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آخرین اخبار از آینه 
محققی��ن New York Times با طراحی يک آينه 
متفاوت، مس��یر جدي��دی برای دس��تیابی به اخبار 
روز فراهم کرده اند.اين محصول يک نمايش��گر و 
در عی��ن حال يک آينه ب��رای قرار گرفتن در حمام 
و ي��ا س��رويس های بهداش��تی اس��ت. همزمان با 
کار خ��ود مقابل آينه می توانید س��ر خط خبرهای 
روز را بخوانی��د، جديدترين ويدي��و روز را ببینید، 
برنام��ه کاری روزهای هفته خ��ود را در تقويم آينه 
مش��اهده کنید، ايمیل بزنید و خريد آنالين داش��ته 
باش��ید. انج��ام تمامی اين فعالیت ها با اس��تفاده از 
تکنول��وژی حرکتی و صوتی يعنی همان چیزی که 
در کینکت خالصه می ش��ود امکانپذير است که به 
دنبال حرکت افراد و مکالم��ات صوتی آنها با آينه 

صورت می پذيرد. 

www.DaneshMag.Com

لیزری قوی تر از خورشید
ش��رکت Wicked Laser ب��ه تازگی 
نوران��ی تري��ن لی��زر جه��ان را ب��ا نام 
S3Krypton Laser، در رکورد های 
گینس به ثبت رس��انده است. لیزری که 
م��ی توان��د در حد يک س��الح مخرب 
باش��د. اين گجت، با 86 میلیون لوکس 
ن��ور تولیدی خ��ود، ب��ردی برابر 137 
کیلومتر دارد. يعنی اگر آن را به آس��مان 
بگیريد، تا لبه اتمسفر زمین پیش خواهد 
رفت. روش��نايی اين لیزر حدودا 8000 
برابر روش��نايی خورشید است و هنگام 
استفاده از آن حتما بايد عینک ايمنی به 
چش��م داشته باش��ید. باالترين مدل اين 
لیزر با قیمتی 1000 دالری در دس��ترس 
خواهد بود. ام��ا قیمت مدل های پايین 
ت��ر آن از 300 دالر ش��روع می ش��ود. 

نم��ی توان تصور کرد ک��ه لیزری با اين 
می��زان نور و برد، چ��ه کاربرد هايی می 
تواند داش��ته باشد. شايد يک پرزنتیشن 
زيبا روی کوه! کافی اس��ت يکی از اين 
لیزر ها را به دست آورده و هر نقطه ای 
را از ي��ک قدمیتان گرفته تا فاصله 137 
کیلومتری روش��ن کنی��د. فقط مواظب 

چشمان انسان های بی گناه هم باشید!

طراحی خالقانه یک بالگرد
ش��رکت هواپیمايی سیکورس��کی آمري��کا، يکصدمین 
جاي��زه مل��ی هوافضا را از آن خود کرد. سیکورس��کی 

س��ال گذش��ته بالگرد جديد خود با 
ن��ام ايکس   �  2 را به بازار عرضه 

ک��رد؛ رک��ورد س��رعت اي��ن 
بالگ��رد در پ��رواز افقی 500 
کیلومتر بر ساعت بوده است. 
بالگ��رد ايک��س  �  2 مجهز به 

روتور دومحوره ای است که هر 
کدام چهار پره داش��ته و محورها 

در جهت مخال��ف يکديگر می چرخند. 
به اين ترتیب غیر از خنثی ش��دن گش��تاور چرخش��ی، 
در ص��ورت افزايش س��رعت بالگ��رد و ورود پره های 
عقب رونده به ناحی��ه واماندگی، افت نیروی برآ در هر 
دو س��مت بالگرد به يک میزان ايجاد ش��ده و مش��کل 

غلتش پیش نخواهد آمد. 

پرنده ای هکر
يک تیم تحقیقاتی يک هلیکوپتر اس��باب بازی را به يک ابزار هک 
تبدي��ل کرده اند و نام آن را SkyNet گذاش��ته اند. س��کای نت 
دارای يک سیس��تم عامل لینوکس شده و برای يافتن و هک کردن 
ش��بکه های بی سیم خانگی طراحی شده است. اين هلیکوپتر می 
تواند کامال بدون جلب توجه به نزديک خانه ش��ما بیايد، ش��بکه 
وای-ف��ای را هک کند و به کامپیوترهای خانه ش��ما نفوذ کرده و 
آنه��ا را به ن��رم افزارهای مخرب آلوده کند. ح��اال هکر می تواند 
کنترل کامپیوتر شما را در دست بگیرد. در اين روش جديد حمله، 
پیدا کردن هکر بسیار سخت تر از قبل است. شما اول بايد متوجه 
بش��ويد که پای يکی از هلیکوپترهای جاس��وس در میان است و 
س��پس آن را پیدا کنید و احتماال با تعقیب اش آقای هکر اصلی را 
پیدا کنید. قاعدتا در چنین روشی کسی انتظار وجود يک هلیکوپتر 
پرن��ده را در نزديکی خانه اش ندارد. طراحان برای س��اخت اين 
مهاجم از يک نس��خه لینوکس، يک اينترنت موبايل 3G ، جی پی 
اس و دو کارت ش��بکه وای-فای اس��تفاده کرده اند و می گويند 

)Cnet :هزينه ساخت کمتر از 600 دالر شده است. )منبع
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بارانی از جنس لیزر 
دانشمندان دانش��گاه ژنو در تالش 
برای تحت ام��ر درآوردن طبیعت، 
توانس��ته اند با اس��تفاده از يک لیزر 
ق��وی به س��اخت قط��رات آب در 
هوا بپردازند. اين شیوه که » متراکم 
ک��ردن آب با کمک لی��زر« نام دارد 
می تواند در آينده اسرار چرخه های 
آب وهوا را آشکار کرده و به انسان 
در انتخ��اب م��کان و زم��ان بارش 

باران کمک کند.
در حالی که شیوه بارور کردن ابرها 
پی��ش از اين نیز وجود داش��ته، اما 

راه ايمنی برای ايجاد ابر محس��وب 
نمی ش��ود، چرا که در آن، جو را با 
ذرات کوچکی مانند يخ خش��ک و 

يديد نقره پر می کنند.
اين مس��اله بدين معنی است که در 
باران،  قط��رات  زمان ش��کل گیری 
م��واد ش��یمیايی اغل��ب در محیط 
گسترده تری منتشر شده و می تواند 

به محیط، آسیب برساند.
اي��ن ش��یوه جدي��د لی��زری کامال 
متفاوت اس��ت، چرا که از س��طوح 
رطوب��ت طبیع��ی و ش��رايط جوی 
برای س��اخت قطرات آب استفاده 

می کند.

رازتولید برق 
توسط میکروب ها 

محققان دانش��گاه ايالتی میشیگان راز اين که 
چگونه میکروب ها هنگام پاکسازی زباله های 
هسته ای و فلزات س��می، برق تولید می کنند 
را فاش کرد.به گفته  رگورايکی از دانشمندان 
اين دانشگاه، باکتری های »ژئو باکتر«، میکرو 
اندامگان هاي��ی هس��تند ک��ه می توانند نقش 
عم��ده ای را در پاکس��ازی اماکن آ ل��وده ايفا 
کنند. آلودگی اورانیوم می تواند در هر مرحله 
از تولید س��وخت هس��ته ای به وجود آيد و 
اي��ن فرآيند از تحرک و خطر قرار گرفتن در 
معرض آن جلوگیری می کند. توانايی ژئوباکتر 
در بازداشتن از تحرک اورانیوم به خوبی ثبت 
ش��ده است. اگر چه شناس��ايی پیلوس )لوله  
پروتئینی توخالی موجود بر سطح باکتری( و 
يا نانوسیم های رس��انای ژئوباکتر يک کشف 
جديد است. نانوس��یم ها، زائده های مو مانند 
موجود بر س��طح ژئوباکترها، مديران فعالیت 
الکتريک در طول فرآيند پاکسازی هستند. به 
گفته  رگورا، يافته های آنها دقیقًا نانوسیم ها را 
به عنوان کاتالیزور اولیه برای کاهش اورانیوم 
شناسايی می کند. اين نانوسیم ها اساسًا نسخه  
طبیعی آب��کاری الکتريک با اورانیوم را انجام 
می هند و به طور مؤث��ری باعث توقف مواد 
رادي��و اکتیو و جلوگیری از وارد ش��دن آنها 
ب��ه آبهای زيرزمینی می ش��ود. پژوهش��گران 
اس��ترالیايي مي گويند که چرب��ي قهوه يي را 
مي ت��وان براي مبارزه با چاقي اس��تفاده کرد. 
چربي قهوه يي، بافت عجیبي است که انرژي 
را مي سوزاند تا تولید گرما کند. »پاول لي« از 
متخصصان غدد انستیتوي تحقیقات پزشکي 
»گاروان«، معتقد است حتي اگر بتوان چربي 
قهوه يي را به افراد چاق پیوند داد يا داروهايي 
جهت رشد اين چربي تولید کرد، باز هم رژيم 
غذايي س��الم و ورزش، بهترين شیوه ها براي 

کاهش وزن و از بین بردن چربي هستند. 

جانداری که طول روزهایش 
47 ساعت است

نوعی ماهی نابینا و س��اکن غارهای اعماق 
آب در س��ومالی ب��ا وج��ود نابینايی زمان 
را تش��خیص م��ی دهد ام��ا روز برای اين 
ماهی ها دو برابر روز انس��انها است. بیشتر 
جان��وران از س��اعت درونی ب��دن يا ريتم 
ش��بانه روزی برخوردارن��د که طول آن در 
حدود 24 س��اعت بوده و بر اساس چرخه 
نور و تاريکی ش��ب و روز تنظیم می شود. 
اما تیمی بین المللی از دانش��مندان نش��ان 
دادند نوعی خاص از ماهی های غارنشین 
نابینا از ريتم 24 ساعته ای برخوردارند که 

در آن روز 47 ساعته است.
غارماهی از حدود دو میلیون س��ال پیش تا 
کن��ون در تاريکی غاره��ا در زير صحرای 
س��ومالی در ان��زوای کام��ل زندگی کرده 
اس��ت. محققان موسس��ه کارلس��روهه می 
گوين��د اين گونه های خاص از اين جهت 

برای مطالعه انتخاب شده اند که از چرخه 
شب و روز طبیعی به دور بوده اند.

در رون��د تکاملی اين ماهی ها، چش��مها، 
رنگ پذيری و حرارت سنجی از بین رفته 
اند زيرا در محیط تاريکی مطلق زير زمین 
ماه��ی ها نیازی به اي��ن توانايی ها ندارند. 
اما اينطور به نظر می رس��د نبودن ش��ب و 
روز در محیط زندگی تغییرات اساسی تری 
نیز در ريتم زندگ��ی غارماهی ها به وجود 

آورده است.
 اين ماهی های نابینا از ساعت درونی بدن 
برخوردارن��د که با محرکهاي��ی به جز نور 
واکنش نش��ان می دهند. غذا دادن به ماهی 
های عادی مانند زبرا فیشها و غارماهی ها 
در س��اعتهايی منظم و تعیین شده نشان داد 
اين ماهی ها بر اساس غذای دريافت شده 
ريتم 24 ساعته خود را تنظیم می کنند. در 
واقع محقق��ان دريافتند زمانی که غارماهی 
ها برای آغاز چرخه 24 ساعته بدن به حال 
خود رها می ش��وند، روز آنها 47 س��اعت 

طول می کشد.

پیتزا با طعم ماه
رقابتي تنگاتنگ براي فروش بیش��تر محصول در فضا، يک 
ش��عبه فروش پیتزا در ژاپن، طرحي را براي احداث اولین 
پیتزا فروش��ي در ماه پیش��نهاد کرده  اس��ت. اين شاهکار، 
پیرو ماموريت »پیتزاهات«، ش��رکت زنجیره اي رقیب، به 
ايس��تگاه فضايي بین المللي در س��ال 2001 بوجود آمده 
که طي آن يک پیتزا توس��ط اين ش��رکت به اين مدارگرد 
منتقل ش��د. به گفته طراحان ايجاد ش��عبه پیتزافروشي در 

ماه، ش��رکت س��اختماني مائدا، کار طرح ريزي ساخت يک 
رس��توران دو طبقه گنبدي ش��کل در ماه را آغاز کرده است.  به گفته 

اين ش��رکت، کارکنان اين رس��توران در يک س��اختمان 26 متري در همین مکان زندگي 
خواهند کرد.

 اين ش��رکت زنجیره اي، هزينه ساخت چنین پروژه اي را حدود 21.8 میلیارد دالر برآورد 
کرده که از میان آن مي توان به هزينه انتقال 70 تن مواد ساختماني و تجهیزات پخت پیتزا 

به ماه با 15 موشک اشاره کرد. 
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تنگ شدن عرصه بر دروغگویان
از آن است که بزودی، دروغگويان حرفه اي  يافته هاي تحقیقاتي حاکي 
ريز جريان خون و حاالت  تغییرات  بر  نظارت  به  که  با شیوه جديدي 
آنها پرداخته، شاهد تنگ تر شدن عرصه بر خود مي شوند. اين آزمايش 
تشخیص دروغ که توسط محققان دانشگاه برادفورد ايجاد شده، از دوربین 
و نرم افزار رايانه اي براي شناسايي چهره هاي دروغگو استفاده مي کند.يک 
الگوهاي  و  گرفتگي  گر  اندازه گیري  به  حرارتي  تصويربرداري  دوربین 
به  سیستم  حال،  همین  در  و  پرداخته  چشم ها  اطراف  در  خون  جريان 
بررسي نشانه هاي ديگر مانند گزيدن لب، حرکت زبان، جمع شدن بیني و 
چشمک زدن مي پردازد.از اين سیستم مي توان در آينده در ادارات پلیس 
و مرزها در زمان بازجويي از متهمان و تروريستها بطور مخفیانه استفاده 
از  متهمان  متر،  تا سه  فاصله اي  در  دادن دوربینهاي مخفي  قرار  با  کرد. 

وجود آنها آگاه نشده و از آزمايش باخبر نخواهند شد. 

