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ره لتاتاد مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت د مخابراتو او انټرنټي خدمتونو وړتیا او کیفیت لوړولو او په هیواد کې د ډیجیټل اقتتتصتاد ود  

مايل کال په اوږدو کې ، النتد  الستتته  ۰۰۱۱ګاونډیو هیوادونو، ازبکستان، ترکمنستان او آذربایجان رسه هوکړه لیکونه السلیک کړي دي او د 

 راوړنې ترالسه کړي دي:

 _د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان تر منځ در  اړخیزو اقتصادي همکاریو او ډیجیټيل کولو لااره د الر نقشه جوړه شو  ده.

 _د مخابرايت خدمتونو د پراختیا په برخه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د همکارۍ لااره د الر نقشې مسوده برابره شو  ده.

 _د افغانستان او ترکمنستان تر منځ د مخابراتو، پوستې خدمتونو او ظرفیت لوړونې پراختیا په برخو کې هوکړه لیک السلیک شوی دی.

 

کال په ترڅ کې د سیمه ایزې همکارۍ په برخه کې د مخابراتو وزارت  ۹۹۱۱د 

 )کړنې(



 برگزاری نشست هیئت رهربی وزارت مخابرات 

 

های مختلت   این جلسه به ریاست محرتم معصومه خاوری، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با حضور معین پالیسی و پروگرام و روئسای بخش

  وزارت برگزار شد. 

الکرتونیکی )اوپتن ستاتیتس  بته   باب مکتب توسط فایرب نوری، انتقال مرکز حکومت داری  ۰۱۰در این نشست، روی متدید قرارداد پروژه وصل 

اجراآت پیرامون مصتوبتات، هتدایتات، احتکتام و   ریاست افغان پُست، ایجاد مرکز تحقیق و نوآوری، ترسیع روند گزارش دهی به منظور چگونگی 

اسناد تقنینی و طرزالعمل ها و موضوعات مرتبتط دیتگتر بته   فرامین مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا و مقام محرتم وزارت، طرزالعمل طی مراحل 

   صورت مفصل صحبت و در مورد، تصامیم الزم اتخاذ گردید.



 
 معصومه خاوري د نړۍ د مخابراتو اتحادیې په آنالین کنفرانس کې برخه واخیسته

میرمنو لااره ښه فرصتتتونته   په غونډه کې د مخابراتو وزیر  وویل چې د جګړ ، تاوتریخوايل او محرومیت رشایطو رسه، ټکنالوجي اوس د افغان 

توګه وکاروي. هغې زیاته کتړه چتې د نتورو   چمتو کړي دي ترڅو خال غږونه را پورته کړي او خالو حقونو ته الرسسی لااره ټکنالوجي په مؤثره 

  السته راوړنو ترڅنګ، د ښځو حقونه د افغانستان حکومت لااره یوه مهمه مسله ده.

یې وکتړ چتې د   نوموړ  د خالو خربو په یوه بله برخه کې څرګنده کړه چې ښځې د نارینه وو په پرتله ټکنالوجۍ ته لږ الرسسی لري او ټینګار 

  ټکنالوجۍ پرمختګ کولی يش د جنسیتي مساواتو په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي.

 

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیر  اغلې معتصتومتې ختاوري د 

نتړیتوالتې   افغانستان اسالمي جمهوریت په استازیتتوب د متختابتراتتو 

انس کې چې آنالین جوړ شوی وو برخه اخیستتې کنفرا    ITUاتحادیې 

مهارتونو د ال ډیترو   وه او نويو ټکنالوجیو ته د الرسيس لااره د ډیجیټل 

فرصتونو رامینځته کولو او د افغاين ټولنې، په ځانګتړي تتوګته افتغتان 

  کولو باند  ټینګار وکړ. ښځو ته د ال زیاتو فرصتونو رامینځته 

یاد کنفرانس د "ډیجیټل مهارتونو په برخه کې د افغانستتان متیترمتنتو 

  شوی وو. پیاوړي کول" تر رسلیک الند  د اتحادیې غړو په حضور جوړ 



 د کابینې نویو وزیرانو د لوړې مراسم پرځای کړل

 

د افغانستان اسالمي جمهوریت کابینې هغو وزیرانو چې په د  وروستیو 

کې یې له وليس جرګتې څتخته د بتاور رایتې تترالسته کتړ  و ، د 

د افغانستان اسالمي جمهوریت د جتمتهتوررئتیتس  ماساښین پنجشنبه

 محمد ارشف غني پر وړاند  د لوړ  مراسم پرځای کړل.

