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مرز انسان و کامپیوتر تنگ تر می شود
پژوهشگران شرکت آی بی ام نوعی میکروچیپ را طراحی کرده اند که از مغز انسان 
الهام گرفته شده است. آنها می گویند این میکروچیپ می تواند پردازنده ها را بسیار 
قویتر و سریعتر از پیش کند و در زمینه یادگیری انعطاف پذیرتر و در پاسخها حساب 
ش��ده تر عمل کند، کاری که تاکنون برای کامپیوترها یک چالش بوده و برای مغز 

انسان مانند آب خوردن. 
آی ب��ی ام دو ط��رح اولی��ه از ای��ن چیپه��ا را معرف��ی کرده و اس��م آنه��ا را هم 
neurosynaptic core یا هس��ته عصبی-سیناپس��ی گذاشته است. هر دوی 
آنها بر اس��اس یک پلتفرم استاندارد نیمه رسانا ساخته شده اند و 256 نورون )واحد 
محاس��باتی این چیپها( دارند. RAM در این چیپها مثل سیناپسهای مغزی )محل 
اتصال سلولهای عصبی( عمل می کند. یکی از این چیپها 262 هزار و 144 اتصال 

سیناپسی دارد و دیگری 65,536 اتصال سیناپسی. 
این شبکه های اتصال سیناپسی یا همان چیپها از دو جهت مثل مغز عمل می کنند: 
اوال واحد محاسباتی و واحد حافظه بسیار به هم نزدیک و در هم تنیده شده اند )مثل 
مغز که فرآیند پردازش و حافظه هر دو توسط نورونها انجام می پذیرد( و دوم اینکه 
ارتباطات بین سیناپس��ها بر اساس یادگیری می تواند تقویت یا تضعیف شود. )دقیقا 
مانند فرآیند به یاد سپاری یا فراموشی در مغز(. البته تیم تحقیقی جزئیات زیادی از 
کارآیی و مش��خصات این هسته های عصبی اعالم نکرده اند اما آنها ادعا کرده اند 
که این تراش��ه های جدید نه تنها مصرف انرژی بس��یار کمتری خواهند داشت - و 
دوست جیبهای ش��ما خواهند بود - بلکه قابلیتهای باالیی مانند تشخیص تصاویر، 
انجام بازیها یا هدایت مس��تقل یک خودرو در مسیر خود را نیز دارند. کامپیوترهای 
امروزی بر اس��اس سیستم طراحی فون نویمان س��اخته می شوند و در آنها مدخل 
ها به »ورودی« و »خروجی« تقس��یم می شود، اش��کال این طراحی این است که 
باعث ایجاد یک گلوگاه برای انتقال داده ها می شود که سرعت و کارآیی را محدود 
می کند. هس��ته نورونی آی بی ام با ایجاد ش��بکه سیناپسی و یکی کردن حافظه و 
پردازشگر، این گلوگاه را حذف، کارآیی را بهتر و سرعت را بیشتر می کند و از اتالف 

انرژی هم می کاهد.

پوست ضد گلوله: یک اثر هنری
داس��تانش کمی عجیب است: یک هنرمند هلندی تصمیم می گیرد که 
برای یک پروژه »هنر زیس��تی« پوست ضد گلوله بسازد. او به موسسه 
ای به نام »کنسرس��یوم ژنتیک پزشکی قانونی« مراجعه می کند و نتیجه 
داس��تان این می شود که یک پوست واقعا ضد گلوله ساخته می شود. 
این پوس��ت ضد گلوله به همراه گلوله ای که به سطح آن گیر کرده و 
در عبور از پوس��ت ناکام مانده به موزه تاریخ طبیعی هلند می رود تا 

در آنجا بعنوان یک »هنر زیستی« به نمایش گذاشته شود.
تار عنکبوت به خاطر ساختارش حتی از فوالد هم بهتر عمل می کند و 
در صورتیکه به صورت بافت یکپارچه ای دربیاید می تواند در مقابل 
گلوله هم مقاومت کند. اما مشکل اصلی نحوه تهیه تار عنکبوت است 
چون عنکبوتها به ش��دت همنوع خوار و در عین حال وابسته به قلمرو 
هس��تند، در نتیجه نمی توان تعداد زیادی عنکبوت را در مجاورت هم 
پرورش داد. تنها چاره ای که برای رفع این مشکل به ذهن پژوهشگران 
رس��ید، دستکاری ژنتیکی بزها به منظور تولید پروتئین تارعنکبوت در 
شیر آنها بود. سپس این پروتئین البالی الیه درم و اپیدرم پوست )الیه 
س��طحی و عمقی پوست( قرار گرفت تا پوس��ت ضد گلوله به دست 
بیاید.البته به نظر می رسد این طرح هنوز در مرحله هنری خود است و 
تا استفاده از آن در بافت پوست زنده واقعی راه درازی در پیش است. 
یکی از مشکالت عمده در این مسیر ناسازگاری پروتئینی تارعنکبوت 
با سیستم ایمنی بدن است که می تواند با برانگیختن واکنش حساسیتی 
حتی منجر به مرگ دریافت کننده پوس��ت ش��ود. مشکل دیگر امکان 
دس��تکاری ژنتیکی بدن انس��ان برای تولید چنین پروتئینی در پوس��ت 
اس��ت. شاید کمتر کس��ی حاضر شود به خاطر داش��تن چنین پوستی 
سیستم ایمنی و ژنتیکی بدن خود را دستخوش تغییر کند. اگر پیشنهاد 

چنین دستکاری ژنتیکی به شما داده شود آیا موافقت می کنید؟

»آی- فن« بازهم در کافی شاپ جا ماند
کارمندان نمونه آزمایش�ی یک مدل جدید »آی- فن« برای دومین بار توسط یکی  شرکت از 

اپل در یک کافی شاپ جا ماند.
نمون�ه ک�رده ب�ود در حدود یکسال و نیم قبل »گری پاول« مهندس جوان اپل که فراموش 
کرد.آزمایش�ی »آی- فن 4« را همراه خود دارد آن را در یک کافی ش�اپ گم 
تابستان س�ارق یا یابن�ده، این نمونه آزمایش�ی »آی- فن« محرمان�ه را که باید  2010 در 
ب�ه »گیزم�ودو« توس�ط اس�تیو جابز و طی یک مراس�م ویژه معرفی می ش�د به سایت 
شدند مبل�غ 5 ه�زار دالر فروخت و به ای�ن ترتیب عالقه من�دان »آی- فن«  لین موفق  و ا

تصاویر این تلفن همراه را در اینترنت مشاهده کنند.
ه اکن�ون ب�ار دیگ�ر ای�ن حادث�ه تکرار ش�د و ت�ازه ترین م�دل تلفن  همرا
و شد هوش�مند اپ�ل در ی�ک کافی ش�اپ ج�ا مان�د و بازهم یک نف�ر پیدا 

تصاویری از »آی- فن 5« را منتشر کرد.
براساس گزارش Cnet، این ماجرای جدید از ماه جوالی آغاز شد، 

زمانی یک مهندس اپل یک دستگاه از نمونه آزمایشی »آی- فن« آینده را در یک کافی شاپ واقع در سانفرانسیسکو جا گذاشت.
در پی این حادثه، اپل با پلیس این ش�هر تماس گرفت و خبر گم ش�دن یک ش�یء با ارزش را اعالم کرد. به گفته اپل با ردیابیهای انجام 
ش�ده، این تلفن همراه در محله »برنال هیگتس« سانفراسیس�کو در خانه یک جوان 20 س�اله که تائید کرد در شب مفقود شدن این نمونه 

آزمایشی در این کافی شاپ بوده پیدا شده است، اما هر نوع مالکیت این دستگاه را تکذیب و از حضور آن اظهار بی اطالعی کرد.
در حقیقت، این پس�ر جوان واقعاً با خود این نمونه آزمایش�ی را نداش�ت، چراکه پیش از آن، این دس�تگاه را به قیمت حدود 200 دالر به 

سایت Craigslist فروخته بود.
این قیمت بسیار کمتر از قیمتی است که سایت گیزمودو سال گذشته برای در اختیار گرفتن نمونه آزمایشی »آی- فن 4« پرداخت کرده بود

www.DaneshMag.Com



          3« مجله دانش« شهریور ماه 1390

شبیه ترین سیاره به زمین 
دانشمندان موفق ش��دند یک سیاره 
دیگ��ر را در فاصله 31 س��ال نوری 
از زمی��ن پی��دا کنن��د که ب��ه گفته 
زمانی ک��ه صحب��ت  اخترشناس��ان، 
از احتم��ال وجود اج��زاء مورد نیاز 
حیات می شود، ویژگی های مثبت و 
نقاط قوت زی��ادی را در خود جای 

داده است. 
وقت��ی بح��ث »از می��ان س��یارات 
زمین مانند« مطرح می شود، در حقیقت منظور یکی از تنها دو سیاره )یا نهایتا 
سه سیاره، بسته به اینکه شما چه حسی درباره سیاره 581g Gliese دارید( 
اس��ت. از میان صدها س��یاره فراخورش��یدی که به دور ستارگان دوردست 
می چرخند و اخترشناسان اخیرا آنها را کشف کرده اند، تنها یکی از سیارات 
-581d Gliese- دارای جرم و فاصله مناس��ب از س��تاره مادر خود است 
تا به عنوان یک نماینده قدرتمند برای قابلیت س��کونت مطرح شود. زمانی 
 Gliese 581( حتی بیش ازg Gliese( تصور می شد که سیاره همسایه آن
581d شبیه زمین باشد، تا اینکه گروهی از دانشمندان ادعا کردند که سیاره 
581g اصوال وجود ندارد، مساله ای که هنوز مورد منازعه اخترشناسان است.
سیاره HD85512b، در مداری به دور یک کوتوله نارنجی واقع در صورت 
فلکی بادبان گردش می کند. این سیاره در فاصله مناسب از خورشیدش قرار 
دارد و دارای جرم مناسبی است، که بتواند عنوان شبیه ترین سیاره زمین مانند 

را که تا کنون کشف شده است، به خود اختصاص دهد. 
سیاره HD85512b توسط جس��تجوگر سیاره ای به روش سرعت شعاعی 
با دقت باال )HARPS( واقع در رصدخانه جنوبی اروپا )ESO( در شیلی 
کشف شده است. این همان ابزاری است که سیاره 581d Gliese را کشف 
کرده اس��ت. داده ها نش��ان می دهد که HD85512b حدودا سه و نیم برابر 
زمین جرم دارد، و در حاش��یه داخلی منطقه موس��وم به ناحیه گلدی الیکز 

ستاره اش گردش می کند.

آغاز پروازهای هواپیمای جدید بوئینگ
سرانجام و با گذشت نزدیک به 11 سال، هواپیمای رویایی جدید شرکت 
بوئینگ، 787 موسوم به دریم الینر )به معنی رویاپیما( از ماه آینده پروازهای 
خود را در ناوگان هوایی جهان آغاز خواهد کرد. راه بس��یار طوالنی بود، 
همراه با تاخیرات فراوان و مشکالت زیاد همچون آتش سوزی در مراحل 
تس��ت اولیه. اما سرانجام هواپیمای عظیم، سبک وزن و نسل آینده بوئینگ 
787 موس��وم به دریم الینر)به معنی رویاپیما- Dreamliner(، توانست 
تاییدیه رسمی سازمان هوایی آمریکا )FAA( را کسب کند. به این ترتیب 
و از ماه آینده، این هواپیما وارد ناوگان ترابری هوایی جهان خواهد شد.

به گزارش پاپ ساینس، فرایند طراحی وساخت بوئینگ 787 چندین سال 
طول کشید تا به این نقطه برسد. این هواپیما قرار است هواپیمایی سبک تر 
)با توجه به س��اخت بدنه از فیبر کربن(، راحت تر و با مصرف س��وخت 

بهینه تر باشد.
بدنه هواپیما از کربن و تیتانیوم ساخته شده و عالوه بر کاهش هزینه های 
تعمیر و نگهداری، یک س��وم افزایش بازدهی س��وخت را تامین می کند. 
یک س��وم دیگ��ر از افزایش بازدهی س��وخت مربوط ب��ه موتورهای این 
 Trent جنرال موتورز و GEnx هواپیما خواهد بود که بوئینگ دو مدل
رولزرویس را برای آن در نظر گرفته اس��ت. یک سوم آخر بهبود بازدهی 
مصرف س��وخت نیز مرب��وط به تغییرات آیرودینامیک هواپیما اس��ت که 
ب��ا کاهش مقاومت در برابر هوا، نیروی پیش��رانه کمتری برای پرواز الزم 
خواهد داش��ت. بوئینگ همچنین تالش ک��رده تا برای فراهم کردن پرواز 
راحت تر برای مس��افران، تمام بخش های هواپیم��ا از کیفیت هوای کابین 

گرفته تا چیدمان صندلی ها را بهبود ببخشد.

جلیقه ی هوشمند عادل
محققان استرالیایي با هدف کاهش خطاهاي تشخیص در مسابقات بوکس دست 
بوکس  در  قضاوت  که  کرده اند  خودکار  مشت  ضربه  آشکارساز  یک  ساخت  به 

آماتوري را بي طرفانه تر کند. 
فني  ضربه   یک  با  نه  آماتور  بوکسورهاي  حرفه یي، حمالت  بازي هاي  برخالف 
این  در  بازیکنان  مي گیرد.  قرار  قضاوت  مورد  امتیازات،  به  توجه  با  بلکه  آشکار 
رقابت ها کاله بر سرگذاشته و تنها در زمان اصابت ضربات دستکش هایشان با سر 

یا تنه رقیب، امتیاز کسب مي کنند.
براي کسب امتیاز برتر میدان، سه تا پنج داور حاضر در کنار رینگ باید در عرض 
چند ثانیه دکمه هاي روبروي خود را هنگامي که به درستي ضربات باور داشتند، 

فشار دهند.
چهارسانتي متر  فاصله  با  عمودي  الکترودهاي  حاوي  جلیقه هاي  بر  سیستم  این 
تکیه داشته که یک فرستنده و گیرنده بلوتوث به اندازه یک سکه در آن به تغذیه 

الکترودها با یک جریان 10 آمپري مي پردازد.
هنگامي که یک نوار الکترود بر روي دستکش بوکسور در فاصله بین دو الکترود 
روي جلیقه قرار مي گیرد، مدار را کامل کرده و مقاومت کلي جلیقه ناگهان از بین 
مي رود. در این حالت، دستگاه فرستنده، تغییرات حاصله را به رایانه قضات منتقل 

مي کند.