دندانهایی که خود را بازسازی می کنند
تا  پپتیدی به زودی به دندانپزشکان کمک خواهد کرد  يک مايع جديد 

روشی بدون درد برای پر کردن دندان به کار ببرند.
ترس از وارد شدن يک مته مکانیکی در دهان کافی است تا بسیاری از 
باز زنند. تکنولوژی جديدی  از مراجعه مرتب به دندانپزشک سر  مردم 
که توسط محققان دانشگاه لیدز تولید شده و بر اساس دانش شکل گیری 
دندان در مراحل اولیه قرار دارد، می تواند به زودی روشی بدون درد برای 
درمان اولین نشانه های پوسیدگی دندان فراهم کند. اين روش از مايعی 
پپتیدی استفاده می کند که روی دندان آسیب ديده مالیده می شود و دندان 

را برمی انگیزد تا خودش را بازسازی کند.

چربی علیه چاقی
»گاروان«  پزشکي  تحقیقات  انستیتوي  پژوهشگران  از  تیمي 
در سیدني، درصدد تولید چربي قهوه ای از سلول هاي بنیادي 

براي مبارزه با چاقي هستند. 
پژوهشگران استرالیايي مي گويند که چربي قهوه ای را مي توان 
براي مبارزه با چاقي استفاده کرد. چربي قهوه ای، بافت عجیبي 

است که انرژي را مي سوزاند تا تولید گرما کند. 
پزشکي  تحقیقات  انستیتوي  غدد  متخصصان  از  لي«  »پاول 
به  را  قهوه ای  بتوان چربي  اگر  است حتي  معتقد  »گاروان«، 
افراد چاق پیوند داد يا داروهايي جهت رشد اين چربي تولید 
کرد، باز هم رژيم غذايي سالم و ورزش، بهترين شیوه ها براي 

کاهش وزن و از بین بردن چربي هستند. 
تا در دوران  متولد مي شود  قهوه ای  با مقداري چربي  انسان 

نوازدي وي را گرم نگه دارد. 
به  را  مي توان سلول ها  مي گويد: تحت شرايط خاصي  »لي« 

سلول هاي چربي قهوه يي تبديل کرد. 

کل خانه را منتقل کنید!
يک تیم مهندسان و طراحان ايده ای را اجرايی کرده اند که جابجايی خانه 
را به معنای واقعی کلمه واقعیت بخشیده اند. اين تیم خانه ای را ساخته اند 

انتقال به مکان  که به راحتی قابل جابجايی و 
به   تن   220 وزن  با  خانه  اين  است.  ديگری 
گونه ای ساخته شده که به راحتی و با کشنده 
های عظیم می توان آن را يدک کشید و جابجا 
کرد و يا سوار بر کشتی  کرد و از آن طريق 

اقدام به انتقال اقدام کرد.

قورباغه اي قاتل
از  يکی  عنوان  به  سمی«  نیزه  »قورباغه 

زهرآگین ترين جانداران بر روی کره زمین 
شناخته می شود زيرا سم يکی از اين قورباغه های 

کافی خواهد  بزرگسال  مرد  برای کشتن 10  سانتیمتری  پنج 
قدرتمند  از سم  ها  قرن  برای  کلمبیا  های ساکن  بومی  بود. 
اين جاندار برای زهرآگین کردن سرنیزه های خود در هنگام 
جانداران  اين  زيستگاه  کردند.  می  استفاده  جنگ  يا  شکار 
اقیانوس  »بارانزا« در سواحل  بخشی کوچک از جنگل های 
آرام در کلمبیا است. دانشمندان هنوز منبع اين 
کوچک  های  قورباغه  بدن  در  را  کشنده  سم 
پیدا نکرده اند. گروه های مختلف تحقیقاتی بر 
روی کاربردهای احتمالی پزشکی سم قورباغه 
داده  انجام  زيادی  مطالعات  نیزه سمی طاليی 
اند که يکی از دستاوردهای ترکیبی از سم اين 

جاندار نوعی مسکن به شدت قوی است.

www.takbook.com 6 of 27.



www.DaneshMag.Com           5« مجله دانش« شهریور ماه 1390

کربن اسفنجی بعنوان ابرخازن
محققان دانشگاه آستین تگزاس يک 
نوع جديد از کربن متخلخل سه 
تواند  تولید کردند که می  بعدی 

بعنوان ابرخازن به کار برود.
باره  اين  در  رووف  پروفسور 
از  جديدی  شکل  »ما  گويد:  می 
کربن اسفنج مانند تولید کرده ايم 
مساحت جرمی ای حدود 3100 
اين ماده  متر مربع در گرم دارد. 
باالتری  بسیار  رسانايی  همچنین 
سازی  بهینه  از  پس  و  داشته 
بیشتر می تواند برای کاربردهای حرارتی نیز بسیار مناسب باشد. 
است  رفته  کار  به  متخلخل  کربن  اين  برای ساخت  که  فرايندی 

آماده ی تبديل به ابعادی مناسب برای  ورود به صنعت است.
»پس از اينکه پی برديم که کربن جديدی با ساختار خارق العاده 
که عملکرد عالی ای بعنوان الکترود نشان داد می دانستیم که اين 
مسیر تحقیق –تولید مواد کربنی که شبکه های متخلخل سه بعدی 
با ديوارهای تک اتمی دارند- قابلیت ايجاد الکترودهای بهینه برای 

ابرخازن ها را دارا هسند.«
پروژه  اين  اندرکاران  دست  پیشرفته،  مواد  گروه  گزارش  به 
با  را  کربنی  ی  ماده  اتمی  ساختار  نیويورک  ملی  آزمايشگاه  در 
نمودند.  تحلیل  نانو  مقیاس  در  الکترونی  های  میکروسکوپ 
مشاهدات آنها حدس رووف را درباره ی ساختار ماده تايید نمود.
دفتر تجاری سازی فن آوری دانشگاه آستین تگزاس حق اختراع 
اين ساخته را به نام مخترعان آن در دفتر حق اختراع اياالت متحده 

ثبت کرده است.

پرتاب دو کاوشگر فضایی ماه پیما به فضا
سازمان فضايی آمريکا )ناسا( به تازگی و به منظور پی بردن به 
 Delta اسرار کره ماه دو کاوشگر را با استفاده از موشک دلتای دو

II به فضا پرتاب کرد.
 )Grail(کاوشگر کوچک گريل دو  ابعاد 
ماشین ظرفشويی  اندازه يک  به  تقريبا 
کاوشگر  دو  اين  است  قرار  است. 
را در  ماه  نیروی جاذبه و جرم کره 

اين ماموريت اندازه گیری کنند.
ماريا زوبر)Maria Zuber( محقق 
ماساچوست  آوری  فن  موسسه 
و  ماه  کره  تشکیل  کرد: چگونگی  اعالم 
طول  در  قمر  اين  ها  دگرگونی  و  تحوالت 
ماموريت  در  کوشیم  می  ما  که  است  اطالعاتی  از جمله  تاريخ، 
گريل به آن دست يابیم. زوبر گفت دانشمندان امیدوارند با اندازه 
گیری تغییرات نیروی جاذبه در سطح کره ماه در مدت سه ماه، 
اطالعاتی را در خصوص چگونگی تشکیل بخش داخلی اين قمر 
انسان در سال هزار و  از آغاز فعالیت های فضايی  کسب کنند. 
نهصد و پنجاه و هفت میالدی ، کره ماه نزديک به يکصد و نه بار 

هدف اين ماموريت ها بوده است.

نسل جدید پورشه 911 کاررا
اين  میلیمتر کشیده تر شده و  به نسل قبل 100  911 جديد نسبت 

افزايش طول فضاي بازتري را براي آن به ارمغان مي آورد.
برای  هوشمند  آلومینیوم  از  شده  ساخته  بدنه  به  جديد  کاررا   911
کاهش وزن مجهز می باشد و از مقاومت بیشتري نسبت به نسل قبل 
برخوردار است. اين اتومبیل بر روی چرخ های 20   اينچی سوار 
ظاهري  همچنین  و  است  شده  بهتر  و  نرم  سواري  باعث  که  است 

شکیل تر را براي آن به ارمغان مي آورد.
نسل جديد کاررا به موتور 3.4 لیتري با حداکثر توان 345 اسب بخار 
بخار مجهز  توان 394 اسب  با  براي مدل کاررا  اس  لیتري  و 3.8 
گشته است. هنوز گشتاور تولیدي اين موتورها از سوي کمپاني اعالم 

نشده است.
 اين خودرو مجهز به سیستم انتقال قدرت PDK بوده و شتاب صفر 
میباشد که در  آن 4.3   S نوع  کاررا 4.6 و  نوع  کیلومتر در  تا 100 
صورت انتخاب سیستم Sport Plus اين ارقام به 4.4 در نوع اول 
و 4.1 در نوع S کاهش مي يابد. فناوري ديگر بکار رفته در آن که 
براي اولین بار در کاررا S  ارائه شده، سیستم کنترل دينامیکي پورشه 
يا PDCC میباشد که وظیفه هدايت بهینه خودرو بر سر پیچ ها را 

به عهده دارد.
پورشه 911 مدل 2012 اولین حضور جهاني خود را در تاريخ 13 
سپتامبر در فرانکفورت جشن گرفت. تاريخ فروش آن نیز از تاريخ 
3 دسامبر اعالم شده است. قیمت آن در آلمان براي مدل کاررا از 
از 102.436 شروع  نیز    S کاررا  براي  و  آغاز شده  يورو   88.038
میشود و بسته به امکانات  و تجهیزات جانبي قابل سفارش افزايش 

مي يابد. )ارسال شده توسط حامد مظفری(

رگ های خونی را پرینت بگیرید!
محققان مؤسسه »فرانهوفر« در تالش براي توسعه حوزه کشت بافت 
و اندام در آزمايشگاه، به اجراي شیوه ها و مواد جديد براي ساخت 
پرداخته اند   )BioRap( بیو رپ  پروژه  رگهاي خوني مصنوعي در 

الزم  مغذي  مواد  مي تواند  که 
مصنوعي  بافت هاي  براي  را 
در  پیچیده تر  اندام هاي  حتي  و 
در  نتايج  اين  کند.  تامین  آينده 
نمايشگاه »بیوتکنیکا« به نمايش 
درخواهد آمد که قرار است از 
در  )19-21مهر(  اکتبر   13-11

هانوور آلمان بازگشايي شود.
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هشدار گوگل به کاربران براي تغییر کلمه ي عبور جي میل
گزينه هاي  و  دهند  تغییر  را  عبور خود  کلمه  مي کند  توصیه  کاربرانش  به  اينترنتي گوگل  شرکت 
بازيابي اشتراک خود از جمله نشاني پست الکترونیک دوم، شماره تلفن و اطالعات ديگر که به 
آن ها کمک مي کنند در صورت از دست دادن کلمه عبور، به اي میلشان دسترسي پیدا کنند را مورد 
بازبیني و تغییر قرار دهند. گوگل هم چنین کاربرانش را به توجه به هشدارهاي نمايش داده شده در 

مرورگشان فراخواند و درخواست کرد آن ها را ناديده نگیرند. 
اين اقدام پس از افشاي رخنه هکرها به شرکت امنیتي هلندي ديجي نوتار انجام مي گیرد که در طي آن هکرها گواهینامه امنیتي گوگل را 
از ديجي نوتار به سرقت بردند. اين سرقت به هکرها امکان داد يک صفحه وب جعلي تحت نام دامنه گوگل ايجاد کرده و موفق شوند 
اطالعات شخصي بازديدکنندگان از سايت هاي جعلي را جمع آوري کنند. در حالي که اين احتمال مي رود که هکرها از اطالعات به 
دست آمده سوءاستفاده نکرده باشند اما گوگل ترجیح داده جانب احتیاط را رعايت کند.البته هکرها تنها جي میل گوگل را هدف قرار 
نداده بودند و گواهینامه 531 سايت ديگر از جمله فیس بوک، اسکايپ، موزيال، مايکروسافت، ياهو، آندرويد و تويیتر و همچنین وب 

سايتهاي متعلق به سازمانهاي جاسوسي آمريکا و رژيم صهیونیستي را نیز به سرقت برده بودند. 
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آنتي ویروس هاي برتر را بشناسید
مطابق با تحقیقاتی وگزارشاتی که در تیرماه انجام شده است لیستی از برترين 

آنتی ويرويس های ارائه شده است:
آنتي ويروس G-DATA با 96 درصد تشخیص درست و 1 درصد تشخیص 
با 95 درصد تشخیص موفق و 1   KASPERSKY اشتباه در صدر جدول، 
 NORTON،BITDEFENDER،NOD32 و  دوم  رتبه  ناموفق  درصد 
هرکدام با 90 درصد تشخیص درست و 1 درصد خطا رتبه سوم را مشترکا به 

خود اختصاص دادند. 
پس از آن ها AVIRA ،PANDA ،F-secure به ترتیب هرکدام با 89 ،87 
،84 درصد موفقیت و 1 ،2 ،1 درصد خطا در رتبه هاي چهارم تا ششم ايستادند. 
 AMNPARDAZ ،TREND-MICRO ،MCAFEE و   IMEN
AVG ،SOPHOS ،AVAST، نیز هرکدام به ترتیب رتبه هاي هفتم تا آخر 

را از آِن خود کردند. 

مدیرعامل یاهو اخراج شد 
موقتی  انتصاب  و  بارتز  برکناری  از  بیانیه ای  صدور  با  هم  ياهو  شرکت 

نامه   در  بارتز  داد.  خبر  وی  جای  به  ياهو  مالی  بخش  مدير  مورس،  تیموتی 
الکترونیکی خداحافظی که با آيپد برای کارکنان ياهو فرستاد نوشت: در کمال 
تاسف همین االن ريیس هیات مديره  ياهو مرا تلفنی اخراج کرد. بارتز در ژانويه  
ياهو شده بود. در آن هنگام  بنیان گذاران  از  يانگ يکی  2009 جانشین جری 
ارزش هر سهم ياهو حدود 12 دالر بود. اين در حالی است که با انتشار اين خبر 

هر سهم ياهو حدود 6 درصد افزايش يافت و به 13.72 دالر رسید.

رونمایي از دستگاه پخش بلو-ري 
جدید سوني

سوني در نمايشگاه فن آوري برلین، BDP-S185 که 
نسل جديد ديسک پلیرهاي بلوري اين شرکت است را 
معرفي کرد. اين محصول امکان پخش ديسک هاي بلو- 
فن آوري جديد  از  و  فراهم مي کند  را   HD فول  ري 
Precision Cinema HD Upscale بهره مي برد.