په د  مراسمو کې چې په سالمخانه ماڼۍ کې تتررسه شتول د هتیتواد 

لومړۍ مېرمن، د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صتالتا او دویتم 

مرستیال استاد رسور دانش هم حضور درلود، د چارو ادار  لوی رئتیتس 

ډاکټر فضل محمود فضيل وزیرانو ته د مبارکۍ پرمهال وویتل، د چتارو 

اداره ژمنه ده چې د همغږۍ او د عايل شوراګانو د اجنډاو، محتتتوا او د 

کابینې غونډو د ال موثریت او ګټورتوب په موخه به له دوی رسه له نتږد  

 کار وکړي.

پته ته د وزیرانو له لوړ  وروسته جمهوررئیس هغوی ته د مبارکۍ پرمهال له وليس جرګې څخه دغو وزیرانوته د باور رای ورکولو څخه مننه او هغوی 

ستتتان غانورساارل شویو مسوولیتونو کې د بریا هیله وکړه. هغه زیاته کړه، خلک منتظر دي چې ستاسو په توانا مټو، منسجم فکر او پاکو السونو د اف

 اسالمي جمهوري نظام پیاوړی يش.

 د هیواد جمهوررئیس دغو وزیرانو ته په خطاب کې وویل، له تاسو مې غوښتنه ډېره ساده ده، د اسايس قانون تطبیق. دا د اصولتو قتانتون او متيل

 وثیقه ده او څومره یې چې عميل کړو، نو همغومره به د ولس باور زیات او په سیمه ییزه او بین املليل کچه د نظام مرشوعیت ال لوړ يش.



 
 مالقات سفیر جمهوری چک مقیم کابل با محرتمه معصومه خاوری 

دیدار و روی همکاری هتای  تکنالوژی معلوماتی  محرتم ایرژی بلون سفیر جمهوری چک در دفرت کار محرتمه معصومه خاوری وزیر مخابرات و 

  . مشرتک و دوجانبه صحبت کردند

منتوده  توضیحات ارائته  مفصل   در این دیدار سفیر جمهوری چک از تجربیات خوب آن کشور در زمینه مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به گونه 

  یادآور شد که کشورش آماده است تا وزارت مخابرات افغانستان را در این عرصه همکاری کند



 له معصومې خاوري رسه د ترکیې جمهوریت سفیر تعاريف کتنه

 

په په کابل کې استوګن د ترکیې د جمهوریت سفیر ښاغيل اوزهان آرطغرل د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ له وزیر  معصومې خاوري رسه د هغې 

 دفرت کې وکتل او د دوه اړخیزو همکاریو او فرصتونو په ځانګړي ډول د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ سکتور په اړه یې خرب  وکړ .

په د  کتنه کې، ښاغيل آرطغرل یادونه وکړه چې د ترکیې جمهوریت د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول له مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ 

 وزارت رسه په اړوندو او مطلوبو برخو کې دوه اړخیزو همکاریو ته چمتو دی.

 آغلې معصومه خاوري د ښاغيل آرطغرل له حضور څخه مننه او قدرداين وکړه او د دوه اړخیزو همکاریو په برخه یې لیوالتیا څرګنده کړه.



ارزیابی تخنیکی   در نشستی که با حضور محرتم معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و مسووالن پروژه دیجیتل کاسا به هدف 

  این پروژه برگزار گردید، روی چگونگی ترسیع و تحقق بهرت اهداف این پروژه صحبت شد.