در این زمان یک الگوریتم به تصمیم گیري در مورد معني عالمت براي صحیح یا 
غلط بودن ضربه مي پردازد.

این سیستم پیش از این توسط 18 داوطلب در یک بوکس کم خطر موسوم به » 
Box›Tag« مورد آزمایش قرار گرفت که در آن سر مورد هدف قرار نگرفته و 

تنها دو ناحیه در بازوها هدف اصلي هستند.
این دستگاه در 32 حمله توانست تا 99 درصد ضربات را صحیح تشخیص بدهد.
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هنوز هیچ راهی وجود ندارد که نش��ان دهد واقعا اتمس��فری با ویژگی های 
پیش��رفته در آنجا وجود دارد، در حالی که اتمس��فر یک عنصر حیاتی است. 
با توجه به اینکه به طور متوس��ط 60 درصد اتمسفر زمین را ابر می پوشاند، 
این ایده که س��یاره HD85512b پنجاه درصد ابر داش��ته باشد، چندان هم 

دور از انتظار نیست.
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 باکتریهای گالدیاتور، برای سالمت انسانها می جنگند
س��الها از زمانی که 
لب��اس  در  ب��ردگان 
ب��رای  گالدیات��ور 
اربابانش��ان  رضایت 
قصد ج��ان همدیگر 
 ، کردن��د  م��ی  را 
گذشته است و دیگر 
در  -حداقل  این��کار 
کولوس��ئوم - تکرار 
نمی ش��ود. اما اکنون 
نوبت میکربها رسیده 
است تا برای رضایت 
اربابانشان همدیگر را 

بکشند.
ماجرا از این قرار است که گروهی از دانشمندان دانشگاه نانیانگ 
سنگاپور، با دستکاری ژنتیکی گونه ای از باکتریها )اشرشیا کولی 
یا E-Coli ( آنها را وادار کرده اند که در صورت مواجهه با گونه 
ای دیگ��ر از باکتریهای بیماریزا به نام س��ودوموناس آئروژینوزا              
) Pseudomonas aeruginosa ( م��اده ای تولی��د کنند که 

سودوموناس را بکشد.

حافظه Flash Air SD توشیبا با قابلیت انتقال دو طرفه اطالعات 
توشیبا هم کارت حافظه ای مشابه این کارت به نام Flash Air تولید کرده که یک قابلیت برتر دارد. 
این کارت حافظه انتقال اطالعات را به صورت دو طرفه انجام می دهد به این معنی که می توانید یکی 
از آنها را روی تبلت تان قرار بدهید و با آن اطالعات را روی کامپیوتر بفرستید یا با کامیپوتر اطالعات 

روی آن ارسال کنید. 
این حافظه فعال در سایز ۸ گیگابایت و در کالس 6 از نظر سرعت ساخته می شود. کارت شبکه هم از 

استانداردهای b/g/n ۸0۲.11 پشتیبانی می کند و وزن نهایی هم تنها ۲ گرم خواهد بود. 
توشیبا اعالم کرده که حافظه Flash Air را از ماه فوریه سال آینده میالدی با قیمتی حدود ۹0 دالر وارد 

بازار خواهد کرد. حاال می توانید همه گجت هایتان که حافظه اس دی دارند را دارای کارت شبکه وای-فای بکنید. این خبر 
بیش از همه دارندگان دوربین های دیجیتال و تبلت ها را خوشحال می کند.
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قدیمي ترین چوب جهان کشف شد
 دو فسيل گياهي 400 ميليون ساله به عنوان قديمي ترين نمونه هاي چوبي در جهان شناخته شده اند كه نشان مي دهند چوب 

براي كمك به بلندتر شدن گياهان تكامل پيدا نكرده است.
هر دو فس��يل به دوره دوونين برگش��ته كه در آن گياهان ساده زمين را فرا گرفته و شروع به گوناگوني كرده بودند. قدمت يكي 
از اين فس��يل ها كه در فرانس��ه پيدا شده به 407 ميليون سال پيش بازمي گردد و ديگري با قدمتي 397 ميليون ساله در كانادا 
شناسايي شده است.به گفته دانشمندان دانشگاه ليگ بلژيك، اين كشف قدمت چوب را نسبت به يافته هاي پيشين حداقل 10 

ميليون سال به عقب مي برد.
گياهان تا حدود 385 ميليون سال پيش به تكامل نرسيده بودند كه در آن زمان براي جذب نور بيشتر شروع به بلندتر شدن كردند. چوب براي اين كار امري 

حياتي بود؛ چرا كه بدنه آنها را مقاومتر مي كرد.
اما دانش��مندان اين گونه فكر نمي كنند؛ چرا كه فس��يلهاي يافت شده، ساقه هاي حدود 12 س��انتي متري هستند كه نيازي به حمايت نداشتند. در عوض آنها 

معتقدند كه چوب، جريان آب در ساقه ها را بهبود بخشيده است

ئی-کوالی ها به محض مواجهه با سودوموناسها )باکتریهای مسبب 
چند نوع عفونت تنفسی و گوارشی( شروع به ترشح سم پیوسین می 

کنند.
پیوسین سمی است که فرمول آن را خود سودوموناسها به دانشمندان 
لو داده اند. در حقیقت سودوموناسها از این سم برای کشتن یکدیگر 
با  دانشمندان  و حاال  کنند  می  استفاده  بقا(  تنازع  و  رقابت  زمان  )در 
دستکاری در ژنهای ئی کوالی کاری کرده اند که ئی-کوالی به محض 
مواجهه با عالئم شیمیایی سودوموناس، سم پیوسین را ترشح می کند.
برای  و  سودوموناسها  توسط  اختصاصا  پیوسین  سم  این،  از  پیش  تا 
نابودی سودوموناسها تولید می شده و تنها روی سودوموناس اثر می 
کند، پس تنها سودوموناسها هستند که کشته خواهند شد و این یعنی 
یک آنتی بیوتیک اختصاصی اختصاصی. پزشکان سنگاپوری که عالوه 
با  نیز  بیماری وبا( را  اند ویبریوکلره )عامل  بر سودوموناس، توانسته 
روش مشابهی از بین ببرند، اظهار امیدواری کرده اند که با گسترش این 
تکنیک، بتوان از عوارض ناشی از آنتی بیوتیکهای رایج فعلی کاست و 
مبارزه با باکتریها را کامال هدفمند کرد. در صورتی که استفاده از این 
باکتریهای  پیشنهاد شود، شما  روش برای درمان یک عفونت به شما 
باکتری ُکش را انتخاب خواهید کرد یا ترجیح می دهید از داروهای 

مرسوم فعلی برای مداوا استفاده کنید؟



   لپ تاپ Ultrabook S3 ایسر 
وارد بازار می شود

اما  سبک  تاپی  لپ  دنبال  به  اگر 
قدرتمند هستید حاال یک گزینه عالی 
 Ultrabook .جدید در مقابل دارید
 Acer  S3
ی  تر مپیو کا
 1.4 وزن  با 
م  گر کیلو
که  است 

بدنه اش از آلیاژ منیزیوم-آلومینیوم 
میلیمتر   13 تنها  و  شده  ساخته 

ضخامت دارد.
ایسر که از نازک ترین لپ تاپ اش 
برداری  پرده   IFA نمایشگاه  در 
جزو  تاپ  لپ  این  گوید  می  کرده، 
می  محسوب  هم  ها  سریع  فوق 
حالت  از  ثانیه   1.5 طی  تنها  شود. 
Sleep آماده به کار می شود و در 2 
ثانیه به شبکه بی سیم متصل و آماده 

به کار است.
این یک لپ تاپ 13.3 اینچی 
با نمایشگر اچ دی است که با 
 Core i3 پردازشگرهای کم مصرف

، i7 ، i5 وارد بازار خواهد شد و از 
حافظه اس اس دی یا هارد دیسک 
 7 تا  هم  باطری  کند.  می  استفاده 
ساعت انرژی الزم را تامین می کند 
نشده  فراموش  نیز   4.0. بلوتوث  و 

است.
 S3 شرکت ایسر می گوید لپ تاپ
از آخر این ماه میالدی با قیمتی بین 
به مشخصات  تا 11۹۹ بسته   7۹۹

سخت افزاری وارد بازار می شود. 

نگاهی به درون کارخانه خودروسازی المبورگینی
  حالت کلی:پس از مونتاژ قسمت جلوی بدنه فیرب کربنی که به کابین پیوند می خورد بخش های از پیش ساخته شده محصول به طور دستی متصل 

میشود و یک منونه واقعی از محصول را ایجاد می کنند. این منونه مورد تست و آزمایش قرار میگیرد تا از کیفیت آن اطمینان حاصل شده و برای ورود به 

بازار آماده  شود.

ورقه های فیرب کربنی برش می خورندو با دقت زیادی روی شاسی قرار می گیرند. کوره ای غول پیکر هم برای بهبود دادن اجزای فیرب کربنی ماشین و به 

عبارت دیگر: »پخنت آن ها« به کار می رود!

قسمتی برای مونتاژ کردن قسمت های مختلف بدنه هم که طبعا کاری زمانگیر و رنج آور است قرار دارد.بخشی مخصوص آماده سازی بخش های داخلی 

بدنه اتوموبیل.بخشی برای آزمایش موتور خودرو سیستم تورموز وخود تورموز جهت اطمینان از سالمتی کامل موتور،تورموزوسیستم تورموز قرار دارد.

یک نکته جالب و اما به نفع کارمندان:این که در فرایند طراحی ارگونومی کارگران هم در نظر گرفته می شود و در مواقع لزوم، بدنه جابه جا شده 
و دوران داده می شود تا به کارگران بخش مونتاژ فشار وارد نشود. آنها مجبور نیستند خم شده و به زیر ماشین بروند.

درمراحل پایانی مونتاژ پنجره های مشبک در عقب ماشین نصب میشوندکه این پنجره ها به تخلیه گرمای موتور کمک می کنند. 

هر خودروی ساخته شده توسط یک راننده حرفه ای به دقت مورد آزمایش قرار می گیرد تا هنگام تحویل به مشرتی مشکلی نداشته باشد. جالب این است 

که هنگام آزمایش داخل اتومبیل به طور کامل با یک کاغذ مخصوص پوشانده می شود تا هیچ آلودگی سبب کثیف شدن داخل خودرو نشود.

تصاویری از کارخانه و مراحل ساخت:
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ساخت بزرگترین حافظه رایانه ای جهان با گنجایش 120 
میلیون گیگابایت

از ی��ک پتابایت گنجای��ش برای ذخیره اطالع��ات چه ذهنیتی 
داری��د؟ ای��ن گنجایش براب��ر ی��ک کوادریلیون بایت ی��ا هزار 
از  کارب��ران  از  بس��یاری  ام��روزه  اس��ت.  اطالع��ات  ترابای��ت 
هارددرایوه��ا یک ترابایتی اس��تفاده می کنند ک��ه البته در حال 
حاضر بیش��ترین می��زان گنجایش ب��رای ذخی��ره اطالعات 8 

کاربران خانگی ترابایت است.
از این رو زمانی که ش��رکت IBM اع��الم می کند برای یکی 

از مش��تریان خود در حال ساخت انباز ذخیره اطالعاتی به گنجایش 120 پتافالب است، باید به 
ش��دت شگفت زده ش��د. 120 پتافالب برابر 120 میلیون گیگابایت است. این حافظه بزرگترین 

حافظه رایانه ای است که تا کنون در جهان ساخته شده است.
این حافظه به اندازه ای اس��ت که می توان در آن 24 میلیون فیلم با کیفیت HD را ذخیره کرد. 
IBM این حافظه را با کنار هم قرار دادن 200 هزار حافظه دیسک سخت دیگر ایجاد می کند. 
بر اساس گزارش MIT این رشته حافظه گسترده نیازمند فضایی برابر 2 پتافالب است تا تنها 

بتواند اسامی تمامی فایلها و پوشه های ساختاری را در خود حفظ کند.
این درایورها به منظور پایین نگه داشتن حرارت به صورت افقی در کنار یکدیگر قرار می گیرند 

و به جای هوا با استفاده از آب خنک می شوند.
 همچنین به منظور مقابله با از بین رفتن اطالعات در صورت آس��یب وارد آمدن به یکی از هارد 
درایوها، IBM اطالعات را در میان شبکه دیسکهای سخت چندین بار تکرار می کند تا به این 

شکل رایانه ها بتوانند حتی در صورت بروز نقص به کار خود ادامه دهند.
ظرفیت IP داخلی کشور به دو ترابایت می رسد

 شبکه تلویزیونی گوگل راه اندازی می شود

 »اریک اشمیت« در یک کنفرانس خبری اعالم کرد بزرگ ترین موتور جستجوی جهان قصد 
دارد تا سال آینده سرویس گوگل تی وی )TV( را برای کاربران اروپایی راه اندازی کند.

بر اساس گزارش رویترز، سرویس جدید گوگل به کاربران این امکان را می دهد که همزمان 
بتوانند از محتوای سایت ها و کانال های تلویزیونی از طریق یک مرورگر استفاده کنند.

در  آینده  سال  تا  و  آمریکا  در  اکتبر  ماه  ابتدای  از  است  قرار  گوگل  جدید  سرویس  این 
کشورهای اروپایی کار خود را آغاز کند.