محصول جديد سوني که در رنگ هاي مشکي و نقره اي 
خروجي  بي،  اس  يو  ورودي  داراي  مي شود،  عرضه 
اين  است.  پیکسلي   1080 تصاوير  براي   HDMI
استفاده   XrossMediaBar از فن آوري  پلیر  ديسک 
شده که مرور )navigation( را راحت تر و آسان تر 
مي کند. سوني جريیاتي درباره قیمت اين محصول ارائه 
ماه  در   BDP-S185 که  است  کرده  اعالم  اما  نکرده 

اکتبر عرضه مي شود. 

طراحي جدید وب سایت آمازون
روند طراحي جديد وب سايت آمازون که بزرگ ترين فروشگاه آنالين جهان است از هفته ي گذشته آغاز شده و طي چند روز 

آينده به اتمام مي رسد. طراحي جديد وب سايت آمازون داراي فضاي بهتر و بهم ريختگي کم تر است و هم چنین جعبه ي جست وجو 
در آن بزرگ تر است. از ديگر تغییرات ايجاد شده دسترسي بهتر به لیست محصوالت است. از سويي ديگر در وب سايت جديد آمازون 
است.  شده  گرفته  نظر  در  تبلت  کاربران  براي   mp3 و  الکترونیکي  کتاب هاي  ديجیتال،  بازي هاي  نرم افزار ها،  ارائه ي  براي  فضايي 
گمانه زني ها حاکي است که آمازون تبلت اندرويدي خود را در ماه اکتبر به بازار عرضه مي کند. تحلیل گران حوزه فن آوري اطالعات 
پیش بیني کردند تبلت اندرويدي آمازون تنها تبلتي است که در رقابت با آي پد پیروز خواهد شد.براساس پیش بیني ها تبلت آمازون در 
بدو ورود بین 3 تا 5 میلیون دستگاه تنها در سه ماهه سوم فروش خواهد داشت و اين در حالي است که در سه ماهه اول سال 2011 
، 27/3 میلیون آي پد فروخته شده است.به گفته تحلیلگران يکي از داليلي که باعث پیش افتادن تبلت آمازون از تبلت آي پد مي شود، 
قیمت ارزان و سیستم عامل اندرويد خواهد بود. گفته مي شود اين تبلت 9 اينچي با صفحه نمايش ال سي دي لمسي عرضه خواهد 
شد و تحلیلگران مي گويند اين امکان وجود دارد که تبلت آمازون با قیمتي نزديک به 300 دالر عرضه شود و علت اين کاهش قیمت 

سرويس ها و محصوالتي است که شرکت آمازون برروي اين تبلت عرضه مي کند و سود سرشاري از آن ها به دست خواهد آورد.
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فرود سوني به  دنیاي تبلت ها

مدل  دو  با  دارد  نظر  در  سوني 
شود.  تبلت ها  بازار  وارد   S2 و   S1
5مگاپيكسلي،واي فاي،پورت  دوربين 
بر  عالوه  حافظه،  كارت  و  يو اس بي 
سيستم عامل آندرويد 3.2 و 3.1 از 

ويژگي هاي آنها خواهد بود.

تبلت ها در سبد خرید
پركاربرد  و  همه گير  آنقدر  تبلت ها 
نيز  خريد  سبدهاي  در  كه  شده اند 
در  خريد  سبدهاي  گرفته اند.  قرار 
سينزبري  زنجيره اي  فروشگاه هاي 
تا  شده اند  مجهز  تبلت  به  انگليس 
اطالعات الزم را در مورد محصوالت 

نشان بدهند.
نخستین تلویزیون 8000 

در4000 جهان
وضوح  با   HD تلويزيون  نخستين 
پيكسل،   4320 در   7680 تصوير 
از  كيفيت تر  با  برابر   16 يعني 
تلويزيون هاي 1080p امروزي توليد 
شد. اين تلويزيون ها كه در نمايشگاه 
در  احتماال  شدند،  رونمايي   IFA
گرفته  به كار  لندن   2012 المپيك 

خواهند شد.
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تعطیلي 10 سرویس گوگل
خدماتي که قرار است عرضه آن ها از سوي گوگل متوقف شود، شامل »گوگل دسک تاپ« و 

»گوگل پک« هستند.
بي ربطي  ابزار  ديگر  ابري،  رايانش  رشد  دلیل  به  اکنون  دسک تاپ«  »گوگل  گوگل،  گفته  به 
محسوب مي شود و سايت دانلود »گوگل پک« براي ابزارهاي آنالين، به دلیل رشد برنامه هايي 

که به صورت آنالين اجرا مي شوند، بي استفاده شده است.
برنامه نويسي گوگل مپس براي فلش«،  خدمات ديگر شامل »آآردوارک«، »فست فلیپ«، رابط 
 Image و  لینکس«  »سايبسکراب  ويکي«،  »سايت  بوک«،  »نوت  سکوريتي«،  وب  »گوگل 

Labeler هستند.
يکي از مقامات ارشد گوگل در يک پست وبالگ اظهار کرد که کاربران از اين تعطیلي سود 

خواهند برد و هشدارهاي واضحي در زمان تعطیلي اين خدمات داده مي شود.
گوگل به تازگي شماري از محصوالتش از جمله »بالگر« را به روز کرده است و قابلیت هاي 

آفاليني براي »جي میل«، »داکس« و »تقويم« معرفي کرده است. 

آخرین آمار واگذاري پورت پرسرعت اینترنت در کشور
بیش از 966 هزار پورت شرسرعت اينترنت)ADSL(، تا آخر تیرماه توسط گروه شرکت هاي 
ندا واگذار شده است. گروه شرکت هاي ندا )PAP(، طبق آخرين آمار سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات راديويي اعالم کرد: با اضافه شدن70 هزار پورت به مجموع پورت هاي منصوبه آمار 
خرداد، تعداد پورت هاي ADSL نصب شده در سطح کشور توسط گروه شرکت هاي ندا تا 
پايان تیر 1390، از مرز 1 میلیون و600 هزار پورت گذشت که از اين تعداد بیش از 966 هزار 

پورت داير شده که هم اکنون به کاربران واگذار شده و زير بار است.
طبق اين گزارش تا آخر تیرماه سال جاري، 1 میلیون و 607 هزار و 215 پورت ADSL در 31 
استان توسط شرکت هاي بخش خصوصي داراي پروانه PAP در کل کشور نصب شده که در 
مقايسه با آمار قبلي )تا آخر خرداد(، 70هزار و 35 پورت به مجموع پورت هاي ADSL نصب 

شده گروه شرکت هاي ندا در کل کشور اضافه شده است.
شرکت هاي ندا در سطح کشور و تا آخر تیرماه مجموعا 966 هزار و 715 پورت ADSL داير 
کرده اند که اين آمار حاکي از افزايش 55 هزار و 53 پورت ADSL دايري است که توسط 

کاربران در حال بهره برداري است.
بنا بر اين گزارش در »استان تهران« تا 31 تیر 90، آمار پورت هاي منصوبه و دايري واگذارشده 
توسط گروه شرکت هاي ندا در استان تهران به ترتیب به 560 هزار و 847 پورت و 368 هزار 
و 557 پورت رسیده است. به اين ترتیب نسبت به آمار خرداد، تعداد پورت هاي واگذار شده 

به درخواست کنندگان تهراني کمتر از 10 هزار پورت بوده است.
تعداد پورت هاي منصوبه شرکت هاي ندا در »شهر تهران«، 447 هزار و 173 پورت است که از 

اين تعداد 314 هزار و 494 پورت در حال بهره برداري است.
بر اساس اين گزارش در مقايسه با ماه هاي گذشته و با در نظر گرفتن اين که نسبت به آمار 
قبلي از 70 هزار پورت نصب شده در کل کشور، بیش از 50 هزار پورت واگذار شده که با 
تفاضل افزايش پورتهاي استان تهران از پورتهاي کل کشور، دايري و واگذاري پورت هاي ساير 

استان ها رشد بیشتري داشته است.

راه اندازیادارات کل فناوری اطالعات و ارتباطات در تمام استانها
اين ادارات در تمام استان های کشور با هدف هماهنگی بین زيرمجموعه های وزارت ارتباطات 
و  کالن  برنامه ريزی های  کل  ادارات  اصلی  وظیفه  شود.  می  اندازی  راه  آينده  ماه  دو  ظرف 
استانداری  با  تعامل  و  پاسخگويی  استان،  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  توسعه  راهبردی 
و ادارات کل استان، نظارت و هدايت امور ارتباطات و فناوری اطالعات، نظارت بر فعالیت 
اپراتورها، هماهنگی بین زيرمجموعه های وزارتخانه در استان همچون پست، مخابرات و پست 
بانک، پايش و حفاظت از فضای فرکانسی کشور و پاسخگويی به مردم درباره خدمات ارائه 

شده از طريق اپراتورها است. 
هم اکنون اين ادارات در دو استان خوزستان و فارس راه اندازی شده است. 
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هزار برابر شدن سرعت رایانه ها 
ساخت چسب،  متخصص  شرکت  يک  همکاري  با  دارد  قصد   IBM شرکت 
برج هاي رايانه اي بسازد که از چسباندن تراشه هاي سیلیکوني به يکديگر ايجاد 
شده اند. اين شرکت امیدوار است که بتواند از اين فرآيند در ساخت گوشي هاي 
ببرد. در  هوشمند و رايانه اي با سرعت 1000 برابر کنوني تا سال 2013 بهره 
پژوهش جديد قرار است که 100 اليه سیلیکون بر روي يکديگر چسبانده شوند. 
 IBM از جمله مسائل حیاتي براي تولید اين تراشه هاي جديد، شیوه اي است که
براي پخش کردن يکباره چسب بر روي 100 اليه تراشه استفاده خواهد کرد. 
کیک  اليه هاي  در  خامه  پخش  شبیه  تراشه ها  براي چسباندن  کنوني  شیوه هاي 
هستند.به گفته مايک بومن، مدير بازاريابي شرکت چسب سازي M3، اين ماده 
در زير تراشه هاي رايانه اي در زمان نصب آنها بر روي صفحه مدارهاي پرينت 
شده قرار مي گیرد.هیچ کدام از اين دو شرکت هنوز تاريخ قطعي براي انتشار اين 
فناوري اعالم نکرده اند اما به گفته مي شود شرايط الزم براي استفاده از اين ماده 

تا سال 2013 مهیا خواهد شد.

موفقیت گوگل مرهون دانش ایرانی 
)کارشناس  زندي  محسن 
با  اطالعات(  فن آوري 
اين که حمالت  به  اشاره 
برخي  به  اخیر  سايبري 
غول هاي  و  سايت ها 
خوبي  درس  اينترنتي 
براي کساني بود که مقوله 
امنیت را جدي نمي گیرند، 
انتشار حدودا  اظهار کرد: 

550 گواهي SSL جعلي در جهت جلب اعتماد کاربران و مرورگرهاي آن ها 
براي انجام تبادالت اينترنتي به وضوح بر همگان روشن کرد که مقوله امنیت 
داراي  بايد  که  دارد  الکترونیکي  مباحث  و  اينترنت  فضاي  از  مستقل  دنیايي 

استقالل باشد.
براي  که  است  اين  جامعه  افراد  ساير  میان  در  قالب  ديد  متأسفانه  گفت:  وي 
الکترونیکي شدن و رفتن به سمت تجارت الکترونیکي تنها الزم است که يک 
سايت در اول کار داشت، سپس محتوا برروي آن قرار داد و امنیتش هم با توکل 

بر خدا تأمین مي شود. 
اين کارشناس فن آوري اطالعات تصريح کرد: دسترسي به سرورهاي شرکت هاي 
امنیتي به هیچ عنوان کار ساده اي حتي براي هکرها هم نیست چراکه ايمني مراکز 
آن ها به صورت اليه اي و پي در پي انجام مي شود و حتي خود پديدآورندگان 
مراکز داده و توسعه دهندگان سرورهاي اينگونه شرکت ها نیز مسیرهاي نفوذ را 

به داليل انتقاالت مداوم بین سرورها نمي توانند کشف کنند. 
زندي درباره احتمال نفوذ هکرهاي ايراني به سايت و مراکز ديجي نوتار اذعان 
تعجبي  جاي  هیچ  باشد؛  ايراني ها  مختص  راستي  به  هکرها  امضاي  اگر  کرد: 
نیست چرا که ايراني ها نخبگان تکنولوژي هستند و بسیاري از آن ها در خارج 
از مرزها و ديگر کشورها مشغول به فعالیت اند و موفقیت شرکت هاي بزرگي 

هم چون گوگل نیز مرهون بخشي از دانش ايراني هاست. 
SSL وي افزود: با اعالم برخي سايت هاي امنیتي و شايعه مبني بر اينکه انتشار
هاي امنیتي جعلي کار جوانان برومند ايران بوده است بايد گفت زهر چشمي 
از تمامي مدعیان فن آوري اطالعات گرفت و رعشه بر پیکره ي سازمان  امنیتي 

آمريکا و غول هاي تکنولوژي همچون گوگل انداخت.