 صالوزیر مخابرات در این نشست پس از استامع گزارش مسووالن این پروژه تاکید منود که این پروژه جزء از پروژه های مهم بانک جهانی برای ات

جنیوا به جامعه   مناسب در راستای افغانستان دیجیتلی است و مطابق به تعهداتی که افغانستان در کنفرانس   و فراهم ساخنت فرصت های 

  . جهانی سارده است، ایجاب می کند که با رسعت بیشرت و به گونه موثر و پایدار به پیش برده شود

کرد، به گونه   دراین جلسه تاکید شد تا مسووالن این پروژه در مطابقت با پالنها و اسرتاتیژی های مربوط که به عنوان نقشه راه عمل خواهند 

و در مراحل مختل  گزارش آن  موفق و با درنظرداشت پایداری نتایج آن به خصوص بسرت سازی برای اتصال و دیجیتل سازی ادارات، آنرا تطبیق 

  را با رهربی وزارت رشیک سازد.

  ای  ی با اهداف پایدار و زمینه ساز اتصال منطقه دیجیتل کاسا یک پروژه



د هلمند دیجیتلی همږغی ریاست خپل السته راوړين او عمومي راپور له اولس رسه 
 رشیک کړ

 د هلمند والیت مقام د غونډو په تاالر کي د دولتي ادارو مسولینو اولس ته د خالو کړونو حساب ور کړ.

 رسه رشیک کړ.لس د دیجیتلی همږغی ریاست په استازیتوب د فواید عامی رئیس اهل الله عبیدی د زیربنا سکتور رياستونو السته راوړين او عمومي راپور له او 

 ښاغيل عبیدي په خاله وینا کې الند  فعالیتونه د والیت ډیجیټل همغږي کوونکي اداري خورا مهمو دندو په توګه یاد کړل:



   بابه مکتبونه چې د نوری فایرب رسه وصلیږي.۸. هغه )۰

   د بوالن عالی لیسه1

2 )B2 عالی لیسه 

   شهید عبدالصمد روحانی عالی لیسه3

   دوستی عالی لیسه4

   لویه ادی عالی لیسه5

   لیسه کارته لګان شهید جبارقهرمان6

   تورټانګ د اناثو لیسه7

   لوی کلی عالی لیسه8

ی چی تر اوسه د کارته لګان، شهید عبدالجبار قهرمان، د شهید عبدالصمد روحانی او د لښکربازار غربی اناث د لیسو د کندنکاری او پایپ کتار 
   مرته تررسه شوي دي.۰۰۲۱کارونه )

 . د پُست اړوند اجرا شوی خدمات۵

   افغانی عواید د دولت خزانی ته تحویل شوی دی.۸۸۰۰۰۸۲مالی کال په جریان کی د پُستی خدمتونو له طریقه ) ۰۰۱۱د  •

 په تعداد پاساورټونه توزیع شوی دی. ۸۰۵۲د  •

 پوستو په تعداد مرکز ته استول شوی دی. ۵۱پوستی راغلی او د  ۵۲د مرکز څخه  •

 . د کمایوټر ښوونیز پروګرام۰

 تنه شاګردان فارغ شوی. ۵۱د معلوماتی ټکنالوجی له ښوونیز پروګرام څخه 

 کال کی د افغان بیسیم مخابراتی رشکت الندی ذکر سوی آنتنان د هلمند والیت په مختلفو ساحو کی نصب شوی دی. ۰۰۱۱. په ۸

   یو آننت د بست هوایی میدان کې نصب کړي دي1

   یو آننت یی د زړه قلعه رسه نصب کړي دي.2

   یو آننت یی د فابریکی منری رسه نصب کړي دي.3

   یو آننت یی د کارته لګن رسه نصب کړي دي.4

   یو آننت یی د منار چوک رسه نصب کړيدي.5

   یو آننت یی د زراعت منری رسه نصب کړي دي.6

   یو آننت یی د ګرشک نظر کلی رسه نصب کړي دي.7

   یو آننت یی د زیارت کلی رسه نصب کړي دي.8

   په تعداد د سیمکارتونو اړوندو شکایتونو ته رسیدګی سوی ده. ۰۰۱)

   په تعداد غیر قانونی سیمکارتونه د بازار څخه راټول شوی ۰۵۱۱)



 

 

 

 

زابل فارغ شتده   والیت  دیجیتلی   تن از شاگردانی که از یک دوره آموزش مهارت های کمایوتری از مرکز آموزشی ریاست هامهنگ کننده۲۱برای )

  اند، سند فراغت توزیع گردید. 