تبلت پالستیکی روسی، رقیب آینده آی پد اپل

یک شرکت دولتی روسی در نظر دارد تا سال آینده، تولید انبوه یک 
استفاده دانش  برای  را  ارزان  تبلت پالستیکی بسیار  نوع کامپیوتر 
آموزان مدارس آغاز کند که به گفته مقامات این شرکت، رقیب آی 

پد اپل خواهد شد.
به  خود  اظهارات  در   Anatoly Chubais چوبایز  آناتولی 
به  تبلت  این  داشت  اذعان  پوتین  ویالدمیر  روسیه،  وزیر  نخست 
قیمت 420 دالر عرضه خواهد شد که بسیار مناسب تر از ارزانترین 

مدل آی پد که 670 دالر است، می باشد.
از پالستیک ساخته شده است و  این تبلت تماما  افزود  ادامه  او در 
حتی صفحه نمایش آن از پالستیک است که ضمن سبک کردن وزن 
آن برای جلوگیری از وارد آمدن ضربه به دانش آموزان مدرسه بسیار 

مناسب است.
بازار  است،  روسیه  در  اپل  اصلی  کننده  توزیع  که   ReStore
برآورد  500000 واحد  را سالیانه  تبلت  برای کامپیوترهای  منطقه ای 

کرده است که 60% سهم این بازار متعلق به آی پد اپل است.
روسی  جدید  تبلت  معرفی  به  واکنش  در  اپل  روسی  نماینده  این 
اظهار داشته است که این تبلت نخواهد توانست بیش از 10% بازار 

در اختیار خود گیرد. 
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ظرفیت IP داخلی کشور از 50 گیگ به دو ترابایت توسعه خواهد یافت.
محم��ود خس��روی مدیرعام��ل ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت اظه��ار کرد: 
براس��اس برنام��ه پنج��م توس��عه ظرفیت 
اینترن��ت بین الملل کش��ورمان از 32 
گیگ ب��ه 500 گیگ افزایش می یابد.
وی اف��زود:  افزایش ظرفی��ت انتقال 
کش��ورمان از 300 ه��زار E1 ب��ه یک 
افزای��ش  و   E1 ه��زار   600 و  میلی��ون 

فیت  ترانزی��ت اینترنت بین الملل به کش��ورهای ظر
همج��وار از 30 لینک STM1 به 40 هزار STM1 از مهم ترین برنامه های 

زیرساخت طی برنامه پنجم توسعه است.
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت در پایان گفت: شرکت ارتباطات 
زیرس��اخت از آغاز س��ال جاری 32 لینک STM1 افزایش ظرفیت داش��ته 
است که به زودی STM1 30 دیگر از دو مسیر ترکیه و نور دوز به ظرفیت 

اینترنت کشورمان افزوده خواهد شد.

رایانه رومیزی لمسی بدون کیس

جاسازی  مانیتور  در  نیز  صفحه کلیدش  و  موشواره  که  آن  جدید  رومیزی  رایانه  که  داد  توضیح  این شرکت 
می شود، نمایشگر لمسی ویژه ای را در خود جا داده است که کاربران می توانند آن را در مدل های مختلف 
و با پردازنده های پنتیوم، i5 ،Core i3 و i7 خریداری کنند.برای این رایانه پیشرفته پردازنده گرافیکی 
GeForce GT ساخت شرکت NVIDIA در نظر گرفته شده است و به گفته شرکت سازنده، این 
پردازنده قابلیت اجرای بازی های پیشرفته و سنگین را نیز دارد.شرکت دل در توضیحات خود خبری را در 
مورد قیمت نهایی این محصول و زمان ورود آن به بازار اعالم نکرده و توضیح داده است که مدل های مختلف 
اداری و  تا کاربران کاربران  از کاربران خانگی گرفته  افراد،  از  رایانه رومیزی می تواند طیف گسترده ای  این 
سازمانی را تحت پوشش قرار دهد.در قسمت باالی نمایشگر لمسی رایانه یک وب کم 2 مگاپیکسلی تعبیه 
اصل یک  در  که  رایانه  این  فراهم می کند.  را  کاربران  بین  ارتباطات تصویری  برقراری  امکان  که  است  شده 
مانیتور LCD است، در قسمت پشتی و در بخش فوقانی و تحتانی اسپیکرهای باکیفیتی را برای پخش 

صدا در خود جا داده است. 
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اپل هکر 19ساله استخدام کرد
شرکت اپل در اقدام جالب توجه، یکی از معروف ترین هکرهای 
آیفون معروف به Comex را به استخدام خود درآورده است.
کردن  هک  خاطر  به  نیویورکی  ساله   19 هکر  الگرا،  نیکالس 
سیستم عامل iOS که در تلفن های هوشمند آیفون به کار رفته 

مورد توجه اپل قرار گرفته است.
یعنی  معروفش  سایت  وب  خاطر  به  بیش تر  که  هکر  این 
توییتر  در  بود،  رسیده  شهرت  به   Jailbreakme.com
خبر پیوستن خود به اپل را اعالم کرد و قرار است به عنوان یک 

کارآموز پاییز امسال به شرکت اپل وارد شود.

تعداد بازدیدکنندگان فیسبوک 
به یک تریلیون رسید

ب��ا توجه به داده ه��ای تبلیغات��ی گوگل که 

متعلق به شبکه دابل کلیک است این رشکت 

اعالم کرد که وب س��ایت فی��س بوک در ماه 

ژوئ��ن  ۱ تیلیون بازدید کننده از صفحات آن 

شده است.

وب س��ایت فیس بوک ۸۷۰ میلی��ون بازدید 

کننده منحرص به فرد دارد، بنابراین می شود 

گفت که ۴۶٫۹ درصد از متامی تعداد کاربران 

اینرتنت در فیسبوک هستند.

تعداد بازدید کنن��دگان منحرص به فرد فیس 

بوک خیلی بیشرت از ۷۵۰ میلیون کاربر است، 

فیس بوک می گوید حتی اگر شام عضو فیس 

بوک نباش��ید به س��ادگی امکان دسرتسی به 

بخش های خاصی از سایت دارید.

در رتبه دوم بیش��رتین بازدی��د کنندگان وب 

س��ایت یوتیوب می باش��د، ک��ه دارای ۷۹۰ 

میلیون بازدید کنن��ده منحرص به فرد که در 

ماه ژوئن به ۱۰۰ میلیارد بازدید کننده رسید.

یاهو در مقام س��وم بیشرتین بازدید کنندگان 

ق��رار دارد، ب��ا ۵۹۰ میلی��ون بازدی��د کننده 

منحرص ب��ه فرد که ۷۸میلی��ارد صفحه از آن 

دیدن شده است.

دي جي آیپد

روز  به  روز  كردن  دي جي 
يكي  نومارك،  مي شود.  پيچيده تر 
توليدكننده  مطرح  شركت هاي  از 
تجهيزات صوتي دستگاهي ساخته 
كه قابليت اتصال به آيپد را دارد. 
و  ترن تيبل  دو  از  نومارك   iDJ
تشكيل  سخت افزاري  ميكسر 
با نرم افزار آيپد  شده و مستقيما 

در ارتباط است.
کلیدها کجاست؟

كساني  از  دسته  آن  جزو  اگر 
وسايل  اوقات  اغلب  كه  هستيد 
و  مي كنيد  فراموش  را  ضروري 
بهترين  مي افتيد،  دردسر  به  بعد 
كار براي شما، استفاده از تگ هاي 
كه  تگ ها  اين  كبراست.  بلوتوث 
آيفوني  نرم افزار  يك  كمك  با 
وسايل  به  اتصال  با  مي كند،  كار 
قرار  محل  مي تواند  شما،  مهم 
گرفتن شان را به آيفونتان بگويد.

اطالعات هیچ کس به این 
گراني نیست

اغلب  كه  حقيقت  اين  با  بياييد 
نيستند،  ارزش  با  چندان  داده ها 
روبه رو شويم. عكس هايي كه در 
تعطيالت خود گرفته ايد، فايل هاي 
mp3 و چندتايي سند كاري شايد 
باشند،  داشته  شخصي  ارزشي 
ندارند؛  خريداري  بازار  در  اما 
اين فلش ديسك  اين كه در  مگر 
ساخته شده از طال قرار بگيرند.
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کاهش شدید سرعت اینترنت در کشور 
به رغم گذش��ت چندین روز از کاهش شدید رسعت اینرتنت 

دلیل این موضوع همچنان اعالم نشده است.

بر اساس گزارشها کاربران بسیاری از رشکتهای خدمات دهنده 

اینرتنت از کاهش شدید رسعت اینرتنت طی روزهای اخیر خرب 

میدهند. در متاس کاربران با رشکتهای اینرتنتی عنوان میش��ود 

که این مشکالت از مخابرات ) رشکت زیر ساخت که به اشتباه 

در میان عموم مخابرات عنوان می شود( است.

ب��ا توجه به کندی چندین رشک��ت اینرتنتی به طور همزمان به 

نظر می رس��د که این مش��کل از رشکت زیرس��اخت باشد این 

درحالی است که این رشکت تاکنون دلیل این کندی اینرتنت را 

اعالم نکرده است.

کن��دی اینرتنت به یکی از بزرگرتین مش��کالت کاربران اینرتنت 

طی س��الهای اخیر تبدیل شده است و هیچ مقامی نیز در این 

زمینه پاسخ گو نیست. 

www.DaneshMag.Com www.DaneshMag.Com

عرضه ی سریع ترین کارت گرافیکی
تحلیلگران حوزه فن آوری می گویند کارت گرافیکی »ایسوس 

مارس 2« رسیع ترین کارت گرافیکی است که عرضه شده 

است.

به گزارش ایسنا، وب سایت فن آوری HotHardware در 

بررسی خود آورده است: کارت گرافیکی »ایسوس مارس 

2« رسیع ترین کارت گرافیکی ای است که تا به حال مورد 

استفاده قرر گرفته است و سایر بررسی ها هم قدرمتندی آن 

را تایید می کنند.

پردازنده گرافیکی این کارت GTX 580 ساخت انویدیاست 

اما این قدرمتندی مشکالتی را هم به همراه دارد از جمله 

اینکه این کارت گرافیکی با سه گیگابایت رم به 

برق زیادی نیاز دارد )600 وات( و قیمتش بسیار 

باالست حدود 1500 دالر.

جذابیت دیگری هم برای خرید این کارت وجود 

دارد زیرا قرار است فقط تعداد 999 محصول از 

این مدل ساخته شود. ایسوس ساخت این کارت 

گرافیکی را از ماه ژوئن آغاز کرده است.
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 Asus  معرفی لپ تاپ: لپ تاپ
   K53SV

مشخصات کلي
وزن: 2,6  کیلوگرم

رنگ: مسي
چین)البته اینو که خودتون هم میدونستید!!!( ساخت كشور:  

پردازنده
Intel :سازنده پردازنده
core i7 :مدل پردازنده

6MB GHz 2,9 >-- 2,0 :سرعت پردازنده
1066 Front Side Bus

حافظه
6GB :حافظه رم

3 DDR :نوع حافظه رم
هارد

640GB :گنجايش هارد
5400rpm :تعداد دور در دقيقه

کارت گرافیک
nVidia :سازنده كارت گرافيك

GT540M:مدل كارت گرافيك
2GB :حافظه اختصاصي

5GB : كل حافظه گرافيكي
صفحه نمایش

اندازه صفحه نمايش: 15,6
رزولوشن صفحه نمايش: 1366 * 768

LED :نوع صفحه  نمايش
سیستم عامل

DOS سيستم عامل
امکانات امنیتي

سيستم تشخيص چهره: ندارد
ندارد حسگر اثر انگشت:  

مشخصات باتري
Cell:نوع باتري

مدت زمان كاركرد: 2  ساعت
سایر امکانات
مودم: ندارد 
بلوتوث: دارد 

كارت خوان:  دارد
وضوح تصوير وب كم: 1.3  مگاپيكسل

4   :usb تعداد پورت
شبكه بي سيم wifi: دارد

خروجي HDMI: دارد
خروجي VGA: دارد

DVD/RW - DL درايو نوري: 

پنهان کردن لیست دوستان در فیسبوک
 )مطابق با تغییرات جدید فیسبوک(

به تازگی فیسبوک دچار تغییراتی در قسمت تنظیمات شده است که آموزش 
قبلی را تقریبا ناکارآمد میکند . به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا روش جدید 

پنهان کردن لیست دوستان در فیسبوک را به شما خوانندگان آموزش دهیم.
1- ابتدا به فیسبوک رفته و وارد قسمت ویرایش پروفایل خود شوید.

2- اکنون از قسمت سمت چپ، روی گزینه Friends and family کلیک 
کنید.

3- در قسمت سمت راست و در بخش Featured Friends روی آیکونی 
که در سمت راست این ردیف قرار گرفته کلیک کنید . حاال کافیست گزینه 

Only Me را انتخاب کنید.
4- در پایان دکمه Save Changes را کلیک کنید.