ابداع باطری ژالتینی برای لپ تاپها
بلند  قدم  تواند  می  جديد  ژالتینی  پلیمر  نوعی  ابداع 
ديگری در راستای تولید باطری های لیتیومی به شمار 
رود، باطری هايی که می توانند جايگزين بطری های 
بااليی  تبخیر  شدت  از  که  امروزی  مايع  الکترولیتی 

برخوردارند، باشند.
محققان دانشگاه لیدز امیدوارند ابداع آنها بتواند منجر 
ارزان  و  تر  ايمن  کوچکتر،  ابزارهای  شدن  ساخته  به 
قیمت تر شود. در صورتی که در نهايت چنین باطری 
های ژالتینی ساخته شوند، از وزن لپ تاپها کاسته شده 
خواهد  پیدا  افزايش  الکتريکی  خودروهای  کارايی  و 
وزن  و  ابعاد  تاپها،  لپ  کنندگان  تولید  گفته  به  کرد. 
تاپهای ساخته شده  ابعاد و وزن لپ  در  باطری هنوز 
از  نیز  ها  باطری  شدن  داغ  دارند.  کننده  تعیین  نقشی 
ديگر چالشهايی است که بیشتر گريبانگیر خودروهای 
الکتريکی شده است و تولید کنندگان برای جلوگیری 
از آن باطری را در پوششهايی قرار می دهند که منجر به 
سنگین وزن شدن، پر هزينه شدن و پايین آمدن کارايی 

باطری خواهد شد.
باطری های ژالتینی جديد می توانند از گرم شدن بیش 
از حد جلوگیری کنند و در حرارتی که شايد باطری 
های عادی دچار آسیب ديدگی شوند، سالم باقی بمانند. 
محققان دانشگاه لیدز امیدوارند اين باطری ها از امنیتی 
برابر باطری های پلیمری و عملکرد آنها مشابه باطری 
های الکترولیت مايع برخوردارند، در حالی که هزينه 

آنها 10 تا 20 درصد کمتر از ديگر باطری ها است.
بر اساس گزارش رويترز، رمز موفقیت اين باطری ها 
در  مايع  الکترولیت  با  مانند  الستیک  پلیمری  ترکیب 
اليه ای باريک و ژالتینی است که در میان دو الکترود 

باطری قرار می گیرند.
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واي فاي چیست؟
wifi مخفف کلمات Wireless Fidelity و در حقیقت يک شبکه بي سیم است 
که مانند امواج راديو و تلويزيون و سیستم هاي تلفن همراه از امواج راديويي استفاده 
مي کند. برقراري ارتباط با شبکه بي سیم شباهت زيادي به يک ارتباط راديويي دو 
طرفه )مانند بي سیم پلیس( دارد؛ آنچه رخ مي دهد به اين شکل است: يک مبدل 
بي سیم اطالعات را به سیگنالهاي راديويي ترجمه و آن ها را ارسال مي کند. يک 
تبديل  اطالعات  به  و  رمزگشايي  دريافت،  را  سیگنالها  بي سیم   )router( روتر 
مي کند، حال اين اطالعات با استفاده از يک اتصال سیمي اترنت به اينترنت فرستاده 

مي شود. اين فرآيند در جهت معکوس هم کار مي کند )آنچه بیشتر کاربران معمولي آن را احساس مي کنند( يعني روتر اطالعات را از 
اينترنت دريافت، به سیگنال هاي راديويي تبديل و براي کامپیوترهايي که مجهز به سیستم بي سیم هستند ارسال مي کند. 

امواج راديويي که براي شبکه هاي بي سیم استفاده مي شوند با امواج راديويي به کار رفته در تلفن هاي همراه و واکي تاکي ها و مانند 
آن ها تفاوتهايي دارد. آن ها مي توانند امواج راديويي را ارسال و دريافت کنند و از صفر و يک ها )اطالعات ديجیتال( را به امواج 
راديويي و بالعکس تبديل کنند. امواج راديوي wifi چند تفاوت قابل توجه با اين امواج راديويي دارند؛ انتقال اطالعات با استفاده از 
امواج فرکانس باالي 2.4 گیگاهرتز يا 5 گیگاهرتز صورت مي گیرد که فرکانس آن از فرکانس امواج راديويي واکي تاکي تلفن هاي 

همراه و تلويزيون به مراتب باالتر است، البته فرکانس باالتر اجازه حمل اطالعات بیش تري را مي دهد. 
آن ها از استاندارد 802.11 استفاده مي کنند که با چند چاشني مختلف عرضه مي شوند و عبارتند از 802.11a: اطالعات را با فرکانس 
5 گیگاهرتز انتقال مي دهد و مي تواند اطالعات را حداکثر تا سرعت 54 مگابايت در ثانیه ارسال کند و اثر اعوجاج و تداخل امواج 

در آن بسیار کم است. 

»آی- فن« ولت سنج می شود
گجت جديدی عرضه ش��ده است که تلفن همراه هوشمند »آی- فن« 
را به يک دس��تگاه ولت سنج برای اندازه گیری ولتاژ و شدت جريان 
برق تبديل می کند. ش��ايد شما يک تکنسین برق يا برقکار نباشید اما 
دارای يک »آی- فن« هس��تید و به دنبال روش جديدی می گرديد که 

دستگاه خود را مفیدتر از قبل کنید.
 iPhone Digital گجتی به نام ThinkGeek دراين راستا شرکت
Voltage Meter )ول��ت س��نج ديجیتال آی- ف��ن( را عرضه کرده 
اس��ت. اين دستگاه همانند يک ولت س��نج واقعی است که می تواند 
ش��دت جريان و مقاومت يک مدار الکترويکی را اندازه گیری کند و 
نتايج دقیق را بر روی نمايشگرهای »آی- فن« و »آی- پد« ارائه دهد.
در کنار اين دستگاه يک برنامه جانبی نیز ارائه شده که برای بارگذاری 

رايگان بر روی سايت App Store در دسترس است.
اين ولت سنج ظاهری شبیه به نمونه های سنتی دارد اما از راه بلوتوث 
به محصوالت اپل متصل می شود. اندازه گیريهای انجام شده می توانند 
به صورت گفتاری ارائه شوند و يا به صورت طرحهای گرافیکی دسته 

بندی شده و از راه میل و يا وب- سرور منتقل شوند.
براس��اس گزارش 7 گجت، حداکثر ولتاژی که اين دستگاه می تواند 
اندازه گیری کند 300 ولت اس��ت و باتری آن می تواند حداکثر 300 

مرتبه شارژ شود.
البت��ه قیمت 219.99 دالری اين دس��تگاه س��اده همانند يک ش��وک 

الکتريکی برق سر را می پراند!
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لینوکس مورد حمله قرار گرفت
بنیاد لینوکس طی اطالعیه ای رسمی اعالم کرد که سرورهای 
اين س��ازمان ارائ��ه دهنده سیس��تم عاملهای مناب��ع باز مورد 

حمالت هکری قرار گرفته اند.
 چند روز قبل س��رورهای میزبان منابع سیس��تم عامل »کرنل 

لینوکس« مورد حمله قرار گرفتند.
اکنون بنیاد لینوکس در اطالعیه ای اعالم کرد که اين بار بعضی 
از پرتالهای رس��می اين س��ازمان از جمل��ه linux.com و 
linuxfoundation.org با حمالت جديدی مواجه شدند. 
برپاي��ه گزارش��ات اولیه، اي��ن حمله جدي��د نتیجه حمالت 
روزهای قبل به سرورهای کرنل است. به طوريکه جنايتکاران 
انفورماتیک��ی از طري��ق س��ايت kernel.org راه ورود ب��ه 
س��رورهای میزبان صفحات وب بنیاد لینوک��س را پیدا کرده 
اند. هنوز دلیل اين تهاجمات و میزان خس��ارات وارد توس��ط 

کرکرها مشخص نیست.
بنی��اد لینوکس ب��ه تمام کاربران خود توصی��ه کرد که پیش از 
هرچی��ز رمزعبور خود را تغییر دهند و گواهیهايی را که برای 
ورود به لینوکس از طريق پروتکل SSH اس��تفاده می کنند از 

نو بسازند.
براس��اس گزارش وب نیوز، س��رورهای بنیاد لینوکس میزبان 
پ��روژه های متعدد منابع باز هس��تند و بنابراين حمله به منابع 
دسترس��ی به اين س��رورها می تواند بسیاری از کاربران را در 

معرض خطر جدی قرار دهد.
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با اس ام اس درب ماشین را باز کنید؟!
دان بايلی، متخصص امنیتی می گويد که وی می تواند درب هزاران ماشین در اياالت متحده را تنها 

با ارسال چند اس ام اس با گوشی اندرويدی اش باز کند. و تازه اين بخش ترسناک ماجرا نیست.
بايلی که به عنوان مشاور ارشد امنیتی با شرکت امنیت داخلی iSEC همکاری می کند، در مصاحبه 
ای با سی ان ان در کنفرانس امنیتی هکرهای کاله سیاه، گفته است که وی می تواند از همان شیوه ای 
که برای باز کردن و حتی روشن کردن ماشین استفاده می کند، برای حمله به سیستم های صنعتی، 

شبکه برق و سیستم آب بهره ببرد.
وی می گويد: هنگامی که می توانم درب ماشین را باز کنم، کمتر نگرانی دارم. اين کار سرگرم کننده و جذاب است. اما جالب اينجا 
است که با همین شیوه می توان سیستم های ترافیک، برق و تلفن را هم کنترل کرد. من فکر می کنم که اين خطر اصلی است و اين 

کار را ترسناک می کند!
بايلی هیچ جزئیاتی درباره سیستم ها و مدل ماشین هايی که در برابر اين حمله آسیب پذيرند ارائه نکرده است. اما اين هک را در 
کنفرانس به صورت عملی به نمايش گذارده است.اين شیوه هک می تواند بسیاری از ابزارهايی که توانايی اتصال به شبکه های موبايل 
GSM )مانند آنچه که توسط اپراتورهای موبايل ارائه می شود( را دارند، تحت تاثیر قرار دهد. وی می گويد که هر چه اتصال و 
وابستگی ابزارها و وسايل به شبکه موبايل بیشتر باشد، آنها را آسیب پذيرتر می کند.همچنین هر دستگاه الکترونیکی که سیگنال های 
بیسیم را دريافت می کند و با قابلیت فهم آنها را دارد، در برابر اين حمله آسیب پذير است. مانند دستگاه های درون ماشین که بايلی 
به راحتی آنها را از راه دور باز و فعال می کند. جالب اينجا است که اوپرا وينفری )مجری معروف شو تلويزيونی اوپرا( به نوعی منبع 

الهام اين هکر بوده است.
بايلی می گويد وی در حال تماشای يکی از برنامه های اپرا درباره وسیله ای با نام زوم بک بوده که به والدين امکان می دهد که همواره 

موقعیت فرزندان شان را کنترل کنند.
او می گويد: با خودم فکر کردم و گفتم وااای خدای من، نه، نه، نه اوپرا! اين کار می تواند خیلی خطرناک باشد. اين می تواند سالحی 

در دست من باشد، بگذار به دستش بیاورم.
پس از اينکه وی شیوه کار زوم بک را ياد گرفت، سعی کرد دانش اش را به اتومبیل ها تعمیم دهد. کاری که به گفته خودش خیلی 
سخت بود. بايلی می گويد که مطمئنا کار به اين راحتی نیست که من يک پیامک برای ماشین بفرستم و بگويم »باز شو سسمی« و در 

ماشین باز شود. اين کار کمی بیش از اين حرف ها زمان برده است.
بايلی عقیده دارد که کارخانه ها بايد قطعات گرانتر و امن تری را بر روی ماشین ها نصب کنند تا جلوی چنین هک هايی را بگیرند. 
اتحاديه های صنعتی هم بايد چنین راه کارهايی را به صورت جدی پیشنهاد کرده و پی بگیرند. حتی اگر باعث افزايش معنی دار هزينه 

ها گردد. ما بايد همیشه به دنبال شیوه های مناسبی برای پیدا کردن نقاط طاليی و کاربردی میان هزينه و امنیت باشیم.
کنفرانس کاله سیاه يا Black Hat، گردهمايی سالیانه هکرها و متخصصان امنیتی در الس وگاس است. محققان شرکت کننده در اين 
برنامه همیشه سعی دارند با نمايش مشکالت، صنايع کامپیوتری را به سويی سوق دهند که با امن کردن زيرساخت ها، امنیت بیشتری 

را برای کاربران به ارمغان آورند. )ارسال شده توسط محمد خراسانی(

ارزان ترین مینی لپ تاپ دنیا, فقط ۳۵ دالر
دانشمندان هندی نمونه آزمايشی يک مینی لپ تاپ لمسی ارزان 
را ويژه دانش آموزان و دانشجويان توسعه دادند که تنها 35 دالر 

قیمت دارد.
پس از خودروی هندی “تاتا نانو” که به عنوان ارزانترين خودروی 
تاريخ شناخته شد اکنون هند اعالم کرده است که از سال 2011 
يک مینی لپ تاپ ارزان را برای استفاده در مدارس و دانشگاهها 
راهی بازار خواهد کرد که مهمترين ويژگی آن قیمت بسیار پايین 
اين محصول است. اين لوح رايانه که ظاهری شبیه به “آی- بوک” 
اپل دارد تنها هزار و 500 روپیه )حدود 35 دالر( قیمت دارد و می 
تواند برای کاهش شکاف فناوری میان غنی و فقیر در هند به يک 
رويای زيبا تبديل شود. اين لپ تاپ می تواند برای میلیونها دانش 
کارآمد  ابزاری  عنوان  به  دنیا  کشورهای  جوانترين  از  يکی  آموز 
مورد استفاده قرار گیرد.اين لپ تاپ که هنوز نامی برای آن انتخاب 
نشده است را مبتکران موسسه تکنولوژی هند با همکاری موسسه 
علوم هند توسعه داده اند. کاپیل سیبال، وزير توسعه منابع انسانی 
آينده  سال  تا  که  کرد  اعالم  خبری  کنفرانس  يک  در  کشور  اين 
به  اول  مرحله  در  و  تولید  محصول  اين  از  دستگاه  میلیون  يک 

دانشجويان 22 هزار کالج عرضه خواهد شد.سیبال اظهار داشت: 
“هدف ما اين است که قیمت اين محصول را به 470 روپیه )10 

دالر( برسانیم.”
 1/5 که  تاپ  لپ  مینی  اين  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  براساس 
کیلو وزن دارد برپايه يک سیستم نمايشگر صفحه لمسی است.اين 
محصول، يک رايانه شخصی پیشرفته نیست اما از تمام عملکردهای 

الزم برای يک دانش آموز يا دانشجو برخوردار است.
اين لپ تاپ از يک حافظه رم 2 گیگابايتی، ويدئو کنفرانس، پخش 
برنامه  نصب  امکان  و  فای  وای-  اتصال  ای،  رسانه  چند  کننده 
برخوردار است. سیستم عامل اين محصول لینوکس بوده و بنابراين 
تواند  می  همچنین  دالری   35 تاپ  لپ  اين  است.  رايگان  کامال 
مناطق  برای  ويژگی  اين  که  کند  عمل  نیز  خورشیدی  انرژی  با 

روستايی بدون برق و يا مناطقی
 که در آنها برق جريان متناوب

 وجود ندارد يک مزيت
 به شمار می رود.
)ارسال شده توسط
 محمد رضا دژام(
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27 اینچی اسوس! 
نام  با  خود  اينچی   27 جديدی  صفحه نمايش  تازگی  به  اسوس 
بازار ارائه  VE278Q را بر پايه فناوری نور پس زمینه LED به 
پیکسل  دارای حداکثر دقت 1080×1920  اين صفحه نمايش  کرد. 
بوده و نسبت کنتراست ثابت در آن 1000:1 است. از ديگر امکانات 
میزان  میلی ثانیه،  پاسخ دهی دو  به زمان  اين صفحه نمايش می توان 
روشنايی 300 کاندال در متر مربع، در کنار زاويه ديدی در حدود 
 VE278Q کرد.  اشاره  عمودی  و  افقی  صورت  به   160 و   170
 mini Display DVI ،HDMI و  دارای سه پورت تصويری 

است و با قیمت 479 دالر عرضه می گردد.