اهمیتت آن در   نور محمد نور رییس هامهنگ کننده دیجیتلی والیت زابل ضمن خوش آمدگویی مهامنان، در رابطه به اهداف اساسی این برنامه و 

  . آموزش و ترویج فنون و تکنالوژی جدید صحبت منود

  در این هامیش معاون و مشاور مقام والیت، اعضای شورای والیتی، روئسای شامری از دوایر دولتی نیز حضور داشتند.

 بدست آوردن سند فراغت پنجاه و نه تن از یک دوره آموزش کمپیوتر در زابل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د بدخشان والیت د ډیجیټل همغږی کوونکي رئیس ښاغيل غالم رباين حیدری د سای  شهید عايل لیسې ، د ښوونکو روزنې ریاست ، د عامې 

بسرتیز والیتي روغتون د نښلولو کار له جریان څخه د یاد ریاست کارکوونکو او د افغان ټلی کام  ۵۱۱روغتیا ریاست او د شهید استاد رباين د 

 مسئولینو په ګډون لیدنه وکړه. 

و ونکد دوه تعلیمي موسسو د کیبل غزولو او تجهیزاتو کار بشاړ شوی او ډیر ژر به د نوري فایرب شبکې رسه وصل يش، چې په پایله کې به د زده ک

 او استادانو لااره د غوره او کیفیت لرونکي تعلیم ته زمینه برابره يش.

بسرتیز روغتو به د پرمختليل او چټک انټرنټ رسه ونښلول يش او د د  په بشاړیدو رسه به د  ۵۱۱همداراز عامې روغتیا او د شهید استاد ربانی 

 او معیاري طبي درملنه چمتو يش. "Tele Medicineفیض آباد ښاریانو لااره 

  ړي.د یادونې وړ ده چې د د  پروژ  د پایاونو غزولو د کیندنې او تخنیکي تجهیزاتو د نصبولو پړاوونه بشاړ شوي او ډیر ژر به په کار پیل وک

په بدخشان والیت کې د نوري فایرب شبکې رسه د ښوونځیو او روغتیايې مرکز د 

 نښلولو کار څارنه وشوه 



 

 

 

 

، دافآمریت واحد رسانه های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به منظور اطالع رسانی فعالیت ها و دستاوردهای این وزارت به شهروندان، اه

ی، دستاوردها و متامی فعالیت های انجام شده در این وزارت را، از طریق ویب سایت، فیسبوک، تویرت، انستا گرام، رسانه های دیداری، شنیدار 

 به دست آورد های ذیل نایل گردیده است. ۰۰۱۱چاپی و کنفرانس های خربی به سمع مردم می رساند که در طی سال مالی 

 مورد خرب، گزارش، اعالمیه های مطبوعاتی، تصاویر و ویدیوهای خربی و معلوماتی ۵۱۱_تهیه و نرش حدود 

   مورد صورت گرفته است.۰۵_اطالع رسانی عامه از طریق سیستم دسرتسی به اطالعات )آنالین  بتعداد )

 _فورم دسرتسی به اطالعات طورحضوری به متقاضیان توزیع و به شکایات شان رسیدگی صورت گرفته است.

 تطبیق گردیده است. ۰۱۱%شاخص کمیسیون دسرتسی به اطالعات  ۸۸_

ده ردی_پالن کاری و برنامه ها، دستاورد ها و پیرشفت کاری پروژه های انکشافی طور ربعوار با تفکیک مرکزی و والیتی در ویب سایت وزارت نرش گ

 است.

_مصاحبه های اختصاصی و برگزاری جلسات که در موارد مختل  صورت گرفته در ویب سایت وزارت و همچنان از طریق صفحات مجازی نرش 

 گردیده است.

 _رسوی انکشاف پورتال ملی صورت گرفته است.

 کارکردهای وزارت مخابرات در بخش اطالع رسانی



 

 "نکسا" چگونه باعث رسعت، مصوونیت و کاهش قیمت انرتنت در کشور می شود؟

اندازی شد و فازهای توسعه آن جریان دارد.   راه ۰۰۱۰پروژه نکسا یکی از پروژه های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی است که در سال 

رشکت ارايه کننده خدمات انرتنتی و متامی رشکت های مخابراتی وصل گردیده و  ۵۸اندازی الی اکنون با  بیش ار  این زیربنا از زمان راه 

 خدمات خویش را ارايه می دارد.                               