تصویر زیر نیز به وضوح همه مراحل کار را توضیح میدهد:



شکست آي پد در برابر تبلت آمازون
تحلیل گ��ران حوزه ف��ن آوري اطالع��ات پیش بین��ي کردند تبلت 
اندروی��دي آمازون تنها تبلتي اس��ت که در رقابت ب��ا آي پد پیروز 

خواهد شد.
پیش بیني هاي جدید حاکي است که تبلت آمازون در بدو ورود بین 
3 تا 5 میلیون دستگاه تنها در سه ماهه سوم فروش خواهد داشت و 
این در حالي است که در سه ماهه اول سال 2011 ، 3/27 میلیون 

آي پد فروخته شده است.
به گفت��ه تحلیلگران یکي از دالیلي که باع��ث پیش افتادن تبلت 
آمازون از تبلت آي پد مي شود، قیمت ارزان و سیستم عامل اندروید 
خواهد بود.گفته مي ش��ود این تبل��ت 9 اینچي با صفحه نمایش ال 
سي دي لمسي عرضه خواهد شد و تحلیلگران مي گویند این امکان 
وجود دارد که تبلت آم��ازون با قیمتي نزدیک به 300 دالر عرضه 
ش��ود و علت این کاهش قیمت سرویس ها و محصوالتي است که 
ش��رکت آمازون برروي این تبلت عرضه مي کند و سود سرشاري از 

ن ها  بدست خواهد آورد.آ
زني ها حاکي است که گمانه 
تبل��ت مرم��وز در ماه ای��ن 
کتبر  به بازار وارد مي شود. ا
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امکان هک پست الکترونیکی جی میل
بنا به خبر اعالم شده توسط وب الگ امنیتی شرکت گوگل از چند 
روز پیش عده ای در تالش هستند تا  با استفاده از سرتیفکتهای 
 man-in-the-middle (MITM( با نام جعلی در حمله ای که 
،ارتباط  ایرانی  کاربران  و  میل  جی  سرورهای  ،میان  است  معروف 
به  دسترسی  امکان  طریق  این  به  و  کرده  مختل  را  واقعی  امن 
اطالعات داخل پستهای الکترونیکی کاربران را داشته باشند.هکرها 
از سرتیفکتهای جعلی DigiNotar استفاده مینمایندو این حالت در 

هنگام درخواست دسترسی به سایت جی میل اتفاق می افتد. 
به همین دلیل این شرکت از همه افراد دارانده پست الکترونیکی جی میل در داخل ایران خواسته است تا با به روز نگه 
داشتن مرورگرهای خود از این امر آگاه و جلوگیری نمایند. الزم به ذکر است مرورگر گوگل کروم به خوبی این وضعیت 
را شناسایی نموده و از ایجاد این ارتباط جعلی خودداری مینماید و از کاربرانی که از موزیال فایرفاکس نیز استفاده میکنند 

خواسته شده که مرورگر خود را به روز نمایند.
الزم به ذکر است شرکت موزیال نیز در وب الگ امنیتی خود به این مشکل در ایران اشاره داشته است.

اگر شما در جند روز گذشته بصورت مداوم از جی میل با مرورگرهای غیر ازکروم استفاده کرده و این پیغام را دریافت 
ننموده اید )شکلهای زیر)، بالفاصله با به روز رسانی مررورگر خود و یا نصب و راه اندازی گوگل  کروم سیستم ارتباطی 

خود را امن نمائید .

فوجیتسو تبلت ضدآب عرضه مي کند
ش��رکت فوجیتس��و اعالم کرد که به زودي یک تبلت جدید عرضه مي کند که 
داراي امکانات منحصر به فردي اس��ت که س��ایر تبلت هاي بازار داراي آن ها 

نیستند.
ای��ن تبلت که Arrows Tab نام دارد، داراي قابلیت ضد آب و گرد و غبار 

است و در کشور ژاپن عرضه خواهد شد.
این تبلت که داراي سیس��تم عامل اندروید 3,1 اس��ت، داراي صفحه نمایش 
10,1 اینچي WXGA با رزولوش��ن 1280 در800 پیکس��ل نیز اس��ت و از 
دیگر مشخصات آن مي توان به این موارد اشاره کرد: پردازنده دوهسته یي یک 
گیگاهرتزي، یک گیگابایت رم، گیگابایت حافظه داخلي به همراه پشتیباني از 
کارت حافظه میکرو SD، دوربین مگاپیکسلي در عقب و 1,3 مگاپیکسلي در 

جلو و راه یاب ماهوار ه یي.
فوجیتسو هنوز اطالعاتي درباره قیمت این تبلت اعالم نکرده است. 

www.DaneshMag.Com



استفاده از تلفن اینترنتي جي میل براي سربازان 
آمریکایي رایگان شد

گوگل اعالم کرد که تمامي اعضاي فعال ارتش آمریکا که داراي 
آدرس اي میل با نام دامنه mil. هستند، از این به بعد مي توانند از 

سرویس تلفن اینترنتي جي میل به طور رایگان استفاده کنند.
به  تماس  براي  مي توانند  آمریکایي  سربازان  گوگل،  اعالم  طبق 
خانواده هاي خود از سرویس تلفني اینترنتي جي میل به طور رایگان 

استفاده کنند.
و  سرویس  این  از  استفاده  براي  آمریکایي  سربازان  خانواده  البته 

تماس با فرزندان خود باید پول بپردازند.

اتحاد سوني، هیتاچي و توشیبا براي رقابت با اپل و سامسونگ
سوني توشیبا و هیتاچي با امضاي قراردادي همکاري خود را براي 
به  تا  کردند  آغاز  متوسط  و  کوچک  نمایش هاي  صفحه  ساخت 
جایگاهي مطلوب در بازار رقابتي این صفحه نمایش ها دست یابند؛ 
تلفن هاي  روزافزون  محبوبیت  به خاطر  مي رود  انتظار  که  بازاري 

هوشمند و تبلت رشد چشمگیري داشته باشد.
اوایل سال 2012 خط  از  که  اعالم کردند  بزرگ  این سه شرکت 

تولید مشترک آن ها به راه خواهد افتاد.
رسانه هاي ژاپني گزارش دادند که همکاري این سه شرکت ژاپني، 
و  کوچک  نمایش   صفحه هاي  تولیدکننده  بزرگترین  به  را  آن ها 

متوسط در جهان تبدیل خواهد کرد.
شرکت هاي ژاپني رقابت بسیار دشواري با شرکت آمریکایي اپل و 
شرکت کره یي سامسونگ در ساخت صفحه هاي نمایش  کوچک و 

متوسط داشتند.
اپل از صفحه هاي نمایش  کوچک و متوسط خود در ساخت آي پاد و 
آي پد استفاده مي کند و سامسونگ نیز در ساخت تبلت گالکسي تب 

و تلفن هاي هوشمند گالکسي اس استفاده مي کند.
این اقدام از سوي سوني توشیبا و هیتاچي نشان مي دهد ژاپني ها 
قصد دارند بازار را در دست بگیرند و به این نتیجه رسیدند که به 

تنهایي قادر به انجام آن نیستند.
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آپدیت جدید و بسیار مهم فایرفاکس ) فوری (
اخیرا خبرهایی مبنی بر احتمال هک شدن اکانت های 
جیمیل به گوش میرسد و همین امر باعث شده است 
تا شرکت های تولید کننده نرم افزار به فکر حفاظت 
از کاربران بیفتند . مخصوصا شرکت هایی که سازنده 

مرورگرهای مطرحی مثل فایرفاکس هستند .
فایرفاکس  محبوب  مرورگر  سازنده   ، موزیال  شرکت 

شرکت  اس.اس.ال  های  سرتیفیکت  کردن  باطل  منظور  به  را  آپدیتی   ،
DigiNotar ارائه کرده است تا کاربرانش قربانی این عملیات هکرها نشوند .

فایرفاکس همچنین تاکید کرده است که تاثیر این آسیب پذیری باال بوده و 
کاربران باید مرورگر خود را بروزرسانی کنند . این بروزرسانی برای هر سه 
پنجره  به  .کافیست  ارائه شده است  ویندوز  و  لینوکس   ، سیستم عامل مک 
تا  کنید  کلیک   Check For Update دکمه  روی  رفته  فایرفاکس   About

عملیات بررسی بروزرسانی جدید شروع شده و نصب آن آغاز شود .

www.DaneshMag.Com

کاوشگر ایراني یک میمون را به فضا مي برد
توسط  که   5 کاوشگر  گفت:  ایران  فضایی  سازمان  سرپرست  فاضلی  حمید 
سازمان  این  فضای  و  هوا  پژوهشگاه  در  ایران  فضایی  سازمان  پژوهشگران 
طراحی و ساخته شده است، در آینده ای نزدیک با استفاده از یک پرتابگر که 

توسط سازمان هوافضا آماده شده است به فضا پرتاب خواهد شد.
فاضلی افزود: این کاوشگر دارای کپسول زیستی حامل یک میمون از نژاد رزوس 
می باشد این میمون طی مدت یک سال اخیر مراحل آماده سازی و آموزش های 

الزم را سپری کرده است.
سرپرست سازمان فضایی ایران گفت: پرتاب این کاوشگر دستاوردهای مهمی 
و  رهگیری  عملیات  و  حیات  پشتیبان  تکنولوژی  و  زیستی  تحقیقات  حوزه  در 
انجام آن یکی  ایران به همراه خواهد داشت و  بازیابی برای سازمان فضایی 
فضا محسوب  به  انسان  ملی  عظیم  پروژه  اجرای  مقدماتی جهت  گام های  از 

می شود.



چین به دنبال جلوگیری از انقالب های اینترنتی
كمپاني هاي  به  چين  كمونيست  حزب  رهبران  از  يكي 
بر  را  خود  كنترل  كه  داد  هشدار  كشور  اين  اينترنتي 

اطالعات موجود در اينترنت بيش تر كنند.
را  خود  مخالفان  سركوب  پكن  كه  است  درحالي  اين 
افزايش داده و تالش مي كند مانع ظهور قيام هاي مردمي 
از طريق اينترنت به سبك قيام هاي خاورميانه در چين 

شود.
ليو كي - يكي از رهبران ارشد پكن - در بازديد از شركت 
سينا كه داراي يك وب سايت معروف ميكروبالگ است، 
را  خود  مديريت  بايد  اينترنتي  كمپاني هاي  كرد:  اظهار 
تقويت كنند و به طور قاطع مانع انتشار و گسترش اخبار 
جعلي و مضر شوند؛ كمپاني هاي اينترنتي بايد در مقابل 

اطالعات جعلي و منفي مقاومت كنند.
مقامات كمونيست چين مردم را به استفاده از اينترنت 
از  اما  مي كنند،  ترغيب  تجاري  و  آموزشي  اهداف  براي 

پتانسيل اينترنت براي گسترش مخالفت ها هراسانند.
پس از تشديد قيام هاي مردمي در كشور هايي مانند مصر 
و تونس با استفاده از شبكه هاي اجتماعي نگراني مقامات 
از  تن  است. پكن هم اكنون صد ها  يافته  افزايش  چيني 

مخالفان خود را زنداني كرده است. 

اين ويژگی جديد گوگل پالس به كاربران كمك می كند تا حساب های اداری شخصيت 
های دولتی را شناسايی نمايند.

گوگل در حال افزودن عالمت های جديد ))badge است كه هويت كاربران سايت شبكه 
اجتماعی گوگل پالس را تصديق می كند، اين عالمت گذاری را در مورد شخصيت های 
دولتی و افرادی آغاز نموده است كه با گروه دوستان و تماس های زيادی وارد اين شبكه 

اجتماع می شوند.
گوگل پالس در پست وبالگ خود نوشت اين بدج يا عالمت های تصديق به زودی در 

اختيار گروه گسترده تری از كاربران قرار خواهد گرفت.
اما هدف اصلی اين سرويس مطلع ساختن كاربران از وجود پروفايل رسمی يك خواننده، 
هنرپيشه، سياستمدار، شخصيت سرشناس يا دولتی بر روی سايت شبكه اجتماعی گوگل 
پالس می باشد، زيرا ممكن است آنها بخواهند افرادی را به Google + Circles خود 

اضافه نمايند.
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بی بوک کالب مدل جدید کتابخوان الکترونیکی عرضه کرد
كالب  بی بوک  كتابخوان  جديد  مدل  زودی  به  كه  است  حاكی  جديد  گزارش های 

)BeeBook Club( با امكانات بيش تری عرضه می شود.
قرار است كتابخوان بی بوک كالب آپديت شود و مدل جديدی داشته باشد.

يك  با  بيش تر  داخلی  حافظه  جديد،  الكترونيكی  جوهر  صفحه  از  جديد  كتاب خوان 
گيگابايت و سرعت بيش تر) پردازنده 800مگاهرتزی جديد( بهره می برد.

طراحی ظاهری تغييری نمی كند و هنوز قيمت مدل جديد مشخص نيست. قيمت مدل 
 )Nook( قديمی 179 دالر است و با توجه به قيمت كتابخوان های جديد كيندل و نوک
اين كتاب خوان بايد قيمت مناسبی داشته باشد تا بتواند در رقابت بازار كتابخوان های 

الكترونيكی حضور داشته باشد.

پروانه  فعالیت 8 شرکت اینترنتي لغو شد
عملكرد 665 شركت اينترنتي تا پايان خردادماه سال جاري 
مورد بررسي قرار گرفت كه از اين ميزان، پروانه فعاليت 8 
شركت اينترنتي به حالت تعليق و لغو درآمده است.عليرضا 
اصغريان مدير كل نظارت بر سرويس هاي فن آوري اطالعات 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان مطلب 
فوق افزود:تعليق پروانه به اين معني است كه به اپراتور اجازه 
توسعه و حق ارائه سرويس جديد و افزايش پهناي باند داده 
نمي شود و در صورتي كه پروانه اپراتور لغو شود، مشتريانش 
به سمت اپراتورهاي ديگر هدايت خواهند شد.وي ادامه داد: 
پروانه  دارندگان  تعهدات  ارتباطات  مقررات  تنظيم  سازمان 
سرويس هاي فن آوري اطالعات را در دو حالت برخط و از راه 
نزديك مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد.او با بيان اينكه 
ارتباطات  و  تنظيم مقررات  آنالين سازمان  نظارت  سيستم 
راديويي با دسترسي مستقيم به شبكه اپراتورهاي فن اوري 
اطالعات به طور مداوم شبكه اپراتورهاي فن آوري اطالعات را 
كنترل مي كند، ابراز كرد: بررسي وضعيت شبكه اپراتورهاي 
فن آوري اطالعات بايد از راه نزديك و در محل صورت پذيرد 
كه اين امر باعث ايجاد تعامل ميان ارائه دهندگان خدمات و 

اطالع از مشكالت و شرايط واقعي آنها مي شود.
پروانه  داراي  اپراتورهاي  كرد:  ابراز  پايان  در  اصغريان 
سرويس هاي فن آوري اطالعات شامل شركت هاي اينترنتي 
پرسرعت  اينترنت  ارائه دهندگان  و   ISDP و   ISP، PAP
 SAP بي سيم وايمكس، ارائه دهندگان خدمات ماهواره يي

و شركت هاي داده مكاني GMPTS است.