سبک ترین فلش درایو جهان 
فلش درايو AH350 شرکت Apacer لقب سبک وزن ترين فلش 
درايو USB3.0 جهان را از آن خود کرد. Apacer با استفاده از 
تنها يک چیپ ست کنترلر حافظه توانست اين عنوان را بدست آورد. 
وزن AH350 تنها 8 گرم است!. AH350 داراي حداکثر سرعت 
انتقال اطالعات 60 مگابايت در ثانیه است که براي محصولي در 
دو  داراي   Apacer وزن  است. سبک  مناسبي  اين سطح سرعت 
بیشتر  هرچه  جذابیت  باعث  که  است  مات  مشکی  و  سفید  رنگ 
محصول شده است. AH350 با ويندوز 7 سازگار است و به همراه 
آن نرم افزار تست ACE جهت تحت قشار قرار دادن فلش درايو 
فلش  می گردد.  ارائه  اطالعات  انتقال  باالترين سرعت  ثبت  جهت 
با  و  گیگابايت  16،8و 32  در سه ظرفیت   Apacer درايو جديد 
قابلیت پشتیبانی کامل از پورت هاي USB3.0 و USB2.0 عرضه 

می شود.

اپل دست به دامان کاربران فوتوشاپ  شد
با  وکال  بر  عالوه  سامسونگ،  با  نبرد  در  اپل  مي رسد  نظر  به 
کاربران فوتوشاپ  هم قرارداد بسته است تا بتواند راي دادگاه 

را به سود خود تمام کند.
اقماري  سايت هاي  از  يکي  که   Webwereld.nl وب سايت 
خود،  اسناد  در  اپل  کرده  ادعا  است،   Computerworld
تا شباهت  داده  اندازه  تغییر  را  S سامسونگ  گوشي گاالکسي 
که  است  اين  اپل  ادعاي  کند.  پیدا   3G آيفون  به  بیشتري 
محصوالت سامسونگ، تقلیدي کورکورانه از ابزارهاي موبايل 
اين شرکت است، اما اين که اپل مجبور شود از فتوشاپ براي 
شبیه تر کردن تصاوير به هم استفاده کند، کمي ماجرا را پیچیده 

مي کند. 
شايان ذکر است بین دو گوشي، تفاوت اندازه زيادي وجود دارد: 
میلي متر است،  S 122/4 در 64/2  ابعاد گوشي هاي گاالکسي 
در حالي که آيفون 3G ابعادي معادل 115/5 در 62/1 میلي متر 
دارد. درگیري میان اپل و سامسونگ يکي از نبردهاي بزرگ و 
طوالني صنعت رايانه جهان محسوب مي شود. اين دو شرکت 
به يک توافق عجیب و غريب رسیده بودند که فروش گاالکسي 
تب در استرالیا به طور موقت متوقف شود، اما اپل در اروپا با 
دادگاه  به سامسونگ حمله کرد.  تمام تر دوباره  شدت هر چه 
يکديگر،  از  سامسونگ  و  اپل  شکايات  به  رسیدگي  مسوول 
در  سامسونگ  گوشي هاي  فروش  که  بود  کرده  اعالم  پیش تر 
سراسر منطقه اتحاديه اروپا ممنوع است، اما هنگامي که مشخص 
کشورش  از  بیرون  در  را  راي  اين  اعالم  دادگاه حق  اين  شد 
ندارد، اين محدوديت جز در آلمان لغو شد. اپل در اين شکايت 
اعالم کرده که گاالکسي تب 10/1 سامسونگ که يک دستگاه 
آندرويدي است به صورت غیرقانوني از تکنولوژي هاي به کار 
رفته در آيپد استفاده کرده است. سامسونگ يکي از موفق ترين 
شرکت ها در زمینه تولید و فروش دستگاه هاي تلفن همراه بوده 
است. ماه گذشته اين شرکت اعالم کرد گاالکسي S نسل دوم 
در 85 روز اول 5 میلیون دستگاه فروخته است. اين در حالي 
است که انواع مختلف گوشي هاي گاالکسي S نسل دوم هنوز 

به آمريکا وارد نشده  است.
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 US Summer در حال برنامه ریزی برای معرفی بازی بزرگی در EA
بر اساس اطالعات منتشر شده ، EA قول داده است که در طول همايش US Summer که اين هفته برگزار 

خواهد شد يک معرفی بزرگ داشته باشد.
 US اعالم کرد که ما داريم برای يک معرفی بزرگ در Wendy Spander آقای EA مدير بخش خبر

Summer Show Case آماده می شويم و خودمان را برای اين کار آماده می کنیم .
 Fight Night: Champion. Kingdoms سال قبل عناوين Showcase همانطور که می دانید در

of Amalur: Reckoning. Alice: Madness Returns معرفی شدند .
انتظار می رود که اين معرفی بزرگ، عرضه Crysis بر روی کنسول ها باشد و يا احتمال دارد که از 

Battlefield3 اطالعات ديگری منتشر شود .
هم چنین شايعه شده است که امکان دارد عنوان جديد Mirrors Edge معرفی شود و يا امکان دارد يک عنوان    

جديد از Crysis رونمايی شود. خالصه بايد تا برگزاری اين همايش صبر کرد تا معلوم شود واقعا معرفی بزرگ چیست.

PS4 اطالعاتی مربوط به
به تازگی سايت Digitimes صحبت هايی را انجام داده است و 
گفت است: کنسول Playstation4 همانند کینکت از بازی های 

حرکتی پشتیبانی خواهد کرد.
منتشر شده  اين سايت  از سوی  که  هايی  در گزارش  هم چنین 
است ، تولید کنسول PS4 در سال 2012 به پايان می رسد و در 

همان سال ) 2012 ( روانه بازار می شود.
آن زمان عرضه  تعداد دستگاه هايی که در  اعالم شده است که 

خواهد شد، 20 میلیون کنسول خواهد بود.
بعد از رونمايی Wii U در E3 و درخشیدن اين کنسول، خبری 
هم در مورد Xbox720 منتشر شد و حاال هم اين خبر در مورد 

PS4 منتشر شده است.

از اين خبر شرکت Kotaku گفته است که کنسول بعدی  قبل 
سونی پس از تکمیل در سال 2013 يا 2014 عرضه خواهد شد.

ازمدير شعبه آمريکا سونی آقای Jack Tretton چند وقت پیش 
مبنی بر کنسول نسل بعدی سؤال شد که او جواب واضحی نداد.
تنها چیزی که برای ما  اين صحبت هايش گفت که فعال  او در 
قابل ارزش است، اضافه کردن قابلیت های جديد به PS3 است 

و بهتر است در مورد نسل بعدی Playstation صحبت نکنیم.
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 Gears Of War۳ در اینترنت، اما نه نسخه حقیقی
چندی پیش يک فاجعه ای مبنی بر لیک شدن بازی Gears Of War 3 بر روی اينترنت پخش ش�د. سپس مايکروسافت واکنشی به 
اين قضیه داد و گفت: ما اين نسخه را ديديم و با نسخه اصلی اين بازی خیلی فرق دارد. مايکروسافت در ادامه گفت: ما با عده ای از 
افرادی که در تیم های امنیتی بوده اند اين خبر را مشاهده و بررسی کرديم و ديديم که اصال اين بازی با نسخه اصلی خیلی فرق دارد، 

هم چنین در اين بازی اثری از آن نیست که گیمر موقع بازی کردن از آن لذت می برد.
گیمر های ما در 20 سپتامبر از اين بازی لذت خواهند برد، زيرا نسخه اصلی اين بازی دارای کیفیت بسیار باالتر و امکانات ديگر است.
اين نسخه لیک شده فقط بر روی دستگاه های J Tag شده قابل اجرا است، با وجود اين که اين بازی کامل نیست ولی داستان اين 
بازی کامل است. پس اگر می خواهید از داستان بازی خبر دار نشويد تا لذت بیشتری ببريد تا زمان انتشار به سايت هايی مانند يوت�یوب 

نرويد، زيرا داستان اين بازی احتماال فاش خواهد شد.
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 دیوید جف: کنسول Wii U به اندازه 
Wii موفق نمی شود

 God اطالعات منتشر شده که آقای ديويد جف که خالق بازی
Of War است نظراتی را در مورد کنسول جديد Wii U داده 

است.
 Wii نتواند به اندازه Wii U او گفته است که من فکر می کنم که

موفق باشد؛ زيرا:
کنسول  اين  از  کردند،  را خريداری   Wii کنسول  که  مردم  اکثر 
استفاده چندانی نمی کنند و خیلی کم هستند که با استفاده از اين 

کنسول تبديل به يک گیمر ماهر شده باشند.

به  را   Apple شرکت  محصوالت  کودکان  که  گفت  او  سپس 
شرکت نايتندو ترجیح می دهند.

حتی کودکان بازی کردن Storm in a Teacup روی آی پد را 
بیشتر از بازی کردن Mario3DS دوست دارند.

در ادامه او همچنین گفت که بنابراين قضیه من فکر می کنم که 
اين کنسول به موفقیت های Wii نرسد و من پیش بینی می کنم 

که اين کنسول در آينده، کنسول شماره يک نخواهد بود. 
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PS۳و Xbox۳60:مخلوط کردن دو کنسول
مطمئنا همه با کشور چین آشنا هستید، کشوری که با زدن اجناس 
کسب  جهان  اقتصاد  در  را  اول  رتبه  است  توانسته  قیمت  ارزان 
کند. در همین موقعیت يک شرکت چینی دست به کار جالبی زده 
 PS3 کردن مخلوط  با  را  کنسول جديدش  است  توانسته  و  است 
و         Xbox360 به  شبیه  کنسول  اين  شکل  بسازد.   Xbox360 و 
دسته های آن شبیه به PS3 است و هم چنین جعبه اين کنسول هم 

از Xbox360 الهام گرفته شده است.
شرکت چینی اسم اين کنسولش را Arcade Game Box گذاشته 
است. با نگاه اول فکر می کنید که چین توانسته است سخت افزار 
های دو کنسول را مخلوط کند و يک کنسول به بازار عرضه کند که 

قابلیت اجرای بازی های اين دو کنسول را داشته باشد.
ولی اين فکر بسیار اشتباه است، اين کنسول تنها می تواند بازيهای 
آرکید PS1 و PS2 و بازی های Neo Geo و Game Boy را 
 Dealextreme اجرا کند. اين کنسول با قیمت 70 دالر در وبسايت

به فروش می رسد.

 E۳ در Xbox720احتـمـال رونـمـایـی از
شدت گـرفـت!

بعد  سال  چند  مايکروسافت،  توسط   Xbox360 عرضه  از  بعد 
بعدی  نسل  کنسول  مورد  در  شايعاتی  کنسول  اين  عرضه  از 
مايکروسافت شکل گرفت. چند هفته پیش عده ای افراد مدعی 
بودند که مراحل ساخت کنسول Xbox720 پايان يافته است و 
برای آزمايش به EA فرستاده اند، اما بعد از اين قضیه اعالم شد 
 E3 که اين خبر شايعه بوده است. بعد از اين قضیه در نمايشگاه
امسال شاهد معرفی Wii U بوديم که دارای امکانات زيادی بود.
و  سونی  که  بودند  کرده  بینی  پیش  کارشناسان  از  ای  عده 
مايکروسافت برای ساخت کنسول های نسل بعدی خود سريع 
بود  کرده  اعالم  کرايتک  استوديو  پیش  روز  چند  کنند.  عمل  تر 
که Xbox720 در حال ساخت است ومراحل پايانی اش راطی 

میکند،اما اين خبرهم تکذيب شد.
حاال وبسايت BGR ادعا دارد که يکی از بخش های سرگرمی 
 E3 در   Xbox720 که  است  گفته  سايت  اين  به  مايکروسافت 
سال بعد رونمايی خواهد شد. همچنین اين سايت مدعی است 
که اين کنسول در E3 2012 که تابستان سال بعد است، رونمايی 
می شود.عالوه بر آن، اين سايت چیزی از برنامه النچ کردن اين 
کنسول نگفته است و به نقل از اين سايت، آن ها چیزی از النچ 
نمی دانند. همچنین عالوه بر آن اين سايت مدعی است که اين 
کنسول از سال 2006 در حال ساخت بوده است و در E3 سال 

2012 معرفی می شود.

عرضه Max Payne۳ در مارچ 2012
بازی Max Payne3 برای کنسول های بازی Xbox360 و PlayStation3 و همچنین رايانه های شخصی در ماه مارچ 2012 عرضه 

خواهد شد.
اين حرف را اخیراً Rockstar، که در طول توسعه طوالنی مدت بازی بسیار محافظه کارانه عمل کرده بود، زده است. در اين بازی سوم 
شخص شوتر، مکس به سائوپائولو در برزيل سفر می کند تا از يک خانواده پولدار که درگیر خالفکاران در جامعه شده اند، به عنوان 

محافظ شخصی حافظت کند. البته قابلیت های او در اين بازی نسبت به قبل بیشتر شده است.
به گزارش گیم پرشیا به نقل از جوی استیک، عالوه بر قسمت داستانی بازی، انجام بازی به صورت گروهی )multiplayer( نیز به 
آن اضافه شده است که تحلیلگران بازار آن را تجربه ای قانع کننده که به طور پويا نقشه ها و نوع پیشرفت را برای همه ی بازيکنان در 

يک مسابقه دگرگون کرده است، ارزيابی میکنند.
همچنین می توانید انتظار يک سیستم افزايش رتبه، گروه ها و قسمت Load out جديد را نیز در اين قسمت داشته باشید.