    است که به وسيله آن ترافیک انرتنت و اطالعات توسط رشکتهای خدمات انرتنتی   زيربناي فزيکی )NIXA(مرکز تبادله انرتنت افغانستان 

Internet Services Providers(    .داخلی  تبادله می گردد 

   به منظور فعالیتهای زیر ایجاد شده است:  NIXAمرکز تبادله انرتنت افغانستان)  

 حفظ محرمیت اطالعات.

 کاهش در مرصف بندویت.

 بلند بردن رسعت و کیفیت انرتنت.

 ایجاد گیتوی برای ترافیک داخلی انرتنت افغانستان.

  داخلی برای ترافیک داخلی انرتنت افغانستان می باشد که برای امنیت و محرمیت  Gatewayیکی از اهداف پروژه نکسا ایجاد یک گیتوی)

معلومات بسیار موثر می باشد و همچنین برای رسعت بخشیدن به ترافیک داخلی کشور نقش عمده را بازی می کند زیرا دیگر ترافیک انرتنت، 

 مسیر طوالنی قبلی را طی نخواهد کرد.

قبل از ایجاد مرکز نقطه تبادله انرتنت، رشکت های ارائه کننده خدمات انرتنت، انرتنت را از کشورهای مختل  خریداری  منوده وگیتوی 

صورت میگرفت و  Routingداخلی در افغانستان ایجاد نگردیده بود به همین لحاظ از گیتوی های کشورهای ارایه کننده خدمات انرتنتی 

متام ترافیک در گیتوی خارج از کشور تبادله میگردید که و این کار ضمن عدم اطمینان از مصوونیت و محرمیت دیتا، سبب می شد تا انرتنت 

به دلیل طی منودن مسیر طوالنی امکان   ) lose of package(با رسعت کمرت و قیمت بلندتر ارائه گردد. در عین حال از دست رفنت اطالعات 

 پذیر بود.

به کشورهای ارائه کننده انرتنت پول گزافی  )Per MB(از جانب دیگر رشکت های بزرگ خدمات انرتنتی برای تبادله ترافیک داخلی کشور 

قادر به تبادله ترافیک داخلی انرتنت، مصئونرت  )NIXA(پرداخت می منایند، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با ایجاد مرکز تبادله انرتنت 

 و مخابراتی می باشد. ISPsو با رسعت بهرت برای رشکت های 

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بخش های ذیل را تحت پوشش قرارداده است: 

 که در داخل افغانستان ذخیره  شده است.  Dataدسرتسی به 

ترافیک را تبادله می مناید. وصل سازی رسورهای ذکر  Gig  6که در یک ثانیه بیش از   DNS Root Serveمحلی سازی فیسبوک، گوگل و   

فیصد ترافیک اطالعات در داخل کشور تبادله گردد و مصونیت اطالعات کاربران انرتنت را   ۸۱شده با مرکزتبادله انرتنت باعث میگردد تا 

 افرایش دهد. 

بنابراین گفته می توانیم که نکسا یکی از زیربناهای بسیار مهم و کلیدی برای تبادله اطالعات کاربران رشکت های مخابراتی و رشکت های 

ارائه کننده خدمات انرتنتی می باشد که از یک طرف باعث افزایش رسعت، مصوونیت و در عین حال سبب کاهش قیمت در پروسه تبادله 

 انرتنت و دیتا می شود.



په درایم، جرم، شهر بزرګ او شغنان ولسوالیو کې له روشن او سالم مخابرايت شبکو او مخابرايت خدمتونو ته د الرسيس پتروژو د  -1

 نهم پړاو څخه د څلورو نويو انتنونو نصب کول.

او مخابرايت خدمتونو ته الرسيس پروژ  د نهتم پتړاو د څتلتورو   TDFد نسی، مایمی، کران، منجان او بهارک په ولسوالیو کې د  -2

 سایټونو رسو .