ویکي لیکس هک شد
وب سايت ويكي ليكس بعد از انتشار ده ها هزار سند محرمانه وزارت خارجه آمريكا مورد 

حمله هكري قرار گرفت و مسدود شد.
سازمان دهندگان ويكي ليكس در توييتر اعالم كردند: وب سايت ويكي ليكس هم اكنون 

مورد حمله هكري قرار گرفته و از دسترس خارج شده است.
سازمان دهندگان ويكي ليكس از طرفداران خود خواستند براي مشاهده اسناد محرمانه 
از يك سيستم  اينكه  يا  و  )mirror( ويكي ليكس مراجعه  آينه  به وب سايت  منتشره 

جداگانه جست وجو )cablegatesearch.net( استفاده كنند.
هنوز مشخص نيست چه گروه يا نهادي اين حمله هكري را انجام داده است.

عدم محدودیت فیس بوک و توییتر از سوی دولت انگلیس
دولت انگليس از طرح خود مبني بر ممنوعيت استفاده آشوبگران از شبكه هاي اجتماعي 
در زمان بحران و ناآرامي هاي مدني عقب نشيني كرد.سخنان اخير ترسا مي، وزير كشور 
انگليس، نشان دهنده عقب نشيني دولت انگليس از طرح خود مبني بر ممنوعيت استفاده 
آشوبگران از شبكه هاي اجتماعي در زمان بحران و ناآرامي هاي مدني است.وي پس از 
مالقات با مديران فيس بوک، توييتر و شركت ريم، سازنده تلفن هاي بلك بري اظهار كرد: 
دولت هيچ قصدي براي محدود كردن دسترسي به فيس بوک، توييتر و سرويس مسنجر 
بلك بري ندارد. ديويد كامرون از اپراتورهاي شبكه هاي اجتماعي خواست عضويت افرادي 
كه از طريق اين شبكه ها به ايجاد آشوب در خيابان ها مي پردازند را لغو كنند. كامرون 
هم چنين خواهان دخالت پليس و سرويس هاي امنيتي براي پيگرد قانوني مشكل سازان 
آنالين شد. پليس لندن نيز قول داد افرادي كه به تشديد بحران در انگليس از طريق 
ارسال پيغام هاي دروغين در فيس بوک، توييتر و سرويس مسنجر بلك بري پرداخته اند، 

دستگير شوند.
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Gran Turismo 6 در حال ساخت است
رییس استودیوهای بازیسازی شرکت سونی یعنی آقای یوشیدا اعالم کرده است که ششمین شماره 
در   Gran Turismo سری  از 
حال ساخت است و این پروژه به 
چندین سال برای اتمام نیاز دارد. 
انتظار  میتوان  این خبر  اساس  بر 
سال  تا  عنوان  این  که  داشت 
با PS4 عرضه  2014 و همزمان 
شماره  به  نگاهی  اگر  ولی  شود. 
پنجم و تاخیرهای به وجود آمده 
تا  است  ممکن  بیاندازیم  آن  در 
بازی  این  از  آن زمان هم خبری 

نباشد.

Unleashed :2 Shift و اتومبیلرانی واقعی
شیفت 2 بازی منسجم تری نسبت به نسخه قبلی است. شیفت 2 بیش از پیش به شبیه سازی اتومبیلرانی واقعی نزدیک شده است، اما همچنان 
عناصر غیرواقعی در دست فرمان اتومبیل ها به چشم مي خورد.شیفت 2 در یک پیست اتومبیلرانی با موانع و پیچ و تاب های معمول آغاز 
مي شود تا حساب کار دست تان بیاید و درجه سختی بازی را انتخاب کنید. خود بازی به شما کمک مي کند اتومبیل را بهتر هدایت کنید، اما 
اگر کمک خودکار بازی را غیر فعال کنید، نگه داشتن اتومبیل در مسیر دشوارتر خواهد شد.شیفت 2 به واقعیت نزدیک شده است، اما در 
عین حال اتومبیل ها گاهی به گونه اي واکنش نشان مي دهند که در دنیای واقعی شاهد آن نیستید. مثال اگر گرن توریسمو بازی کرده باشید، 
مي دانید پیچ زدن آن هم با سرعت باال کار دشواری است و باید سرعت اتومبیل را کم کنید و بعد فرمان را بچرخانید، اما در شیفت 2 سرپیچ ها 
مي توانید به راحتی دور بزنید، بدون آنکه سرعت اتومبیل را پایین بیاورید. به این ترتیب همیشه در سرعت باال مشغول ویراژ دادن هستید و 
بازی هیجانش را حفظ مي کند.هوش مصنوعی کامال نسبت به حضور شما در جاده آگاه است و به حرکات شما واکنش نشان مي دهد. مثال 

اگر به اتومبیل رقیب تنه بزنید تا آن را از پیست خارج کنید، همان اتومبیل سر پیچ بعدی از شما انتقام مي گیرد. 
یکی از قسمت های جذاب بازی تون آپ کردن اتومبیل هاست. مثال مي توانید یک اتومبیل کالس D را تون آپ کنید، موتور آن را تقویت و 
اتومبیل را روی بدنه سبک تری سوار کنید تا با اتومبیل های کالس C به رقابت بپردازید. وقتی اتومبیل معمولی تان به یک هیوالی مسابقه اي 

قدرتمند تبدیل شد مي توانید ظاهر آن را تغییر دهید و مثل Underground برچسب های مختلفی روی آن بچسبانید.
گرافیک شیفت 2 به وضوح بهتر شده است. اتومبیل ها با جزییات فراوانی طراحی شده اند و جزییات پیست ها مثل بیلبوردهای تبلیغاتی، سبزه 
و چمن کنار پیست و حتی نورپردازی و سایه زنی ها واقعی تر شده است. البته بیلبوردهای تبلیغاتی آنقدر توی چشم مي زند که از دیدن آن 
همه تبلیغ، زده مي شوید. در واقع بیلبوردهای درون بازی جایی نصب شده اند که کامال توجه شما را جلب کند، در حالی که در پیست های 
واقعی جای بیلبوردهای تبلیغاتی متفاوت از چیزی است که در شیفت 2 مي بینید. نمای داخلی اتومبیل ها از صندلی راننده هم تجربه هیجان 

انگیز و کم نظیری است.

www.DaneshMag.Com

Yakuza5
استودیوی سازنده عناوین یاکوزا، خبر از انتشار بازی 
دوم  عنوان  داد.  دستی  کنسول  برای  استودیو  همین 
قرار است دنباله ای برای عنوان »بلک پنتر« باشد که 
منتشر  پی  اس  پی  دستی  کنسول  برای  گذشته  سال 
شد. این عنوان قرار است در بهار 2012 منتشر شود. 
تا به حال تمامی عناوین یاکوزا به صورت انحصاری 
برای پلی استیشن منتشر شده اند و انتظار می رود هر 
انحصاری  های  بازی  جزء  دوباره  عناوین  این  دوی 

کنسول های پلی استیشن قرار بگیرند

DLC اختصاصی Skyrim برای Xbox360 به 
مدت محدود

 Microsoft با توافقی که بین مسئولین
دو  Bethesda حاصل شده است،  و 
 Elder بازی  برای  دانلود  قابل  بسته 
برای  ابتدا   Scrolls V: Skyrim
کنسول Xbox360 عرضه خواهند شد 
و کاربران PC و PS3 باید کمی بیشتر 
منتظر بمانند تا بتوانند این بسته ها را بر 
روی سیستمهای خود بازی کنند. مدت 

این قرارداد یک ماه می باشد و پس از آن بسته ها به صورت آزاد منتشر خواهند شد. 
هنوز هیچ اطالعاتی از زمان عرضه و قیمت این بسته ها اعالم نشده است.
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Gunnar از کمپانی MW3 عینک

که   Gunnar شرکت  جدید  محصول 
عینکهای مخصوص گیم و پی سی تولید 
می کنه که جدیداَ مثل چند سال پیش که 
عینک برای Black Ops تولید کرده بود 
اینبار برای نسخه جدید این بازی یعنی 
MW3 هم عینک جدیدی عرضه کرده 
است که هم اکنون پیش فروش کرده اند 
و برای ماه اکتبر 2011 بطور رسمی قبل 
عرضه  بازار  به  بازی  شدن  منتشر  از 

می شود.
بهره   i-AMP تکنولوژی  از  عینک  این 
میگیرد. و قاب آن از جنس  آلیاژ منیزیم 
هست و لنزهای عریضی دارد که باعث 
کل  در  ولی  میشود.  شما  بیشتر  دید 
چشمان  از  محافظت  عینک  این  وظیفه 

شما است.
به بدلیل   3 Modern Warfare بازی 

جزابیت های باال و صحنه های زیبا گیمر 
باعث  عینک  این  و  میکنه  میخکوبد  را 
از  را  خود  چشمان  حداقل  که  میشود 

دست ندهید !
ودلیل این که گیمرها از عینک استفاده 

میکنن اینه که: 
عینک کنتراست را افزایش می دهد

اندازهای  چشم  و   sharper افزایش 
و  خیرکننده  نویزهای  ترکاهش  روشن 
تمرکز بهترباعث کاهش خستگی چشم 

و خشکی آن میشود.
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HomeFront2 خبر از
 THQ باقی مانده است که مدیر شرکت HomeFront هنوز مدتی به انتشار بازی

آمدن شماره ی  از  بیلسون  دنی  آقای 
دوم بازی خبر داد.

آقای بیلسون اعالم کرد که در شماره 
رود  دیگر  طرف  در  بازی  دوم  ی 
تنها  و  میشود  دنبال   Mississippi
این  کنیم  ذکر  میتوانیم  که  را  نکاتی 
اول  کاراکترهای شماره  بین  که  است 
وجود  ای  مشابه  ی  نکته  هیچ  دوم  و 

ندارد.
نکاتی  هم  بازی  داستان  مورد  در 
شده  اعالم  توجه  جالب  اما  کوچک 
آنطرف  در  بازی  داستان  است 
جایی  داد  خواهد  رخ   Mississippi
که توسط رادیو اکتیو های نیروی کره 
هیچکس  و  است  شده  آلوده  شمالی 
و  ندارد  خبر  آنجا  های  رخداد  از  هم 
برای سفر به آن قسمت نیاز به لباس 

Hazmat است.

Portal2
پورتال 2 این بار هم در آزمایشگاه Aperture Science اتفاق مي افتد، جایی 
که مدت هاست دست بشر از آن کوتاه مانده و در نتیجه همه جا در کثافت فرو رفته 
است.شما در نقش “شل” )Chell( قهرمان قسمت اول پورتال به راه خود ادامه 
مي دهید تا از دست این آزمایشگاه جهنمی و کامپیوتر مخوفی که سعی در متوقف 
کردن شما دارد فرار کنید.در طول راه با روباتی آشنا مي شوید که بارها به کمک 
تان مي آید. روبات راهنمای شما در ظاهر شبیه یک توپ بسکتبال سخنگوست که 
یک لنز دوربین هم روی آن کار گذاشته اند، اما در عمل هم راه و چاه را نشان تان 
مي دهد و هم با دیالوگ های خنده دار شما را غافلگیر مي کند.استودیوی بازی سازی 
آهن  تکه  به یک  است چگونه  بلد  که  ثابت کرد  دیگر  بار   2 پورتال  در   Valve
روح ببخشد و احساس در آن بدمد. در ابتدای بازی سالح مخصوص ایجاد درگاه 

روی در و دیوار را به دست مي گیرید و کمی با آن تمرین مي کنید تا قلق کار دست تان بیاید. در طول بازی 
صدای GLaDOS را مي شنوید که مي خواهد سنگ جلوی پای تان بیندازد. GLaDOS زمانی خود را از 
همه قدرتمندتر و باالتر فرض مي کرد، اما از وقتی که شل آهن پاره های وجودش را در آتش سوزاند، غرور این 
ابرکامپیوتر را درهم شکست.با ادامه داستان کم کم پی مي برید چرا Aperture Science به این حال و 
روز افتاده است. از این گذشته شل و GLaDOS دوباره با هم دوست مي شوند تا با کمک هم از این مخمصه 
نجات پیدا کنند. برای فرار از آزمایشگاه بحران زده و پر پیچ و خم باید تئوری فیزیکی پورتال 2 را به خوبی 
 Co-op بیاموزید و همیشه محیط اطراف را تمام و کمال بررسی کنید.بعد از تمام کردن حالت تک نفره، حالت
را از دست ندهید. در این حالت به جای تکرار مرحله های بخش داستانی با دو شخصیت، داستانی کامال جدید 
با شخصیت های جدید را تجربه مي کنید. در این حالت معماها پیچیده تر مي شود چون شما دو نفر هستید و باید 
 Xbox پورتال 2 بهتر از PS3 اعالم کرده نسخه Valve فکرتان را روی هم بریزید.جالب است بدانید خود

360 است.
در نسخه PS3 برای اولین بار مي توانید از طریق شبکه Steam با افرادی که پورتال 2 را روی PC یا مک 
بازی مي کنند، رو در رو شوید. مدت هاست بازی کردن بین پالت فورم PC و کنسول ها مطرح است، اما این 
ایده اولین بار است که در صنعت بازی عملی شده است. اتصال PS3 به شبکه Steam به بازیکنان این کنسول 