DiRT۳
يک بازی اتومبیلرانی سبک رالی است که از صحرای داغ کنیا گرفته تا کوه های برفی و جنگل های پردار و درخت 
و جاده های گلی، مهارت شما را در لوکیشن های گوناگون می سنجد. اينکه چه جور مسابقه ای را تجربه می کنید 
بستگی زيادی به درجه سختی بازی دارد. ضربه ديدن اتومبیل تان يکی از ويژگی هايی است که در روند بازی 

تاثیرگذار است.
با يکی از حرفه ای ترين بازی های کامپیوتری رالی سر و کار داريم. در بیش از 100 مسیر مسابقه ای بازی بايد مثل 
يک راننده رالي واقعی حساب شده عمل کنید و برای هر پیچ و خم برنامه ای داشته باشید. همچنین می توانید 
امکان استفاده از کمک راننده را فعال کنید که اطالعات دقیقی از جاده و پیچ های پیش رو در اختیارتان می گذارد. 
همین طور که با سرعت در جاده های مختلف گاز می دهید مناظر زيبايی از جلوی چشم تان عبور می کند، نورپردازی خیره کننده ای 
دارد و عمق تصاوير و صحنه ها آنقدر زياد است که گاهی انتهای جاده در دوردست گم می شود. البته طراحی اتومبیل ها هم قابل 

تحسین است اما به پای فورزا موتوراسپورت و گرن توريسمو نمی رسد.
Dirt3 يکی از بهترين بازی های اتومبیلرانی است و بايد حتما آن را امتحان کنید!
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موس طبی
است  عجيب  ماوس  اين  نام   ،Kandenchi
كه توسط مخترعين ژاپني طراحي شده است. 
اگرچه كار كردن با اين ماوس استوانه اي شكل 
خيلي راحت نيست، اما روش استفاده از آن كامال 
طبيعي بوده و هنگامي كه روي ميز قرار مي گيرد 
اين ماوس  استراحت مي باشد.  دست در حالت 
فشرده ، وايرلس است و كاربر به راحتي مي تواند 

از آن براي نوت بوک خود استفاده نمايد.
محصول فوق مجهز به دكمه هاي كليك راست 
و چپ بوده و Scroll Wheel آن در قسمت 
پايين قرار دارد. اين ماوس 65 دالر قيمت دارد.

شارژ با نور محیط
ارائه   UCLA دانشگاه  در  جديدی  فناوری 

لمسی  نمايشگرهای  آن  در  كه  است  شده 
می توانند از طريق نور خورشيد يا نور محيط،  يا 
حتی نوری كه از طريق نمايشگر خود دستگاه 
منتشر می شود شارژ شوند. اين نمايشگر فعال به 
صورت نمونه اوليه ارائه شده است و اين كار را 
از طريق قطنده های فوتوولتاييك انجام می دهد.

آینه ای که زیبا نشان می دهد
به  كردن  نگاه  می شود،  بيشتر  سن مان  چه  هر 

آينه  اين  اما  می شود،  نااميدكننده تر  آينه 
قابليت هايی  از  استفاده  با  الكترونيك می تواند 
چون فوتوشاپ، سريعا تصوير صورت را رتوش 

كند و تغييرات را در آن واحد نشان بدهد.

عرضه نسل جدید ویدئو پروژکتور خانگي سه بعدي
سوني نسل جديد ويدئوپروژکتورهاي خانگي سه بعدي خود را در نمايشگاه 

محصوالت الکترونیکي برلین )IFA2011( رونمايي کرد. 
سوني در نمايشگاه برلین که بزرگترين نمايشگاه محصوالت الکترونیکي 

اروپا محسوب مي شود، VPL-VW95ES را معرفي کرد. 
اين محصول جانشین VPL-VW90ES شده که در ماه سپتامبر گذشته 
عرضه شد و نخستین ويدئو پروژکتور خانگي سه بعدي سوني محسوب 

مي شود. 
و  است  دينامیک  کنترل المپ  فن آوري  بر  مبتني  پروژکتور جديد  ويدئو 
کننده  تقويت  که  است   Advanced Iris3 فن آوري به  مجهز  هم چنین 

کنتراست بوده و تصاوير سه بعدي موج دارتر و شفاف تر ارائه مي کند. 
نیز شفافیت  ويدئوپروژکتور  اين  در  رفته  بکار   Motionflow فن آوري 

تصوير را باال مي برد. 
VPL- سوني جرئیاتي درباره قیمت اين محصول ارائه نکرده اما اعالم کرد

VW95ES در ماه اکتبر عرضه مي شود.

دوربین کتابی
کردن  پیدا  برای  خودمان  از  گرفتن  عکس  هنگام  ما  همه 
با  اغلب  البته  میرویم،  کلنجار  دوربین  با  زاویه،  بهترین 
شکست مواجه میشویم. اگر جزو کسانی هستید که همیشه 
دلخواهتان  ی  نتیجه  اما  گیرید  می  عکس  خودتان  از 
با  سامسونگ  جدید  دوربین  اید،  نیاورده  دست  به  را 
مدل MV800 آخرین راه حل برای شما است. این 
دوربین انعطاف پذیر درست مانند یک کتاب از وسط 
تا میشود. این قابلیت نه تنها نمای جلوی دوربین را به شما 
نشان میدهد بلکه این امکان را دارید که با جابجا کردن صفحه پشتی 

دوربین هر زاویه ی دیگری را نیز به راحتی در اختیار داشته باشید. 
را                 شما  کار  خود،  جلویی  صفحه  در  اضافه  شاتر  یک  داشتن  با  دوربین  این 
راحت تر می کند. حاال میتوانید با این دوربین از فاصله ای بیشتر از طول بازوهایتان 
از خودتان عکس بگیرید. این دوربین روی هر سطحی در اطراف تان قرار می گیرد 
و برای عکاسی آماده است تا از نزدیک ترین نماها نیز تصاویری زیبا داشته باشید. 
این دوربین 16 مگاپیکسلی به همراه نمایشگری لمسی با قابلیت 5x زوم و امکان 

فیلم برداری به صورت 720p با قیمت 280 دالر وارد بازار شده است. 
Wired :منبع
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پرده اي ۳۵0 اینچي از دریچه یک عینک

در پايان سال جاري ميالدي، سوني قصد دارد 
در بازار ژاپن عينك هايي را به فروش برساند كه 
بيننده با زدن از آنها مي تواند يك پرده سينماي 
عالوه  ببيند.  خود  روي  پيش  را  اينچي   350
قابليت  آن،  مجازي  نمايشگر  عظيم  اندازه  بر 
ويژگي هاي  از  ديگر  يكي  نيز  سه بعدي  نمايش 

عينك سوني است. 

خودکار دیجیتال
واكام نخستين خودكار ديجيتال را عرضه كرد. 
اين خودكار كه همانند يك خودكار راپيدوگراف 
معمولي كار مي كند، امكانات دنياي ديجيتال و 
كرده  وارد  كاغذ  دنياي  به  را  ديجيتال  قلم هاي 
است؛ در حالي كه قابليت تبديل تصاوير كشيده 
در  ويرايش  قابل  و  گرافيك  وكتورهاي  به  شده 

فوتوشاپ و نرم افزارهاي مشابه را دارد.
عجیب اما ممکن!

زير  تصوير  در  كه  فلشي   ،Trandscend
مشاهده مي كنيد، محصولي با ظرفيت فوق باال 
است كه شايد باور آن ممكن نباشد. اين فلش 
2TB ظرفيت دارد ، حافظه اي جانبي كه تاكنون 
نظير آن مشاهده نشده است. جالب اين كه سايز 
اين محصول تنها به اندازه يك بند انگشت بوده 
و ضخامت آن بسيار كم است. مطمئنا نيازي به 
گفتن اين مطلب نمي باشد كه قيمت آن بسيار 
گران است و اين تنها نقطه ضعف فلش بي نظير فوق 

مي باشد.
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فناوری NFC چیست؟ و چه کاربردهایی دارید؟
ممکن است تاکنون با شیوه های مختلفی از پرداخت های الکترونیکی کار کرده 
باشید. پرداخت اينترنتی، پرداخت با کارت های اعتباری و عضو شتاب، پرداخت 
مانند کارت های مترو و همچنین  از طريق کارت های هوشمند بدون تماس 
وقتی هست  اما چند  در دسترس هستند.  که  موبايل  از طريق  پرداخت هايی 
که می توان تکنولوژی ارتباط میدان نزديک )NFC( را نیز به اين روش های 
برد  با  ارتباط رمزگذاری شده ی بی سیم  NFC يک  فناوری  افزود.  پرداخت 
 13.56MHz کوتاه در فاصله ی 4 سانتیمتر و کمتر است که در باند فرکانسی
دارد.  را  میانگین(  )به صورت   424Kb/s با سرعت  اطالعات  تبادل  توانايی 
NFC قادر است با کارت های هوشمند غیر تماسی ISO/IEC 1443 موجود 
و همچنین ساير دستگاه های مجهز به NFC ارتباط برقرار کرده و به راحتی 
به تبادل اطالعات با آن ها بپردازد. از همین رو اين فناوری با زيرساخت های 
موجود پرداخت غیر تماسی مورد استفاده در سامانه حمل و نقل عمومی و 
کار در  برای  اختصاصی  به طور   NFC پرداخت های خرد سازگار می باشد. 
گوشی های تلفن همراه طراحی شده است و دارای سه ويژگی کلی می باشد. 
تماسی  به جای کارت های غیر  استفاده  قابلیت  فناوری  اين  اول،  در ويژگی 
کارت های  همانند  دقیقا  آن ها  از  می توانید  که  به طوری  داراست  را  موجود 
موجود برای پرداخت های خرد استفاده کنید. در ويژگی دوم، می توانید از اين 
فناوری در به عنوان يک قرائت گر برچسب های غیر فعال RFID استفاده کرده 
و از آن در تعامل تبلیغاتی و ... استفاده نمايید. ويژگی سوم اين فناوری نیز اين 
قابلیت را به شما می دهد که هم به عنوان خواننده و هم به عنوان فرستنده از 
اين قابلیت استفاده کرده و در حالت شخص به شخص برای تبادل اطالعات 
ببريد.)ارسال شده توسط حسین  بهره  از آن   NFC به  بین دو دستگاه مجهز 

ترابی(
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ربات انسان نما در ترکیه
يک شرکت کامپیوتری در شهر قونیه ترکیه، 
که  است  کرده  تولید  را  نمايی  انسان  ربات 
تواند  می  صوتی  دستورات  از  اطاعت  با 
حرکات انسانی را تقلید نمايد. رئیس هیات 
مديره اين شرکت کامپیوتری گفت: در سال 
زمینه  در  آزمايشگاه  يک  تاسیس  با   2009
و  تحقیق  فعالیتهای  ربات  تکنولوژيهای 

توسعه را در اين زمینه آغاز کرديم.
به گفتنه آکین، سیستم ماهیچه ای اين ربات که نام آکینجی )به معنای کشاورز( 
را به آن داده اند، به شکلی است که از قابلیت تقلید تمامی ژست ها و حرکات 

انسانی برخوردار است.
آکین افزود، در نظر دارد با صرف يک هزينه 9 میلیون دالری اين ربات را بیشتر 
توسعه دهد و در سال 2015 اين ربات را که در بخشهای مختلف بکار گرفته 

خواهد شد به بازار عرضه کند.
است  قادر  ربات  اين  گفت:  نما  انسان  ربات  اين  توانمنديهای  درباره  وی 
فعالیتهای معرفی يک کاال در يک سوپرمارکت را انجام دهد و يا در بخشهای 

مختلف به عنوان فروشنده کار کند. 
سازنده اين ربات افزود: ربات مزبور همچنین می تواند در فرودگاهها و ترمینالها 
مسوولیتهای راهنمايی و ارائه اطالعات را بر عهده گیرد و يا با استخدام در 
يک رستوران به عنوان گارسون عمل کند و يا در پارکها و باغچه ها کارهای 

گوناگون را انجام دهد.
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HTC دو ویندوز فون جدید از ،Radar و Titan
مثل اينکه اچ تی سی قصد دارد همانند اندرويد، در بازار تلفن های مانگو )ويندوز فون 7( هم خودی نشان دهد و میاندار باشد. اين 

شرکت به تازگی دو مدل جديد تلفن های انبه ای را به لیست انتخاب مشتريان اسمارت فون ها اضافه کرده است.
تیتان )که قبل از اين به نام Eternity خوانده می شد( يک تلفن هوشمند پیشرفته با صفحه نمايش 4.7 اينچی SLCD با رزولوشن 
800 در 480 پیکسل، دوربین 8 مگاپیکسلی عقب و 1.3 مگاپیکسلی جلو با قابلیت تشخیص چهره است. در قلب اين تلفن هم پردازنده 

تک هسته ای 1.5 گیگاهرتزی در کنار 512 مگابايت رم و 16 گیگابايت حافظه فلش جا خوش کرده است. 
اين گوشی علی رغم صفحه بزرگ اش، با وزن 160 گرم و ضخامت 9.9 میلیمتر کامال خوش دست و مناسب به نظر می رسد. رادار 
هم که با نام Omega برخی مشخصات آن لو رفته بود، با سخت افزاری ضعیف تر ارائه شده، تا قیمت تمام شده کمتری داشته باشد 
و طیف وسیع تری از بازار هدف را تحت پوشش قرار دهد. در اين گوشی هوشمند شاهد صفحه نمايش 3.8 اينچی و پردازنده 1 

گیگاهرتزی به همراه دوربین عقب 5 مگاپیکسلی با قابلیت فیلمبردای 720p و 8 گیگابايت حافظه داخلی خواهیم بود.
 اين موبايل 10.9 میلیمتر ضخامت و 137 گرم وزن دارد. اچ تی سی می گويد که دوربین های اين دو مدل بهبود چشمگیری يافته و 
در آنها از لنز 28 میلیمتری با زاويه باز استفاده شده است. به همراه هر دو اين تلفن ها، يک پايه ويژه عرضه می شود که عالوه بر شارژ 

گوشی، آن را تبديل به ساعت زنگ دار برای بیدار باش صبحگاهی می نمايد. 
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Nokia N9 اولین ضربه به
افزاری تمايل  اينتل می گويند اين غول سخت  به  منابع نزديک 
از  را   MeeGo توسعه سیستم عامل  برای  نوکیا  با  به همکاری 
دست داده است. علت اين مساله عدم عالقه شرکت های سازنده 
به  و  تولیداتشان  در  پالتفورم  اين  از  استفاده  به  تبلت  و  گوشی 

حاشیه رفتن آن است. 
به نظر می رسد که اينتل از اين به بعد تمرکز خود را متوجه ساخت 
محصوالت سخت افزاری خواهد کرد و بر روی آنها از سیستم 
عامل هايی همچون ويندوز فون و آندرويد بهره خواهد گرفت.
استراتژي  اينتل  معتقدند شرکت  برخی سايت های خبری حتی 

خود را بر اين اساس برای سال 2012 تدوين کرده است. 
اگر چه اينتل در مقابل اين شايعات واکنشی از خود نشان نداده، 
 MeeGo اما کم کاری اينتل در ماه های اخیر برای بهینه سازی

عمال مصداق شايعات منتشر شده است.
و  نوکیا  توسط   2010 سال  مارس  در   MeeGo عامل  سیستم 
اينتل به طور مشترک طراحی شد و دو شرکت از آن زمان چند 
طرح مشترک را برای توسعه بیشتر MeeGo به اجرا گذارده اند 
اما آغاز همکاری نوکیا با مايکروسافت و استفاده گسترده آن از 
 MeeGo سیستم عامل ويندوز فون 7 و عدم استقبال عمومی از
زمینه را برای دلسرد شدن اينتل فراهم کردو به نظر می رسد دو 

طرف از عملکرد يکديگر در اين زمینه راضی نیستند.