پروژ  اړوند نوري فایرب شبکې رسه د والیت په مرکز کې د ټولو دولتي ادارو، ښوونیزو او تحصیتيل بتنتستټتونتو د  CASA 2000د  -3

 نښلولو په موخه رسو  د تخنیکي ټیم لخوا بشاړه شو  ده   

ښوونځیو نښلولو په متوخته  15د والیت په مرکز، کشم او یفتل ولسوالیو کې د پاینټ تو پاینت له الر  د نوري فایرب شبکې رسه د  -4

تخنیکي رسو  بشاړه شو  ده، او همدارنګه د عامې روغتیا او والیتي روغتون ریاست، د شهید سای  لیستې او داراملتعتلتمتیتن د 

 وصلولوکار د بشاړیدو په حال کې دی. 

تنو نارینه او ښتختیتنته زده  20د معلومايت ټکنالوجۍ ریاست د روزنیز مرکز بیا فعالول او د کمایوتري پروګرامونو د زده کړ  لاآره  -5
 کوونکو جذبول.

 افغانۍ عواید راټولول.  1600000د والیت مستوفیت په همکارۍ د تیرو کلونو د مخابرايت خدمتونو له درکه   -6

 د والیت په کچه  د مخابرايت خدمتونو دوامداره څارنه -7

ملت ته د حکومت د حساب ورکولو د برنامې له مخې د بدخشان د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ ریاست او د سیمه ییزو ارګانتونتو 
 ادار  او واحدونو د خالو کړنو او دندو په اړه خلکو ته راپور ورکړ.

د بدخشان والیت د نظارت او ارزونې کارپوه ښاغيل ضمیر خان عزیزي د ټولو سکتورونو په استازیتوب ، د د  والیتت ډیتجتیتټتل 

 همغږی کونکي ادار   په شمول  د د  سکتور السته راوړنو په اړه معلومات ورکړل.

مايل کال کې د بدخشان مخابراتو او معلومايت  9911د 
 ټکنالوجۍ ریاست مهمې کړنې او السته راوړنې





رفنت یا حتی دست تکان دادن، الکرتیستیتتته   ها مانند راه تواند از طریق حرکات انسان  اند که می ای فوق نازک طراحی کرده پژوهشگران وسیله

کند که تنها به اندازه چند اتم ضتختامتت دارد و حتتتی حترکتات بتا  دریافت کند. این وسیله از نوع خاصی از بطری شامل فسفر استفاده می

هتا  کند. کری پینت، یکی از اساتید دانشگاه وندربیلت گفت: "در آیتنتده، متا انستان  های بسیار پایین را تبدیل به شارژ الکرتیکی می فرکانس

های خود خواهیم شد و می توانیم با استفاده از حرکات خود یا از محتیتط اطتراف، شتارژ   خودمان تبدیل به انبارهای انرژی برای شارژ دستگاه

. انتد ایتم، اعتامل کترده ها را دریافت کنیم."دانشمندان برای طراحی این دستگاه شیوه متفاوتی از آنچه تاکنون شاهد آن بوده مورد نیاز دستگاه

ای  مواد استفاده شده در بطری این دستگاه بته انتدازه -1های مشابه، اخرتاع این محققان دو مزیت ویژه دارد:  ها و مدل نسبت به دیگر دستگاه

تواند از حرکات با فرکانس ختیتلتی پتایتیتن  این دستگاه می -2ها آن را تعبیه کرد.  توان در آینده حتی داخل لباس کوچک و باریک است که می

کنند، متمتکتن  شارژ دریافت کند. پینت در ادامه سخنان خود افزود: "هنگامی که الکرتودهای مثبت و منفی اتصالی پیدا می )Hz10)کمرت از 

کند."دیگر  سوزی آن را تهدید منی ایم دو الکرتود مشابه دارد و هیچ نوع خطر آتش است بطری دستگاه آتش بگیرد. محصولی که ما طراحی کرده

 کنند امتا کننده انرژی میکانیکی به الکرتیسیته فعالیت می های تبدیل های تحقیقاتی در رسارس دنیا نیز روی توسعه دستگاه دانشمندان و گروه

کنتد:  کنند. پینت اشاره می فرکانس کاربرد دارد و حرکات کوچک انسان را دریافت منی Hz100های آنان تنها در موارد حرکات باالی  یافته دست

روی ها با استفاده از این شیوه، تنها بتا اشتاره کتاربتر  تواند تلفیق آن با لباس باشد. مثال لباس ترین کاربردهای این تکنالوژی می یکی از مهم»

 گوشی هوشمند تغییر رنگ یا طرح بدهند.