امکان مي دهد مثل PCبازها به روز رسانی ها را به طور خودکار و مستقیم دریافت کنند.
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رایانه مینیاتوري
مشاهده  که  را  تصویري  نکنید!  تعجب 
مي کنید یک رایانه رومیزي کامال معمولي 
است که تنها تفاوت آن با سایر کامپیوترها 

در اندازه بسیار کوچک آن مي باشد.
و  کیبورد  به  مجهز  مینیاتوري  رایانه  این 
است  انگشت  بند  یک  اندازه  به  ماوسي 
که اگر بتوانید آن را هدایت کنید به راحتي 
قابل استفاده مي باشد! روي این PC مانند 

سایر رایانه ها ویندوز نصب شده است.
کشور  ساخت  جالب  بسیار  محصول  این 
بسیار   CPU به  مجهز  البته  و  بوده  ژاپن 

کوچکي نیز مي باشد.
کیبورد خورشیدي

با  را  جدیدي  Logitech،کیبورد  شرکت 
است  داشته  عرضه  بازار  به   K750 نام 
که با فناوري خورشیدي شارژ مي شود. در 
قسمت باالي این محصول پنلي خورشیدي 
خورشید  مستقیم  نور  مقابل  در  که  است 
به صورت کامل کیبورد را شارژ مي کند و 
پس از آن مي توان به مدت 3 ماه از شارژ 
کلید  این صفحه  قیمت  نمود.  استفاده  آن 
بي سیم 60 دالر بوده و با انواع ویندوزها 
سازگار مي باشد. این محصول در 5 رنگ 

مختلف به بازار عرضه شده است.
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تولید همبرگر مصنوعی با سلولهای بنیادی
را  همبرگر  نوعی  بنیادی  سلولهای  از  هلندی  دانشمندان 
توسعه دادند که هرچند مشکالت متعددی از جمله قیمت 
باال و طعم نامانوس دارد اما در آینده می تواند در مبارزه با 

گرسنگی جهانی مورد استفاده قرار گیرد. 
نخستین بار در سال 2009 دانشمندان هلندی دانشگاه آیندهوون خبر از تولید 

گوشت با استفاده سلولهای بنیادی دادند.
پروفسور  مدیریت  به  مستریخت  دانشگاه  پژوهشگران  از  گروهی  نیز  اکنون 
تولید  برای  حیوانات  بنیادی  سلولهای  روی  بر  مطالعه  درحال  پست«  »مارک 

همبرگر مصنوعی هستند.
تولید این گوشت مصنوعی دالیل زیستی و تجاری متعددی دارد. برای مثال، 
گزارش سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که تا سال 2050 مصرف گوشت 
به دوبرابر مصرف فعلی خواهد رسید که با متدهای تولید رایج، این سیستم در 
پاسخگویی به تقاضای بازار ناتوان خواهد بود. رنگ تنها بخشی از موانعی است 
که این دانشمندان باید آن را حل کنند. به طوریکه اولین و مهمترین مسئله برای 
تولید این گوشت مصنوعی هزینه باالی آن است.برپایه ارقام محتاطانه با استفاده 
از متدهای فعلی، تولید اولین همبرگر مصنوعی می تواند بیش از 220 هزار پوند 
)250 هزار یورو( هزینه داشته باشد. همچنین نباید طعم نامانوس این گوشت را 
از یاد برد که به اعتقاد این محققان با استفاده از طعم دهنده های خاصی می توان 

سلولهای بنیادی را تحریک و گوشتی با طعم طبیعی تولید کرد.

بگو تا عکس بگیریم
 16 مدل  یک  که  است   F600EXR نام  به  فیلم  فوجی  جدید  دوربین  این 
مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 15x و قابلیت فیلمبرداری 1080p است. تا اینجا یک 

دوربین کامپکت معمولی بازار به حساب می آید.
این دوربین یک جی پی اس داخلی دارد که کار ویژه ای برای شما انجام میدهد: 
حافظه  یک  خودش  درون  دوربین  این  عکاسی.  برای  مناسب  نقاط  کردن  پیدا 
داخلی دارد که بیش از یک میلیون موقیت مناسب برای عکاسی را ذخیره کرده 
برای  زیبا  های  منظره  کردن  پیدا  برای  جای جستجو  به  توانید  می  حاال  است. 

عکاسی از دوربین دیجیتال تان کمک بگیرید.
به حافظه  را  مناسب عکاسی  موقعیت های  توانید خودتان هم  اینکه می  ضمن 
دوربین اضافه کنید تا بعدا به آنها مراجعه کنید و در نهایت می توانید آنها را روی 

»گوگل مپز« هم ببینید.
جدید  های  موقعیت  دریافت  و  اینترنت  به  دایمی  اتصال  امکان  مدل  این  فعال 
عکاسی را ندارد اما احتماال در مدل های بعدی باید منتظر یک شبکه اجتماعی 

عکاسی برای سوژه یابی و دوربین های متصل به اینترنت باشیم. 
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در   100-LSM موس اسکنر 
که  است  کرده  طراحی  را  موسی  الجی  رشکت 

نگه  با  و  به سادگی  این موس  میکند،  اسکن هم 

داشنت دکمه اسکن هوشمند و حرکت دادن آن بر 

را  تصویری  هرگونه  بود  خواهید  قادر  کاغذ  روی 

تصویر  کنید  اسکن   A3 برگ  یک  بزرگی  به  حتی 

سند  یک  به  مستقیامً  توانید  می  را  شده  اسکن 

قابل ویرایش مثالً Word یا Excel منتقل کرده و 

بالفاصله ویرایش کنید.قیمت آن حدود 148 دالر 

می باشد.

نابینایان آیپد دار می شوند
مي گريد  قرار  آيپد  منايشگر  روي   Omnifier كيس 

و با منايش كاراكرتهاي بريل، ارتباط با اين دستگاه 

را براي افراد نابينا فراهم مي كند. omnifier از گاز 

براي منايش حروف استفاده كرده و اطالعات آيپد را 

از طريق كابل دريافت مي كند.

خوابی آرام و راحت
تيلر فرانكلني هايد، طراح اين ماسك جالب معتقد 

است، بهرتين روش براي بيدار شدن از يك خواب 

خوب شبانه،

به چشم خوردن نور خورشيد است، اما مي توان اين 

نور را تنظيم كرد كه در ساعت خايص به چشمامن 

اين عينك خواب مي تواند در ساعت معني،  بتابد. 

نور الزم را براي طلوع خورشيد و سپس باال آمدن 

آن مهيا كند.
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با Movie Mount،آیپد را به استدیو فیلم سازی تبدیل کنید
افراد زیادی دوست دارند با آیپد خود، کار های ویدئویی انجام دهند. اما فکرش را بکنید: 
در دست گرفتن یک دستگاه ده اینچی به عنوان دوربین و این ور و آن ور بردنش برای 
ضبط فیلم، تا چه اندازه می تواند با مزه باشد! از این گذشته لنز و میکروفون آیپد نمی 

توانند جواب خیلی از نیاز هایمان را بدهند. 
در   Movie Mount این امر یاریتان می کند. این گجت یک فریم پالستیکی

آیپد  که  به است  قابل  تحسین  امکاناتی  و  بر گرفته  در  را  2 شما 
اضافه  می کند. با قرار دادن آیپد در این قاب، می آن 

آن  ا توانید  روی سه پایه قرار دهید و از امکاناتی ر
لنز  فه مثل  ضا اطراف ا در  بر خوردار شوید.  هم 

برای  هایی  محل  کاور  فالش این  میکروفون،  گیری  قرار 
قراردارد.  نور  پروژکتور  نیازتان یا  به  بسته  همچنین 
زاویه  های  لنز  از  توانید  )Wide Angle( می  گسترده 
بهره   )Telephoto( تله  می و  نخواستید  هم  اگر  ببرید. 
لنز  از   ، حرکت  یک  با  خود آیپد استفاده کنید.توانید 

تمامی  با  کیسی  چنین  از  ترکیبی  افزار   نرم  و  امکانات 
تجسم  را  آیپد  روی   iMovie کنید. سبکی جدید در ساخت
کننده فیلم! با این که نمی توان از دوربین  خیره  کیفیت  انتظار  آیپد 

برای ای داشت. اما این وسیله بی شک یک  العاده  فوق  گزینه 
مندانی  عالقه  البته  و   ... است  دارند همه کار که خبرنگاران  دوست 
 Movie دهند.  انجام  گجت  یک  با  با قیمت 70 دالر، یک Mount را 

ماه دیگر راهی بازار جهانی می شود.
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wacom قلم دیجیتالی
جعبه  يك   wacom شركت 
جادويی قلم برای عالقمندان اين 

رشته هنری ارائه كرده است.
 مجموعه اين محصول شامل يك 
قلم، يك گيرنده ديجيتالی، چهار 
باتری  يك  كارتريجی،  قلم  سر 
اپليكيشن  و  شارژر  شارژ،  قابل 
inkling sketch manager

می باشد. برای نقاشی كردن كافی است كه قلم را به دست بگيريد و گيرنده 
را روشن كرده و باالی صفحه كاغذ خود بگذاريد. اكنون تصور خود را به پرواز 

در بياوريد و تصاوير و طرح های زيبا و هنری خود را خلق كنيد.
تواند 1024  به تكنولوژی فشار، می  با مجهز بودن  اين گيرنده ديجيتالی   
حالت از فشاری كه شما در حين طراحی كردن بر روی كاغذ وارد می كنيد 
را در خود ضبط می كند. در واقع طرح شما، به زبان فشار در اين گيرنده 
ذخيره می شود. محدوديت طراحی هم وجود ندارد و شما می توانيد با خيال 

راحت صد ها صفحه طراحی كنيد.
كامپيوتر  يك  به   USB پورت  طريق  از  را  گيرنده  طراحی،  اتمام  از  پس   
روميزی و يا لپ تاپ وصل كنيد. اكنون می توانيد طرح های خود را در فرمت 
های JPG ،TIFF در كليه نرم افزار های ويرايش تصاوير نظير فتوشاپ وارد 

كنيد و با ابزار های موجود تغييراتی را ايجاد كرده و افكت های 
مد نظرتان را اعمال كنيد. 

به   اين قلم قرار است از نيمه دوم سپتامبر با قيمت $200 
بازار عرضه شود. 
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 افزایش نگرانی خطر ابتال به سرطان با 
موبایل

محققان استرالیایی پس از آزمایش های گوناگون به این نتیجه رسیدند 
به  ابتالی کاربران  و  اختالل  باعث  تلفن همراه  از  مداوم  استفاده  که 

تومورهای مغزی می شود.
به 87  تلفن همراه در استرالیا و رسیدن آن  نفوذ  افزایش ضریب  با   
با  سرطان  به  ابتال  درباره  نگرانی  درصد، 

استفاده از این دستگاه افزایش یافته است.
  بر اساس این گزارش، 37 درصد کاربران 
اند  کرده  اعالم  استرالیا  در  همراه  تلفن 
که نگران سالمتی خود برای استفاده از 

تلفن همراه هستند.
این تحقیقات همچنین نشان داده که زنان 
هستند  خود  سالمتی  نگران  مردان  از  بیش 
مردان  درصد   33 و  زنان  درصد   40 چنانچه 
نگرانی خود برای استفاده از تلفن های همراه را 
اعالم کرده اند.بر این اساس افرادی که میانگین سنی 35 تا 49 سال 
تلفن های  از  با استفاده  به سرطان  ابتال  از دیگران نگران  دارند بیش 

همراهند.

معرفی رسمی گوشیWave 3 و دو تلفن همراه مبتنی 
بر سیستم عامل جدید شرکت سامسونگ

عامل  سیستم  نسخه  جدیدترین  پیش  چندی  سامسونگ  شرکت 
این  نیز  امروز  و  کرد  معرفی  را    2  Bada یعنی   خود  اختصاصی 
شرکت به صورت رسمی گوشی های مبتنی بر بادای جدید را  در وب 

سایت خود معرفی کرده است.
این 3 مدل معرفی شده Wave M، 3 Wave و Wave Y هستند 
که بر اساس روش نام گذاری جدید سامسونگ  نام گذاری شده اند.