تغییرات تلفن های آینده سونی اریکسون و 
معرفی محصولی جدید از زبان این شرکت 

شرکت سونی اريکسون در طی کنفرانس خبری که در دبی امارات 
افزار  نرم  در  وسیع  تغییرات  از  خبر  کرد  برگزار 
اکسپريا و همچنین يک دستگاه تلفن همراه 
خبرگزاريها  گزارشهای  بنابر  داد.  جديد 
تغییرات کلی در نرم افزارهای تلفن های 
انجام   ™Xperia  2011 خانواده  همراه 
به  جاری  سال  اکتبر  از  که  شد  خواهد 
ترتیب در قاره های مختلف در دسترس 
کاربران قرار خواهد گرفت. آماده شدن 
از  سری  اين  برای   2.3.4 رسانی  بروز 
اکسپريا مهمترين خبر  تلفن های همراه 
اين کنفرانس بود که در اين بروز رسانی 
امکان مکالمه ويديويی بوسیله نرم افزار 
که  تلفن های همراهی  در  تالک  گوگل 
پذير  امکان  هستند  دوم  دوربین  دارای 
شده است. ازساير تغییرات می توان به افزودن 
قادر  را  کاربران  که  کرد  اشاره  دوربین  افزار  نرم  در  بعدی   3 حالت 
خواهد ساخت تا تصاوير 3 بعدی پانوراما را به وسیله تلفن همراه 
تلويزيون  يک  به  آن  اتصال  با  سپس  و  کرده  برداری  تصوير  خود 
اين  قابلیت های  از  ببرند. يکی ديگر  از ديدن تصاوير لذت  3 بعدی، 
بروز رسانی، امکان به اشتراک گذاری بسیار آسانتر موضوعات مورد 
نیکالس شور رئیس  به وسیله فیس بوک است.  با دوستانتان  عالقه 
اين مورد می گويد: “کاربران ما  اريسکون در  بازاريابی سونی  بخش 
امکان لذت بردن از ويژگی های جديد از سوی گوگل، يکپارچه سازی 
هرچه بیشتر با فیسبوک و عملکردهای بهبود يافته دوربین از سوی 
سونی، را خواهند داشت.”الزم به ذکر است شرکت سونی اريکسون  
در اين جلسه مطبوعاتی ،تلفن همراه جديد Xperia™ neo V را نیز 
معرفی نمود که در حقیقت ادامه دهنده راه تلفن همراه بسیار موفق 
Xperia™ neo است و تمامی اين بروز رسانی ها را به همراه خود 

خواهد داشت.

تلفن همراه لوکس آندرویدی موبیادو راهی 
بازار می شود؟

 Grand350AstonMartin شرکت  موبیادو گوشی جديدی  با  نام
ساخته که در رده بهترين گوشی های لوکس اينبرند قرار می گیرد. 
گوشی Grand350 شباهت زيادی به E71 دارد اما موادی که 
در ساخت آن به کار برده شده باعث اختالف اين گوشی با ساير 

تلفن های همراه می شود. 
استفاده  الماس  و  کبود  ياقوت  از  گوشی  طراحی  و  ساخت  در 
شده و ظاهرا بدنه آن از جنس طالست. اين گوشی قرار است در 
رنگ های مشکی و نقره ای در دسترس کاربران قرار گیرد. درباره 

قیمت و زمان دقیق عرضه اين گوشی اطالعی در دست نیست.
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باریک ترین تبلت جهان رسید
میلیمتر ضخامت  تنها 7.7  اينچی است و  AT200تبلت 10.1 
نازک تر  سامسونگ  گاالکسی تب  از  میلیمتر  يک  تقريبا  و  دارد 
اذعان  هم  شما  که  طور  همان  میلیمتر  يک  اين  مطمئنا  است 
خواهید کرد در دوره ای که ضخامت دستگاه های الکترونیکی به 
کمتر از يک سانتیمتر رسیده است به اندازه خود تاثیرگذار است  
اين تبلت فوق باريک شرکت توشیبا به صفحه نمايش ال سی دی 
 TI OMAP 800 پیکسل،  پردازنده 1.2 گیگاهرتزی x 1.280
پردازنده  سازنده  بیانگر شرکت  اختصار  به   TI 4430 عالمت 
حافظه  گیگابايت   64 و  است   Texas Instruments يعنی 
داخلی و  درگاه میکرواس دی برای افزايش حافظه مجهز است 
يک دوربین 5 مگاپیکسلی به همراه يک دوربین 2 مگاپیکسلی 
اين  ويديوئی  تماس های  دوربین  و  اصلی  دوربین های  ترکیب 
آلومینیومی را تشکیل داده است. توشیبا اگر چه  با بدنه  تبلت 
وعده عمر باطری 8 ساعته برای اين تبلت را داده است اما هیچ 
وعده ای مبنی بر تاريخ عرضه و يا قیمت آن نداده و تنها عرضه 

پیش از پايان سال میالدی وعده داده است.

LG تلفن همراه هوشمند جدید
 Optimus نام  با  جی  ال  جديد  گوشی  درباره  اطالعاتی  تازگی  به 
Note منتشر شده که گوشی پیشرفته ای است و از پردازنده گرافیکی 

Tegra2 بهره می برد. 
 Galaxy Note شرکت ال جی چند روز پس از رونمايی از گوشی
 Optimus توسط سامسونگ، اقدام به معرفی گوشی ديگری از سری
کرده که به پردازشگر گرافیکیTergra2و پردازنده دو هسته ای 1/2 

گیگاهرتزی مجهز شده است.
دارای دوربین  منتشر شده  اين گوشی  درباره  که  اطالعاتی  اساس  بر 
پنج مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ويديو HD، دوربین ثانويه VGA و 
حافظه داخلی هشت گیگابايتی است و از پورت HDMI و اتصاالت 

بی سیم Wi-Fi بهره می برد. 
ضخام��ت اي��ن گوش��ی 12/3 میلیمت��ری اس��ت و از نس��خه 2.3 

Gingerbread پشتیبانی می کند.
Optimus Note احتماال در بازارهای مختلف با نام های متفاوت 

 ارايه خواهد شد 
اما درباره زمان عرضه اين دستگاه هنوز اطالعی در دست نیست.

نخستین فروشگاه اپل در هنگ کنگ راه اندازی شد
اندازی  راه  برای  اپل  اقدام  ماه جاری است.  اندازی نخستین فروشگاهش در هنگ کنگ طی  راه  برای  برنامه ریزی  اپل در حال  شرکت 
فروشگاه در کشور هنگ کنگ به منظور افزایش فروش آی فون و آیپد صورت می گیرد و از آنجا که قرار است به زودی نسخه بعدی 
گوشی آی فون راهی بازار شود این اقدام اپل می تواند بازار داغ تری را در منطقه آسیا ایجاد کند فروشگاه اپل در هنگ کنگ به مساحت 

20 هزار فوت مربع است و قرار است 24 ماه جاری راه اندازی شود. 
این فروشگاه پنجمین مرکز فروش محصوالت اپل در چین به شمار می رود و اپل دو  فروشگاه دیگر در پکن و شانگهای دارد. محصوالت 

اپل در چین طرفداران زیادی دارد تا آنجا که 11 درصد، معادل 9 میلیون دالر از کل درآمد اپل را در سه ماهه گذشته تشکیل داده است.
آی فون یکی از گوشی های هوشمند پرطرفدار در بازار هنگ کنگ به شمار می رود و با عرضه نسخه جدید این گوشی انتظار می رود 
فروش این دستگاه در همه بازارها و بخصوص چین افزایش چشمگیری داشته باشد. پیش بینی می شود اگر شرکت های بیشتری پشتیبانی از 

گوشی آی فون را برعهده بگیرند فروش این گوشی در بازار چین افزایش خواهد یافت. 
هم اکنون تقریبا هشت میلیون نفر از کاربران چاینا موبایل از گوشی های آی فون استفاده می کنند این در حالی است که امکان استفاده از 

سرویس های شبکه 3G در چین با این گوشی وجود ندارد. 
به گفته مدیر اجرایی بخش تیم کوک اپل، فروش محصوالت اپل در چین یک عامل کلیدی برای درآمد این شرکت به شمار میرود. وی 

اعالم کرده که اپل همچنین در صدد راه اندازی 40 فروشگاه در چین در طی سال آینده است.

جان سخت ترین تلفن همراه جهان
تلفن همراه موجود در جهان هستی را در کتاب  ترين  تلفن همراهی شده است که رکورد سرسخت  تولید  به  شرکت سونیم موفق 

رکوردهای گینس به نام خود ثبت کرده است.
به نقل از gsmhelpdesk ، اين دستگاه که دارای نام تجاری  Force Sonim XP3300 است قادر است سقوط از ارتفاع 25.29 
 XP5300 متری را بدون هیچ گونه آسیبی تحمل کند. اين تلفن همراه که به تازگی قابلیت نسل سومی را هم به خود اضافه کرده و

3G Force نام گرفته است دارای ويژگی های باورناپذيری است.
3G Force از 3 باند مخابراتی UMTS پشتیبانی می کند  و دارای باطری با ظرفیت 1950mAh است که دارای مدت زمان مکالمه 22 

ساعت و مدت زمان باورنکردنی 1500 ساعت آماده به کار است.
قابلیت هايی  با پوشش گوريال گالس ضد خش است که به همراه   QVGA اينچی  اين جان سخت همراه دارای صفحه نمايش 2 
همچون نويز گیر صدا ،راه ياب ماهواره ای ،بلوتوث ،پشتیبانی از جاوا ،اسالت کارت حافظ تا 32 گیگابايت ،راديوی FM و دوربین 

2 مگاپیکسلی عرضه شده است.
در ضمن اين تلفن همراه دارای گواهی IP68 است که به معنای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب نیز است و سیستم عامل آن نیز 

ناشناخته و  platform MediaTek MT6235 است.
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کیخور مرسدس بنز، جوابگوی تمامی نیاز های شما
مرسدس بنز CLS۵00 مدل 2012 به هیچ عنوان اتومبیل ضعیفی نیست و جوابگوی هرگونه نیاز مالکش نیز می باشد . این اتومبیل 
بسیار زیبا از موتور 8 سیلندر مدرن خود 408 اسب بخار قدرت و 600 نیوتون متر گشتاور استخراج می کند . اما باالخره بعضی 
ها قدرت بیشتری را از این اتومبیل میطلبند. به همین منظور یک شرکت آلمانی کیخرر برای آنها کیتی تدارک دیده است که هم 

قدرت بیشتری به آن داده و هم ظاهر را بهبود می بخشد.
کیخرر با استفاده از برنامه جدید ECU و سیستم اگزوز اسپرت ، قدرت را 62 اسب بخار و گشتاور را 90 نیوتون متر بیشتر می 
کند . برای استفاده بهینه از 470 اسب بخار قدرت این اتومبیل تیونینگ شده از یک مبدل قدرت نیز اگزوز مذکور هم نمای عقب 

اتومبیل را زیبا تر کرده و هم صدای زیبا و خشنتری به اتومبیل میدهد.

نمای بغل اتومبیل در صورت تمایل مشتری با استفاده از رینگ های 20 اینچی دست ساز طرح RS-1 و ترمز های حرفه ای، 
اسپرت تر می شود. این ترمز ها دارای گیره 6 پیستونی در جلو و 4 پیستونی در عقب هستند. کیخرر این اتومبیل بسیار زیبا را می 
تواند تبدیل به یک شبح مات و سیاه نیز بکند. این کار با استفاده از تجهیزات گران قیمت و پیشرفته رنگ آمیزی انجام می شود. 

اخیرا رنگ مشکی مات برای اتومبیل های اسپرت بسیار پر طرفدار شده است.
الزم به ذکر است نسل جدید CLS در نسخه CLS۳۵0 به بازار ایران نیز راه یافته است و در حال حاضر ۳20 تا ۳60 میلیون 

تومان قیمت دارد.

MV Agusta F4
انجین موتور 1100 سی.سی ظرفیت 

می باشد 
اس��ب   163   
بخار ، معادل 
1کیل��و  2 0
ت��وان  وات 

دارد.
ح��داک��ث��ر  و 
موتور  اي��ن  سرعت 
طبق نظر کمپانی 301 کیلومتر در ساعت می 
رسد که اين سرعت در شرايط ديگر بیش از 
 135 موتور  اين  فعلی  بهای  شده.  اعالم  اين 

میلیون تومان به نرخ بین المللی است.

MTT Turbine
برای  شده  طراحی  انجین  از  که  موتور  اين 
رولز- کمپانی  از  توربینی  کوپتر  هلی  ملخ 
اسب  از 300  بیش   ، گیرد  بهره می  رويس 
سرعت  به  است  قادر  و  دارد  قدرت  بخار 
دست  ساعت  در  کیلومتر   400 به  نزديک 
میلیون   185 موتورسیکلت  اين  يابد.بهای 
تومان است.نام اين موتورسیکلت در کتاب 
ترين  قدرت  »پر  بعنوان  گینس  رکوردهای 
تولید موتورسیکلت« ثبت شده و سريع ترين 
موتورسیکلت قانونی دنیا محسوب می شود 

Dodge Tomahawk
»داج تاماهاک« ، 500 اسب بخار قدرت دارد 
 675 به  آزمايشی  در  آن  سرعت  نهايت  و 
کیلومتر در ساعت رسیده و در حال حاضر 
می  محسوب  دنیا  موتورسیکلت  سريعترين 
 8300 آن  انجین  سوخت  .گنجايش  شود 
 ! دارد  دنده  دو  تنها  و  باشد  می  سی.سی 
ثانیه  يک  تنها  موتور  اين  صد  تا   0 شتاب 
طول می کشد!بهای اين موتورسیکلت غول 
 ۵۵0 حدود  در  تولید  سال  به  بسته  پیکر 

میلیون تومان است .