 

   

 شارژ موبایل با راه رفنت



 

 های جهنده همچون عنکبوت   ساخت روبات

کنند شاید  برابر طول بدن خود را دارند. پژوهشگران پوهنتون منچسرت در انگلستان فکر می ۵ها پس از هر توق ، قابلیت پرش تا  عنکبوت 

و بررسی  )Kim( «کیم»ها قابل اجرا باشد. آنها برای تحلیل حرکت یک عنکبوت جهنده موسوم به  ها، برای روبات  این قابلیت عنکبوت 

های کیم فلم  های پررسعت استفاده کردند. این گروه، از پرش   و دوربین  اسکن تی  چگونگی انتقال این قابلیت به روبات، از ترکیب سی 

  سابقه، یک مدل سه  صورت حرکت آهسته پخش کردند. ساس، برای درک ساختار بدن و پای رده عنکبوتیان در سطحی بی  برداری و آنها را به 

ها برای کشش پا های   بعدی ابداع دادند. نتایج این بررسی، کامال مطابق انتظار دانشمندان نبود. این موضوع کامال واضا است که عنکبوت

کنند اما اکنون مشخص شده که آنها برای پرش به این قدرت نیازی ندارند. همچنین، راهربد پرش، به  خود، از فشار هیدرولیک استفاده می

مسافت سفر آنها و تغییر یا عدم تغییر در رفتارشان بستگی دارد. شاید عنکبوت، برای شکار طعمه، روی یک پرش کوتاه مترکز کند اما ممکن 

ها در استفاده از  ای در این مورد وجود دارد. برای مثال، دقت عنکبوت  است یک جهش بلند، موجب حفظ انرژی شود. هنوز نکات ناشناخته 

 توانند همین مقدار قدرت و کنرتول عنکبوت را داشته باشند.  های جدید منی حرکت هیدرولیک چقدر است و اینکه روبات 



 

 نگهداری از کودکان با کمک فناوری دیجیتلی 

بر اساس حق اخرتاعی که گوگل به ثبت رسانده یک پلتفورم جامع پیچیده و قابل انطباق برای کمک به والدین طراحی می شود تا به آنتهتا  

برای نگهداری نوزادان و کنرتول رشایطشان کمک شود. این پلتفورم به خصوص به والدین بی تجربه کمک می کند تا بتوانند به امکانتات و 

اطالعات مورد نیاز برای نگهداری و پرورش صحیا اطفال دسرتسی داشته باشند. قرار است این محصول با پلتفورم هوشتمتنتد گتوگتل هتم 

سازگاری داشته باشد. مراقبت از کودکان در برابر خطراتی که ممکن است در منزل با آن مواجه باشند و ارائه امکانات کنرتولی و نتظتارتتی 

محصول خانگی دیگر نیز وجود دارد تا از آنها هتم  ۰۱یکی دیگر از امکانات پلتفورم یاد شده است. امکان اتصال پلتفورم یاد شده به حداقل 

برای کنرتول نوزادان و محافظت از افراد استفاده شود. پلتفورم یاد شده در صورت وقوع هرگونه مشکلی برای نوزاد، پیام هشتداری را بترای 

والدین وی ارسال می کند. در این سیستم از مجموعه ای از ابزار حفاظتی و کنرتول، انواع حسگرهای حرارتی، صوتی و غیره، دوربین هتای 

مختل  و غیره برای کنرتول المپ ها، قفل درها، جریان برق، سیستم های امنیتی و غیره استفاده می شود. با استفاده از این محصتول متی 

توان اطالعات آب و هوایی را هم دریافت کرد. سیستم مذکور در زمانی که والدین به خاطر ترافیک، سانحه یا هر علت دیگری دیر به متنتزل 

 برسند قادر به کنرتول رشایط خانه و تامین امنیت و نیازهای نوزاد هم خواهند بود. 