Wave3دارای پردازنده 1.4 گیگاهرتزی با صفحه نمایش 4 اینچی 
Super AMOLED و دوربین 5 مگاپیکسلی به همراه فالش است.
از سایر مشخصات سخت افزاری این تلفن همراه که پیشرفته ترین 
مدل معرفی شده است می توان به دوربین مکالمه ویدیویی در جلو ،3 
گیگابایت حافظه داخلی ،اسالت کارت microSD،راه یاب ماهواره 

ای ،بلوتوث WiFi a/b/g/n، 3 اشاره کرد.
پردازنده 832  دارای  که  است   Wave M معرفی شده  بعدی  مدل 
LCD و  نوع  از   HVGA اینچی  نمایش 3.65  مگاهرتزی ،صفحه 
داخل  در  حافظه  کارت  گیگابایت   2، داخلی  حافظه  مگابایت   150
بسته بندی ،دوربین 5 مگاپیکسلی ،انتخاب اختیاری NFC ،بلوتوث 

3 و WiFi b/g/n است.
آخرین مدل معرفی شده نیز Wave Y با پردازنده 832 مگاهرتزی 
دو  ،دوربین   LCD نوع  از   HVGA اینچی   3.2 نمایش  ،صفحه 
،کارت  داخلی  حافظه  مگابایت   150، فالش  همراه  به  مگاپیکسلی 
 NFC انتخاب اختیاری حافظه دو گیگابایت در داخل بسته بندی، 
ای  ماهواره  راه یاب  WiFi b/g/n و  ،بلوتوث 3، 

است.
معرفی  همراه  تلفن   3 هر  که  است  گفتنی 
اختصاصی  رسان  پیام  سیستم  دارای  شده 
هستند نیز   ChatON یعنی  سامسونگ 

گوشي OmniaPRO Samsung B7610  :جعبه ابزار حرفه اي ها
همراه  به   OmniaPRO  Samsung B7610 انتظار طوالني زمان  از  پس  Windows Mobile 6.5  عرضه باالخره 
دلیل استفاده از رابط هاي سفارشي شد. گوشي هاي هوشمند سري Omnia همواره امکانات بسیاري ارائه مي داده اند و به 
OmniaPRO B7610 نخستین سازي شده به همراه Windows Mobile  و مشخصات غني مشهور بوده اند. گرچه 

عضو خانواده است که به صفحه کلید QWERTY سخت افزاري مجهز شده است و تنها با نگاهي به ظاهر آن ارزش کار سامسونگ در این گوشي ، 
آشکار مي شود.اگر کشویي بودن آن را هم در نظر نگیریم ، OmniaPRO B7610 یکي از توانمندترین گوشي هاي عرضه شده هم در بعد نرم افزاري و 
هم در بعد سخت افزاري است. صفحه کلید QWERTY سخت افزاري آن موجب مي شود که آن را با گوشي هاي گران قیمت مقایسه کنیم . پس باید 
OmniaPRO منتظر رقیبان واقعا سرسختي باشد.این هدف بعد از مدت زماني که از این گوشي استفاده کنید براي تان هویدا خواهد شد. صفحه کلید 
QWERTY منحصربفرد تاشو ، پد لمسي Backtrack و صفحه نمایش لمسي خازني همه براي کمک به شما در کنار هم قرار گرفته اند.این گوشي یک 
گوشي غیرمعمول است اما به روش خوبي با کاربر به برقراري تعامل مي پردازد. Motorola BACKFLIP به امکانات ارتباطي خوب هم مجهز است که 
آندرویدي هاي اولیه از آن ها بي بهره بودند. این گوشي به رابط MOTOBLUR مجهز است که بر سرویس هاي شبکه هاي اجتماعي متمرکز شده است 

. عالوه بر این امکان ارتقاي سیستم عامل این گوشي باعث مي شود که استفاده از آن لذت بخش تر شود.
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 آی فون 5 لو رفت
در حالی که هنوز اپل تاریخ دقیق رونمایی و عرضه گوشی آی 

اطالعات فون 5 را اعالم  نکرده، 
تصاویری  این و  درباره 
منتشر  شده است.گوشی 
اساس  بر  که   تصاویری 

درباره گوشی جدید اپل منتشر شده، دارای قاب سفید است و 
ظاهرا قرار است با نام N۹4 راهی بازار شود.

گفته می شود این گوشی با نسخه 5.0 سیستم عامل iOS در 
اختیار کاربران قرار می گیرد.

این تصاویر همچنین فلش دوربین را نشان می دهد اما شایعات 
حاکی از آن است که این گوشی با دوربین بهتر و صفحه نمایش 

بزرگ تر در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
ماه  همین  طول  در   5 فون  آی  گوشی  گزارش،  این  اساس  بر 

رونمایی و از ماه آینده راهی بازار خواهد شد.

احتمال ممنوعیت فروش گوشی های موتوروال در آمریکا
مایکروسافت با تنظیم شکایتی علیه موتوروال و ارایه آن به کمیسیون تجارت بین الملل خواستار ممنوعیت عرضه گوشی های موتوروال 
در آمریکا شده است. مایکروسافت در شکایت نامه خود متذکر شده که موتوروال به هفت امتیاز انحصاری این شرکت تجاوز کرده است.

دیوید هاوارد، قائم مقام شرکت مایکروسافت می گوید: موتوروال به امتیازهای ما تجاوز کرده و ما به رای کمیسیون تجارت بین الملل به 
نفع خودمان دلگرم هستیم.

اما ظاهرا این دو غول بزرگ فناوری در یک جنگ بزرگ تر میان ویندوز فون و آندرویید هستند و هر دو نگران از دست دادن بازارهای 
نوظهورند.بر اساس این گزارش، اگر مایکروسافت نتواند سهم خود را از بازار بیشتر کند در برابر گوگل سهم زیادی را از دست خواهد 
داد. البته نگرانی مایکروسافت از خرید 12/5 میلیارد دالری موتوروال توسط گوگل است، چنانچه هم اکنون که غول جستجو را در حال 
ادغام با یک شرکت سخت افزاری می بیند کمی احساس خطر کرده و احتمال می دهد که موقعیت ویندوز فون به خطر بیفتد. در مقابل 
اگر موتوروال هم نتواند در این جدال پیروز شود نتیجه آن ممنوعیت فروش گوشی هایش در امریکا خواهد بود که به این ترتیب یکی از 

بازارهای مهمش را از دست خواهد داد



گوشي OmniaPRO Samsung B7610  :جعبه ابزار حرفه اي ها
همراه  به   OmniaPRO  Samsung B7610 انتظار طوالني زمان  از  پس  Windows Mobile 6.5  عرضه باالخره 
دلیل استفاده از رابط هاي سفارشي شد. گوشي هاي هوشمند سري Omnia همواره امکانات بسیاري ارائه مي داده اند و به 
OmniaPRO B7610 نخستین سازي شده به همراه Windows Mobile  و مشخصات غني مشهور بوده اند. گرچه 

عضو خانواده است که به صفحه کلید QWERTY سخت افزاري مجهز شده است و تنها با نگاهي به ظاهر آن ارزش کار سامسونگ در این گوشي ، 
آشکار مي شود.اگر کشویي بودن آن را هم در نظر نگیریم ، OmniaPRO B7610 یکي از توانمندترین گوشي هاي عرضه شده هم در بعد نرم افزاري و 
هم در بعد سخت افزاري است. صفحه کلید QWERTY سخت افزاري آن موجب مي شود که آن را با گوشي هاي گران قیمت مقایسه کنیم . پس باید 
OmniaPRO منتظر رقیبان واقعا سرسختي باشد.این هدف بعد از مدت زماني که از این گوشي استفاده کنید براي تان هویدا خواهد شد. صفحه کلید 
QWERTY منحصربفرد تاشو ، پد لمسي Backtrack و صفحه نمایش لمسي خازني همه براي کمک به شما در کنار هم قرار گرفته اند.این گوشي یک 
گوشي غیرمعمول است اما به روش خوبي با کاربر به برقراري تعامل مي پردازد. Motorola BACKFLIP به امکانات ارتباطي خوب هم مجهز است که 
آندرویدي هاي اولیه از آن ها بي بهره بودند. این گوشي به رابط MOTOBLUR مجهز است که بر سرویس هاي شبکه هاي اجتماعي متمرکز شده است 

. عالوه بر این امکان ارتقاي سیستم عامل این گوشي باعث مي شود که استفاده از آن لذت بخش تر شود.

گوشی Optimus Me P350 ال جی هم به 
جمع هوشمندها پیوست

به میدان وارد شده  در رقابت هوشمندها ال جی هم 
و گوشی های هوشمندی راهی بازار می کند که اگرچه 
قرار  دنیا  گوشی های  پیشرفته ترین  قواره  و  قد  در 
نمی گیرند اما در رده متوسط ها حرف هایی برای گفتن 

دارند.
البته به نظر می رسد ال  جی گوشی هایش را بیشتر به 
 Optimus Me .لحاظ طراحی ارتقا داده تا عملکردی
P350 یک گوشی هوشمند در رده متوسط هاست که 
طراحی بسیار زیبایی دارد و برای کسانی که به شکل 

و فرم گوشی اهمیت می دهند مناسب است.
گوشی P350 برای نوجوانان طراحی شده، شبیه قالب 
صابون است و ظاهر زیبایی دارد و می توان گفت که 
این گوشی برادر جوان تر  Optimus One است که 

محبوبیت زیادی یافت.

Nokia N900 بررسي گوشي
 بسیار واضح است که Nokia N900  تفاوت بسیاري با گوشي 
 QWERTY دارد. شاید صفحه کلید N هاي معمول و قدیمي سري
کشویي گوشي، آنرا مشابه برخي از گوشي هاي این سري جلوه دهد 
اما سیستم عامل Maemo تجربه اي کامال متفاوت به کاربران ارائه 
و  نیست  ها  گوشي  این  با   N900 تفاوت  تنها  این  گرچه  دهد.  مي 
N900 سعي دارد دو دنیاي متفاوت گوشي ها و کامپیوترها را به هم 
 N900 پیوند دهد.اینترنت را مي توان یکي از جنبه هایي دانست که
در آن به دنبال پیوند دادن کامپیوترها و گوشي هاي موبایل است 
، پس باید امکانات ارتباطاتي و مرورگر وب را جزء نقاط مثبت آن 
تایپ  امکان  و  آن  باالي  رزولوشن  و  بزرگ  نمایش  دانست. صفحه 
آسان قابلیت هایي هستند که پیش از این در برخي از گوشي هاي 
دیگر هم دیده بودیم اما همانطور که اشاره شد N900 متفاوت است . 
 Mozilla و مرورگري مبتني بر Maemo این گوشي به سیستم عامل

مجهز است و از امکانات ارتباطي خارق العاده اي برخوردار است.
 ازویژگی های کلیدی آن میتوان به مواردی چون:

صفحه نمایش لمسي مقاومتي با اندازه 5/3 اینچي و قابلیت نمایش 16 
میلیون رنگ و پشتیباني از رزولوشن WVGA  پیکسل| سیستم عامل 5   

Maemo  | صفحه کلید QWERTY کشویي با سه ردیف کلید|
پشتيباني چهاربانده از GSM و پشتيباني سه بانده از 3G| دوربین 5 
مگاپیکسلي با فوکوس اتوماتیک ، فالش دوگانه LED و محافظ لنز 
پویا| Wi-Fi و GPS با پشتیباني از عملکرد AGPS| حافظه داخلي 
32 گیگابایتي| جک تاشو براي قرار گرفتن گوشي روي میز| پشتیباني 
پورت   |FM فرستنده   |XviD و   DivX ویدیویي  هاي  فرمت  از 
v2.0و... استریو  بلوتوث  و  گوشي(  شارژ  قابلیت  )با   MicroUSB

اشاره کرد.
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خبرهای کوتاه
تصادف مستربینی!

مستر بین بازیگر مشهور انگلیسی با ماشین 
سوپر اسپرت خود، در جادهa604 همتون 
که  بود  رانندگی  حال  در  شایر  کمبریج 

ناگهان با درختی برخورد کرد.
و  1میلیارد  وان،ماشین  اف  الرن  مک 
بر  386کیلومتر  که  او  تومانی  270میلیون 
با  برخورد  از  پس  دارد  سرعت  ساعت 
وی  خوشبختانه  اما  گرفت  آتش  درخت 
آتش،از  در  شدن  گرفتار  از  قبل  توانست 
ماشین به بیرون بپرد و از مهلکه جان سالم 
به در ببرد.او در این حادثه به جز شکستگی 

شانه آسیب جدی دیگری ندیده است.

گرانترین تصادف جهان
در یک تصادف که در مونت کارلوی 

هزار   250 بنتلی  یک  داد  رخ  آمریکا 
بود!  جوان  زن  یک  آن  راننده  که  پوندی 
گرانترین  از  که  دیگر  ماشین  چهار  به 
ماشین های حال جهان محسوب میشوند 
با  خاطی  حادثه،  این  کرد.در  برخورد 
75هزار  کالس  اس  بنز  مرسدس  یک 
پوندی،فراری مدل430به ارزش 143هزار 
پوند،استون مارتین ریپید 150هزار پوندی 
و یک پورشه 911 به ارزش 80هزار پوند 
پوند،قریب  700هزار  کرد)جمعًا  تصادف 

به یک میلیون دالر(. 

دی کاپریو در صنعت خودروسازی
شرکت فیکسر آمریکا باالخره پس از مدتها 
ساخت  الکترونیکی  خودرو  اولین  انتظار 
این  شرکت  رساند.این  تولید  به  را  خود 
اتومبیل را به صورت نمادین به دی کاپریو 
بازیگر مشهور هالیوود که یکی از سرمایه 

گذاران این شرکت است، تقدیم کرد.
سال گدشته شرکت فیکسر 530میلیون دالر 
از دپارتمان انرژی آمریکا وام گرفت،وامی 
که به شرکت های نیسان و تسال هم داده 

شده .

لذت هوا خوری با کادیالک
کادیالک مفهومی Ciel خودرو خانوادگی و تفریحی است که برای جاده ها و شهر های ساحلی طراحی 
شده است تا از هوای آزاد و شرجی نهایت استفاده را ببرید. این خودرو دارای ظرفیت چهار سرنشین را 
داراست و برایراحتی بیشتر سرنشینان دارای چهار در است  یک موتور ۳06 لیتری V6 تزریق مستقیم ، 
سوپاپ ها متغیر و همچنین دارای دو توربو می باشد که باعث شده است ciel بالغ بر ۴۲۵ اسب بخار توان 

تولید کند.
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 CADILLAC SRX 
این بار یکی دیگر از SUV های این کمپانی شهیر میهمان ماست خودرویی که برای سال 2010 به طور کلی مورد بازنگری قرار گرفت 
و بیش از پیش با قدرت و تکنولوژی ظاهر شد تا کمی نگاه ها را نسبت خود تغییر دهد، کادیالک SRX یک خودروی SUV میان 
سایز و لوکس می باشد که البته برای سال 2010 این خودرو کوچکتر و زیباتر از قبل شد تا عالوه بر نگاه داشتن طرفدارانش، طرفداران 

جدیدی را هم برای خود پیدا کند.

            نمای داخلی

                              نمای خارجی

کیا اولین خودروی خود را برای نمایشگاه 
فرانکفورت رونمایی کرد

کیا رسماً تایید کرد این مدل ، سدان اسپرت 
قرار  خودرو  این   . است  عقب  دیفرانسیل  و 
آینده در نمایشگاه فرانکفورت  است در ماه 
اطالعات  هنوز  کیا   . بیاید  در  نمایش  به 
 . است  نداده  خودرو  این  مورد  در  بیشتری 
برای دریافت اطالعت بیشتر باید تا برگزاری 

نمایشگاه منتظر بمانیم.

