سرده است و می توان تنها در زمانمکه بارندگی  طعی است از چتر ی از چتر

 هورمند می تواند زمان و و  بارندگی را به ساربر اطال  دهدچتر 

های جدیرد هوررمند تعردادی یسربر تعنمره ررده اسرت سره مری تواننرد  رطوبرت  دمرا  ف رار و نرور موجرود در هروا ی در دسته چتر

رنامره ای خراص برر را اندازه گمری سننرد و برا رررداز  اطالعرات  زمران و رو  بارنردگی را بره سراربر خرود اطرال  دهنرد  برا نصرب ب

د مقره  نره از و رو  بارنردگی  ۱۵هوررمند اسرت  اطالعرات رررداز  مری رروند و  یروی گوری هوررمند سره مررتنن برا ایر  چترر

 .به ساربر خود رمام ه دار می فرستد تا چتر را با خود یمه سند

دیررک بررودن سرراربر برره هورررمند نرروعی زنرر  و چررراغ وجررود دارد تررا در صررورت عرردم ن ی همأنررم  بررر روی دسررته ایرر  چتررر

هورررمند  ررار اسرت در سره رنر  سر مد  سررماه  یمتوجرره زمران بارنردگی ررود  ایر  چترر یگورری خرود از روی عالئری دسرته چترر

 .و آفتابی عرضه رود

 

 

 

 

 



 

 کاله هوشمند هم وارد بازار شد 

 

سرراله هورررمند در نبرراه اول رررنمه برره 

اسررت  ایرر  سرراله معمررولی بمسررنال 

لوژی امررواج اسراله بررا اسررت اده از تکنرر

توانررررد برررره سررررارگران مغرررر ی می

خسررتبی یررا خطرررات سررار را اطررال  

دهرررد  سررراله هوررررمند برررا تحلمررره 

ارد  سرراله هورررمند دو سررارگران سارخانرره را بمرردار نبرره مرری مرروتر هررای سررالنهررای مغرر ی  سررارگران معرردن  راننرردگان فعالمت

دهررد بررم  از انرردازه سررار سننررد و مرا ررب اسررت دریررال ان ررام سارهررای سنررد و اجررازه نمیخسررتبی سررارگران را مرردیریت می

 .سنبم  نخوابند

بره آن اضرافه ررده اسرت  ایر   (EEG)ساله هورمند دروا ع همران سراله بمسرنال اسرت  برا ایر  ت راوت سره سمسرتی ثنرت امرواج مغر 

دهررد  گمرررد و رررر از تحلمرره سمرری  نرره از خسررتبی بررم  از یررد برره سررارگر اطررال  میرا از امررواج مغرر  میسمسررتی اطالعررات 

ررود ترا بتوانرد زمران سرار و اسرترایت خرود را مردیریت سنرد  بررای اطالعات مربوط بره خسرتبی هرر فررد فقرن بره خرود او داده می

رررود و او هرری ایرر  موضررو  را برره داده میبررم  از یررد بارررد برره او ه رردار  مرروتر برراربری یررا الریمثررال اگررر خسررتبی یررک راننررده 

تروان جلروی ررود و میدهرد ترا بره راننردگی ادامره ندهرد  گراهی خسرتبی برا یرک اسرترایت سوتراه رفرع میمسوول خود اطال  می

 .یک فاجعه ب رب را گرفت

 

 

 

 



 

 کندشوید تلویزیون را برایتان روشن میچراغ هوشمند سونی وقتی وارد اتاق می

 

ررررررست سررررونی یررررک چررررراغ 

هورمند را معرفرری سرررده سرره  ررادر 

بررررررررره ان رررررررررام سارهرررررررررای 

 آوریست  رب ت

منحرروره نررور خررود  ای  چررراغ چنررد

 LED را بررا اسررت اده از فنرراوری

توانررد سنررد سرره میتورمنا تررامم  می

یرررک طمرررف سامررره از نرررور را برررا 

هررای مختلررف رررما توجرره برره یالت

منت ررر سنررد  ایرر  چررراغ هورررمند 

توانمررد آن را از راه دور سنررد  میفررای  اتصررال رمرردا میهای متصرره برره وایوررری هورررمند رررما یررا سررایر دسررتباههنبررامی سرره برره گ

 .های هورمند به آن برنامه زماننندی رور  ردن بدهمدفعال سنمد و یا مانند سایر المپ

هورررمند اسررت و ایرر  محصررول برره انرروا   ترروان گ ررت انت ررار نررور تنهررا سرراری ج ئرری از ایرر  چررراغاما ای  تازه آغاز سررار اسررت و می

ل از راه دور مررادون  رمرر   وسنسررورهای یرسترری  نررور  دمررا و رطوبررت م هرر  رررده و از یررک درگرراه سررارت یافحرره برره همررراه سنتررر

 .سندبلندگو و ممکروفون برخوردار است سه همانطور سه گ تمی انت ار نور را به  ابلمتی ج ئی از ای  محصول تندیه می

توانررد هنبررام یضررور رررما در اترراق برره صررورت خودسررار تلوی یررون یررا سمسررتی هررا ایرر  گوررری هورررمند میمکانررات و  ابلمتبررا ایرر  ا

تهویرره هرروا را روررر  سنررد و یترری رررما را اترراق برره اترراق دننررال سنررد  نررور الزم را تررامم  سرررده و ت هم اترری ماننررد ترموسررتات 

دهنررده امنمترری یرسررات ان ررام رررده در  ه عنرروان یررک سمسررتی ه ررداریرارترری را فعررال سنررد  موزیررک رخرر  سنررد و در عررم  یررال برر

 .ها را ضنن و مخابره سندمحمن را زیر نحر دارته و رمام

توانمررد بررا اسررت اده از ارلمکم رر  ایرر  چررراغ هورررمند تنحررمی نمائمررد و ایرر  چررراغ را برره  لررب خانرره هررا را میتمررام ایرر   ابلمت 

 هورمندتان تندیه نمائمد  

 

 

 