اگر پول دارید، حتما این موتورها را بخرید.
يک نکته در ابتدا: اين موتور ها خط تولید دارند و با موتورهای سفارشی و دست ساز گران قیمت فرق دارند.
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شیرازی های HUMMER H۳ سوار!
به  بلندی  شاسی  های  اتومبیل  تولید  از  پس  موتورز  جنرال 
نامهایh1 وh2 و فروش بی سابقه آنها هم برای استفاده نظامی 
و هم برای استفاده های شهری دست به تولید مدلی کوچک تر 

و جمع و جورتر زدند.
و  بود  تر  صرفه  به  و  بهتر  شهری  استفاده  برای  اتومبیل  اين 
با  بخار  اسب  معادل 220  قدرتی  با  و  لیتری  موتوری 3.5  از 
 h3 گیريبکس های 5 دنده دستی و 4 دنده ی اتوماتیک با نام

در سال 2006 وارد بازار شد.
در چند سال اخیر و قبل از پايان دادن به تولیدات اتومبیل هامر 
هر چند وقت يکبار تغییراتی نا محسوس و محسوس در چهره 

ی اين مدل داده می شد. 
يکی از اين تغییرات تولید مدل پیکاب h3 بود. اتومبیلی که در تصوير مشاهده می کنید، اتومبیل h3 با بهره بری از 4 دنده ی اتوماتیک 
می باشد. رينگ و الستیک های اين اتومبیل با سايز 22 اينچ تعويض شده و نمايی زيباتر به ما تحويل می دهد.اتومبیل هامر از جمله 

اتومبیل هايی بوده که بسیار مورد توجه افراد از جمله وارد کننده های خودروهای گذرموقت در ايران قرار گرفته است.

آستون مارتین مسابقه ای
آستون مارتین نمونه اولیه نشان داده شده در نمايشگاه کانکرز را نیز 
اتومبیل را  با تمام قوانین  تا  تبديل کرده است  به نمونه مسابقه ای 
به مسابقه بفرستد. اين اتومبیل دارای رنگ قرمز است و در مسابقه 
مدير  مارتین،  آستون  عامل  مدير  توسط  رينگ  نوربرگ  ساعته   24
تست اين شرکت و دو خبر نگار خودرويی رانده خواهد شد. يک 
دستگاه ديگر از اين اتومبیل با رنگ سبز و با شماره 5 در مسابقه 
شرکت خواهد کرد. اين اتومبیل توسط يک تیم از آستون مارتین در 
انگلیس آماده سازی شده و توسط مديرفنی آستون مارتین، دو راننده       
حرفه ای و يک خبر نگار در مسابقه شرکت می کند. عالوه بر اين 
دو دستگاه آستون مارتین زاگاتو، يک نمونه 8 سیلندر ونتیج نیز با 
رنگ نارنجی در مسابقه امسال ديده خواهد شد . البته 3 تیم شخصی 
نیز با آستون مارتین های ونتیج خود شرکت می کنند تا مجموعا 6 

دستگاه آستون مارتین در مسابقه شرکت داشته باشند 

قدرتمندترین خوروی جهان
نام  به  کانادایی  شرکت  یک  تانک:  و  بنز  از  تلفیقی  شوالیه 
کانکوئست ویکل موفق شد ماشینی را طراحی کند که ترکیبی 
از زیبایی مرسدس بنز آلمان و استحکام تانک شرمن روسیه را 

به نمایش بگذارد. 
قدرت  بخار  اسب  همچنین 400  و  6تنی  وزن  رغم  به  شوالیه 
مثل یک هامر کوچک طراحی و ساخته شده است. البته درست 
برابر  نظامی است و در  بالستیک  از  این ماشین  بدنه  است که 
نارنجک و تیربار مقاومت بسیار باالیی دارد اما طراحی داخلی 
و راحتی یک مرسدس بنز را برای سرنشینان مهیا می کند. این 
تجهیزاتی چون  از  مسلحانه  مهلک حمله  از  فرار  برای  ماشین 
قابلیت ایجاد دود در عقب ماشین و نشانگر مغناطیسی در زیر 
بسیار  از جنس  برد و جنس الستیک های آن  بهره می  ماشین 

مقاوم هواپیمای مسافربری است. 
از امکانات داخلی هم می شود از ال ای دی،یخچال و صندلی 

های چرم درجه 1 و 4 دوربین مداربسته نام برد.

          نمای خارجی

نمای داخلی
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سیستم ایمنی بدن       خنده موجب تقویت 
می شود .

مصرف بادام انسان را 
الغر می کند.

بی خوابی سریعتر 
از بی غذایی موجب 

مرگ  می شود

نهنگ ها هم عاشق می شوند

ضریب هوشی مردان از زنان باالتر است.

هنگام رعد و برق دمای آن به بیش از 

2000 درجه می رسد.

در  پر   3500 گنجشک 
بدن خود دارد که میتواند 
سال،  روز  سردترین  در 
دمای بدن خود را به 41 

درجه برساند.
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وب سايت ملی دانلود در ابتدا با نامی ديگر و با سیستم مووبل تايپ فعالیت خود را در 2 تیر 1388 آغاز نمود. اما پس از گذشت مدتی 
و بعد از واگذاری سايت، در ارديبهشت 1389 با نام »ملی دانلود« و با سیستم وردپرس فعالیت خود را از سر گرفت و افتخار آن را دارد 
که در خدمت کاربران فارسی زبان می باشد. در حال حاضر موضوعات اصلی اين سايت شامل دانلود نرم افزار، موبايل، مالتی مديا و 
گرافیک می باشد. کاربران ملی دانلود در صورت نیاز به نرم افزار يا برنامه خاصی که احیانًا در سايت وجود ندارد می توانند درخواست 
خود را مطرح نموده تا در مدت زمانی کوتاه، نرم افزار در سايت قرار گرفته يا به ايمیل کاربر ارسال شود. همچنین کاربران اين سايت 
جهت اطالع از بروزرسانی ها و مطالب جديد می توانند مشترک سايت شده تا آخرين مطالب سايت از طريق ايمیل برای آنان ارسال شود.
از جمله ويژگی های وبسايت ملی دانلود به روز بودن آن است، به اين ترتیب کاربران می توانند با بازديد روزانه خود از اين وبسايت 
مطالب جديدی را مشاهده و در صورت نیاز دريافت نمايند. همچنین وبسايت ملی دانلود دارای يک فروشگاه می باشد که محصوالتی 

با کیفیت و جديد را در آن عرضه می کند و  امکان خريد پستی برای مشتريان نیز وجود دارد.

گفت و گوی اختصاصی مجله دانش با مدیریت ملی دانلود:
ابتدا خودتان را معرفی کنید:

محمدرضا رجبعلیان متولد 1370 در شهر بابل و در حال حاضر دارای مدرک دیپلم ریاضی فیزیک هستم.
از کی با کامپیوتر و اینترنت آشنا شدید؟

حدودا از 12 سالگی با کامپیوتر و اینترنت آشنا شدم.
اولین سایت یا وبالگ خود را چه سالی راه اندازی کردید؟

در سال 1384 بود که اولین وبالگ خودم رو راه اندازی کردم که وبالگی در سرویس بالگفا بود.
در دوران تحصیل در مدرسه چه طور دانش آموزی بودید؟

ابتدا از شاگردهای اول کالس بودم، اما بعدها پس از ورود به اینترنت دچار افت تحصیلی شدم.
چرا ملی دانلود را انتخاب کردید؟

با توجه به عالقه ای که به نرم افزار دارم تصمیم به راه اندازی سایتی با موضوع دانلود گرفتم و به دنبال نامی بودم که با کلمه دانلود ترکیب شده باشد که سرانجام 
نام ملی دانلود به ذهنم رسید.

در هر روز چند ساعت با اینترنت کار می کنید؟ 
متوسط ساعاتی که پشت رایانه سپری می کنم حدود 4 الی 5 ساعت است که نسبت به قبل کمتر شده است.

چه مدت از وقت خود را در اینترنت صرف ملی دانلود می کنید؟
حدودا 1 - 2 ساعت برای بررسی سایت و انجام کارهای جانبی صرف می کنم.

تا به امروز چه قدر بر ای ملی دانلود هزینه کرده اید؟
هزینه ای که صرف ملی دانلود می شود در بازه های زمانی و شرایط مختلف، متفاوت است.

چرا  سایت خود را از مووبل تایپ به وردپرس انتقال دادید؟
مووبل تایپ یکی از بهترین و قدرتمندترین سیستم های مدیریت محتوا هست و شخصا یکی از عالقه مندان به آن هستم. اما در آن زمان به دلیل مسائلی همچون 

پشتیبانی، توسعه و مسائلی که به وجود آمده بود تصمیم به انتقال به سیستم وردپرس گرفتم که این هم یکی از سیستم های قدرتمند و محبوب به شمار میره.
چند سایت دارید؟

ملی دانلود و سایت تفریحی بی کلک از سایت های اصلی هستند که بصورت روزانه بروزرسانی می شوند.
چند نفر روی ملی دانلود با شما همکاری میکنند؟

تا مدتی قبل ملی دانلود توسط چند نویسنده بروزرسانی می شد، اما مدتی هست که به تنهایی نویسنده اصلی سایت هستم.
برای آینده ملی دانلود چه برنامه ای دارید؟

در حال حاضر تمرکز اصلی ما روی بخش نرم افزار و موبایل است. مسلما اضافه شدن بخش های جدید که مورد توجه کاربران قرار بگیره در اولویت هستند که 
در آینده شاهد اضافه شدن آن ها به سایت خواهید بود.

اگر بخواهید ملی دانلود را بفروشید چه قدر قیمت می گذارید؟
فعال قصد گسترش آن را داریم.

درآمد اصلی ملی دانلود از کجاست؟
درآمد اصلی و مخارج سایت از تبلیغ و فروشگاه سایت تامین می شود.

اگر همین االن به شما بگویند که ملی دانلود از بین رفت چه حالی پیدا خواهید کرد؟
امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته. اما خب مسلما خوشحال نمی شوم! و به احتمال زیاد مجددا سایتی با همین موضوع راه اندازی خواهم کرد.

نظرتان در مورد مجله دانش چیست؟
مجله دانش یک مجله متفاوت اینترنتی است که با توجه به محتوای علمی و جدید روز و انتشار شماره های جدید اون پیش بینی می کنم مورد توجه بسیاری از 

کاربران قرار بگیره. در پایان از شما و همکاران محترمتان تشکر می کنم.

نام سايت: ملی دانلود
www.MeliDownload.Com :آدرس سايت

موضوع سايت: دانلود 
مدير سايت: محمدرضا رجبعلیان  

ه با ایمیل مجله در ارتباط باشید.
برای معرفی سایت خود در این صفح

 Danesh.Tec@gmail.com          
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خطای دید! 

راهنمای دیدن عکس 
برای فهمیدن منظور ما باید عکس را از یک بعد دیگر نگاه کنید.یعنی این عکس آن چیزی را که شما 
فکر می کنید نیست!بلکه درون این تصویر یک تصویر دیگر نهفته شده است، که شما باید آن را بیابید.

از توضیح بیشتر معذوریم، زیرا به از بین رفتن هیجان و نسوختن فسفر هایتان منجر میشود.

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

به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.
اسامی برخی از برندگان شماره قبل:

آقایان: وحید فراشی، طهمورث لک، عباس خیاط، نادر نیرومند، مقصود ملکی، وحید بابائی، رضا جعفری زاده، 
علی شادمان، سعید گلبهار، حامد آریان، آرش جلیلی، محسن تفضلی، حسین موسوی، رضا رضایی حیدری

خانم رقیه سیوانی.)خانم ها یه کمی فعال تر باشین. البد عکس ها خیلی سخت هست!!!(

جواب مسابقه عکس سه بعدی در شماره سوم: آهــو )البته از دید بعضی از دوستان بز و االغ بوده است.(
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 سلول های خاکستریتان را به کار اندازید!

دوستان عزیز اینم یه عکس که خب خیلی نسبت به قبلی موضوعش راحت تره. فقط دقت داشته باشید که 
جواب یک کلمه نیست باید یه کمی براش توضیح بدید که این تصویر بیانگر چیست.

لطفا جواب های خودتون رو حتماً برای به ایمیل ما ارسال کنید. تا به عنوان افراد باهوش اسمتون در شماره 
بعدی مجله در همین قسمت درج شود. ببینیم چندتا باهوش پیدا میشه ها!

گرافیست ها دست به کار بشن
فقط کسانی که گرافیست هستند و کارهای گرافیکی میکنن بخونن:

دوستان عزیز دست به کار بشید و برای مجله خودتون)دانش رو میگم( یه لوگوی تووووپ 
طراحی کنید. توی لوگوتون کلمه ی دانش رو تا میتونید به صورت حرفه ای تری طراحی 

کنید که هم جالب به نظر بیاد و هم حرفه ای و جذاب. 
منتظر طرح های ارسالی شما دوستان عزیز هستیم. 

تا یادم نرفته این رو هم بگم که همگی طرح ها بررسی میشه و یک لوگو به عنوان لوگوی رسمی مجله انتخاب 
خواهد شد. و از سه برنده اول هم تقدیر و تشکر ویژه ای خواهیم کرد. 

فتوشاپ و ابزارهای طراحی سیستمتان االن دارن انتظار شما رو می کشن تا یک طرح حرفه ای و جذاب رو برای 
مجلتون طراحی کنید. و به همه ی دوستانتان قدرت خود را در زمینه ی طراحی نشان دهید. الزم به ذکر است که 

همگی لوگوهای شما دوستان با نام خودتان در مجله قرار خواهد گرفت. )اینم به خاطر کپی رایت(

چندتن از افراد باهوش شماره قبل: آقا مسعود فرشاد، آقا محمدرضا سلطانی، سامان محسنی، آقای ایمان نصری، آقای 
طهمورث لک ،آقای رامین علیخانی)جواب مسابقه اهمیت کمربند ایمنی صندلی عقب ماشین بود(

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.mtdownload.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.downallfa.com

دانلود رایگان نرم افزار
www.Soft98

ایــــ افـــــــ دانلود 
www.AfDownload.Com .ir

مرکز بازیهای کوتاه آنالین 
www.MyGame.Ir

دانلود با لینک مستقیم
www.MeliDownload.Com

www.pardad.com

www.takbook.com 26 of 27.



          22« مجله دانش« مرداد ماه 1390

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

وبسایت مجله الکترونیکی دانش 
نویسنده و مترجم می پذیرد.

www.DaneshMag.com :منتظر شما هستیم

www.netkade.ir
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