BMW CONCEPT6
شرکت باواریایی ب ام و بیش از هفت دهه در ساخت پیشرانه های شش سیلندر 
تجربه دارد. از آنجا که پیشرانه های شش سیلندر خطی در موتورسیکلت باعث 
افزایش طول و بروز مشکالتی می شود، تا کنون به غیر از چند مورد خاص، به 
مجموعه موتورسیکلت های تولیدی و حتی مسابقه ای راه نیافته است. موتورهای 
شش سیلندر خطی، معموال یا طویل هستند یا عریض که در هر صورت مشکالتی 
را مثل تعویض نه چندان خوب دنده، تقسیم نامناسب وزن و همین طور مرکز ثقل 
به همراه دارد. یکی از اصلی ترین مشکالت، وزن باالی آنهاست که مزیت قدرت 

بیشتر نسبت به پیشرانه های چهارسیلندر را پوشانده است.
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F 117 جنگنده پنهانکار

یکی از قدرتمندترین جنگنده های موجود جهان، هواپیمایF-117 ، ملقب به »شاهین شب« است. شاهین شب نخستین هواپیمای 
رادارگریز )Stealth( است و این خصوصیت مهم آن را از دیگرجنگنده هامانندF-15 متمایز می سازد. تصمیم ساخت این هواپیما در 

سال 1968 میالدی با دادنمجوز شرکت هواپیماسازی الکهید مارتین گرفته شد.
این شرکت نیز به سرعت تنها پس از 31 ماه، نخستین پرواز آزمایشی شاهین شب را در 18 ژوئن سال 1981 میالدی در منطقه آزمایشی 
نوادا به نمایش گذاشت. از میان 59 فروند هواپیمایF-117، نخستین شان در سال 1982 میالدی به نیروی هوایی آمریکا تحویل داده 

شد و در تابستان سال 1990 میالدی نیز آخرین فروند این هواپیما ساخته شد. 
، به واسطه تکنولوژی رادارگریزی )Stealth( این هواپیما و با استفاده از بمب های هدایت شونده  ی ر لیز

شاهین شب توانایی حمله به نقاط بحرانی و غیرقابل نفوذ دشمن را دارد.
از  یکی  که  طراحی  در  های نوآوری  شاخص 

توانایی جنگی بسیار منحصربه فرد F-117 است 
پرنده  این  به  را  است. باالیی  داده  آهنی 

شب،  تک سرنشین و مجهز به شاهین 
موتور  توربوفن مدلF404 ساخت شرکت جنرال الکتریک دو 
که   تجهیزات گوناگونی را می تواند به کار گیرد و مجهزبه یک سیستم ناوبری و نیز است 

سیستم شکاری � رهگیر وایونیک )الکترونیک هواپیما(پیشرفته ای است که کار خلبان را سهل و قدرت عملیاتی آن را افزایش می دهد. 
آمریکا از این جنگنده نامریی استفاده های بسیار زیادی می برد. هر کجا که احساس کند تجهیزات راداری دشمن قوی و پرقدرت است 
از شاهین شب برای انجام هرگونه عملیات نفوذی استفاده می کند و با اطمینان  در انتظار شنیدن خبرهای خوش از عملیات شاهین 

هایش می نشیند.
شاهین شب تنها هواپیمایی بود که توانست در عملیات توفان صحرا  علیه عراق  مجوز حمله به مرکز شهر بغداد را بگیرد.

 در این عملیات، آمریکا از 36 فروندF-117 استفاده کرد اما همین چند فروند هواپیما رکوردهای بسیار جالبی را بر جای گذاشتند. به 
طور مثال از 2000 تن بمب و موشک برای انهدام نیروگاه های برق، پایگاه های نظامی، مرکز رادارهای دفاعی و. . . استفاده کردند، 
که اکثر آنها بمبهای هدایت شونده لیزری بود. شاهین های آمریکایی در این عملیات حدود 6900 ساعت پرواز داشتند و با توجه به 
رادارگریز بودنشان به راحتی از تمامی حریم های هوایی عراق و کویت استفاده کردند بدون اینکه هیچ مزاحمتی از سوی رادارهای 
دشمن را متوجه خود ببینند و خطری حس کنندپس از این عملیات موفق بود که به درخواست ناتو 24 فروند از این هواپیما در سال 
1999 میالدی به خدمت دو پایگاه هوایی اروپایی )پایگاه هوایی آویانو در ایتالیا و اشپانگاهلم در آلمان( درآمد. نخستین حمله شاهین 

شب در 24 مارس 1999 میالدی برعلیه یوگسالوی ثبت شده است.
این پرنده شب در یکی از شاهکارهای خود که پرواز بدون توقفی از هولومان ،یک پایگاه هوایی در آمریکا، به سمت کویت داشت 
5/18ساعت به طول انجامید و رکوردی برای هواپیماهای تک سرنشین بر جای گذاشت که تا به امروز شکسته نشده است. F-117 این 
رکورد را مدیون مهندسانی است که قابلیت سوختگیری در هوا را برای این مخلوق شگفت انگیز منظور کردند. عالوه بر این شاهین 
شب دارای دو محفظه تسلیحاتی است که انواع گوناگونی از موشک ها و بمب های هدایت شونده را می تواند حمل کند و خلبان تنها 

با فشار یک کلید می تواند سرنوشت یک منطقه یا یک پایگاه نظامی یا یک نیروگاه را تغییر دهد.
این هواپیما در عملیات توفان صحرا در سال 1991 موفق شد با 1300 پرواز، 1600 نقطه و هدف مهم را مستقیمًا مورد حمله قرار دهد. 

مشخصات:
نوع هواپیما: جنگنده تاکتیکی                                                             فاصله دو سر بال: 2/13متر )43 فوت + 14 اینچ(

وزن: 23625 کیلوگرم )52500 پوند(                                                   سقف پرواز: 45000 فوت
سرعت: 600 مایل در ساعت )سطح دریا( حدود 92/0 ماخ                         شرکت سازنده: شرکت هواپیماسازی الکهید مارتین

قدرت موتور : 10600 پوند برای هر موتور                                            طول: 19/4 متر )63 فوت(
ارتفاع: 3/9 متر )12 فوت + 5 اینچ(
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اسلحه ای به شکل موبایل با 4 گلوله!
حمل  قابلیت  و  است  موبایل  شکل  به  اسلحه  این 
چهار گلوله دارد و با فشار دکمه شماره های 1 تا ۴ 
این گلوله ها شلیک می شوند.به نقل از برخی منابع 
این اسلحه خیلی پیشرفته است و مجهز به صدا خفه 
کن است و تیر آن به خطا نمی رود.گفته می شود این 

سالح دراختیاردستگاه اطالعاتی انگلیس می باشد.

دوربین دید در شب
دوربین دید در شب اصطالحا به تجهیزاتی گفته می شود که امکان دیدن در تاریکی را فراهم می کند. با این تجهیزات عمال می توان فردی 

را که در فاصله 200متری در تاریکی مطلق ایستاده است؛ مشاهده کرد.
طرز کار

این دوربین ها بسته به فناوری مورد استفاده خود به دو طریق کار می کنند:
1- بهسازی تصویر

2- تصویرسازی گرمایی
 تجهی��زات نوع اول یا بهس��ازی تصویر از روش جم��ع آوری و تقویت 
نورهای اندکی که از جسم متصاعد می شود و منابع نوری محدود موجود 
در محیط )س��تاره ها و ماه( که با چش��م غیرمسلح دیده نمی شوند استفاده 
می کن��د. در نوع دوم یا تصویرس��ازی گرمایی از جمع آوری بخش باالیی 
طیف های نور فروس��رخ اس��تفاده می ش��ود. این طیف ها به عنوان گرما 
از جس��م متصاعد می ش��وندو بنابراین اشیایی که گرم هس��تند مانند بدن 
جانداران بیشتر از اجسام س��رد مانند درختان تشعشع فروسرخ دارند. اما 
از آنجا که تصویر این دوربین ها دارای طیف رنگی غیرواقعی )قرمز برای 
جس��م گرم و آبی برای جسم سرد( هستند؛ چندان مورد استفاده به عنوان 

دوربین دید در شب نیست و مصارف خاص دیگری دارد.

شما ببینید دیگران را،اما دیگران نبینند شما را!
استتار یکی از راه هایی است که برای در امان ماندن موجودات زنده و غیر زنده از دیده شدن به وسیله دشمن از طریق غیر 
قابل تشخیص شدن از محیط اطراف به کار می رود.انسان ها نیز در دفاع نظامی از این روش استفاده می کنند. به مجموعه 
اقداماتی که فرد یا افراد برای در امان ماندن خود و یا تجهیزات شان از دید دشمن انجام می دهند، استتار گویند. بدیهی ست 

دشمن نمی تواند کسی را که نمی بیند یا نمی داند کجاست، هدف قرار دهد.
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عکس 

راهنمای دیدن عکس 
برای دیدن عکس صورت خود را به مانیتور نزدیک کنید سپس آرام آرام از مانیتور دور شوید در این 
لحظه باید مانیتور را یک شیشه صاف و روشن در نظر بگیرید و شما باید فوکوس چشم خود را طوری 

تنظیم کنید که انگار میخواهید پشت شیشه را ببینید .
عکس تار میشود اما پس از چند لحظه دقت عکس پنهان شده را میتوانید براحتی ببینید.

لذت پیدا کردن و دیدن عکس نهفته را از دست ندهید.

عکس نهفته در تصویر باال را به همراه اطالعات دقیق خود به 
ایمیل Danesh.Tec@gmail.com   اطالع دهید.

اسامی برندگان شماره های قبل:
آقا نیما- آقا مهدی پور مهر- آقا افشین اسالمی فارسانی- آقا وحید فراشی- آقا محمد حسن وندی 

آقا سید محمد حسینی- علی آقای شادمان- آقا حمیدرضا آذریار- علی آقای منصور زاده- علی آقای 
علیزاده- آقا کامران غفاری- حمید آقای رحیمی- خانم یا آقای سیستانی- آقا محمد مهدی اسالمیه

و ...  خانم های محترم توجه توجه: نمیدونم شما یا اصاًل اهل مطالب علمی نیستید یا اصال مجله ما رو نمیخونید...
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 سلول های خاکستریتان را به کار اندازید!

دوستان عزیز یه کم فشار بیارید به اون فسفرهای به گل نشسته در مغز خود و فکر کنید که تصویر باال بیانگر چیست؟
لطفا جواب های خودتون رو حتامً برای به ایمیل ما ارسال کنید. تا به عنوان افراد باهوش اسمتون در شامره بعدی 

مجله در همین قسمت درج شود. ببینیم چندتا باهوش پیدا میشه ها!

سنت های عجیب و غریب آفریقایی ها
آدم دزدی و ازدواج!

قبیله ای به نام »التووکا« )Latwoka( در سودان رسم بسیار عجیبی برای ازدواج دارند. اگر پسری قصد 
ازدواج با دختری را داشته باشد او را می دزدد! بعد از دزدیدن دختر بزرگان فامیل پسر نزد پدر دختر رفته و 
از او درخواست کمک به دخترش را می کنند. اگر پدر دختر با ازدواج موافق بود، به عنوان نشانه موافقتش 
آن پسر را کتک می زند! و اگر موافق نبود پسر دزد به زور با دخترش ازدواج می کند!)فکر میکنم االن دخترها 

به خاطر اینکه در »التووکا« به دنیا نیامده اند دارن خدا را شکر می کنند.(
Khweta  مراسم

یکی دیگر از رسوم آنها این است که پسران زمانی که آنها قصد ازدواج کردن دارند و باید مردانگی خود را 
ثابت کنند. در مراسم Khweta پسران بالغ را در فصل زمستان در جایی منزل داده و آنها را ختنه کرده در 
همین حین آنها باید کارهای سخت و کشنده ای را انجام دهند مثل رقصیدن های مداوم… که اغلب منجر به 
مرگ پسران می شود.)آقا پسرا بیاین جمع شیم بریم یه حالی از اینا بگیریم دارند نسل ما رو منقرض میکنن ها!!!(

  حتما حتما نظر های خودتون رو برای ایمیل ما ارسال کنید. به سایت ما هم سر بزنید و مطالب رو هر روز دنبال کنید:
www.DaneshMag.com      Danesh.Tec.@gmail.com 

www.DaneshMag.Com
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             دوستان ما

Www.DaneshMag.Com

وبسایت دانلود رایگان
www.FreeDownload.Ir

دانلود رایگان هر آنچه میخواهید

سایت دانلود پي سي دي
www.P30day.Com

www.ParsiBash.com

www.FarsiKetab.Com
www.Irpdf.Com

www.TakBook.Com

www.SoftAbad.Com

www.zydownload.comwww.Gelorya.Com

www.alphanet.ir

www.justfa.comwww.netkade.ir

با تشکر از کتابخانه های: 

دیگر دوستان ما: 

سایت دانلود کمیاب آنالین
www.KamyabOnline.Com

وبسایت میهن دانلود
www.MihanDownload.Ir

دانلود رایگان نرم افزار 

www.ebook.veyq.ir

www. mrdana.ir

دانلود رایگان نرم افزار
www.Soft98

ایــــ افـــــــ دانلود 
www.AfDownload.Com .ir

www.gigfadownload.ir
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حرف هایتان را برایمان بفرستید.

Danesh.Tec@gmail.com

ارسال  به  مایل  که  عزیزی  دوستان 
مطالبشان در این مجله می باشند. 

را  خود  درخواست  که  است  کافی 
برایمان ارسال نمایند.

Danesh.Tec@gmail.com

Www.DaneshMag.Com

وبسایت مجله الکترونیکی دانش 
نویسنده و مترجم می پذیرد.

www.DaneshMag.com :منتظر شما هستیم

www.netkade.ir


