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گوشت مصنوعي در راه است!
در حال حاضر تنها منبع تهيه گوش��ت، قرباني كردن حيوانات اس��ت اما دانشمندان در تالشند ظرف 
چند ماه آينده گوش��ت مصنوعي را در آزمايشگاه به توليد برسانند. ايده اوليه اين طرح، دهه گذشته 
مطرح ش��د، ولي تاكنون دانش��مندان موفق نش��ده اند كه گوشت را در آزمايش��گاه توليد كنند. آنها 
اميدوارند تا 6 ماه آينده بتوانند اولين گوش��ت آزمايش��گاهي را به توليد برسانند. بتازگي گروهي از 
دانش��مندان هلند توانسته اند با استفاده از سلول هاي بنيادي حيوانات عضله اي به طول 2/5 و عرض 
0/7 س��انتي متر را در شرايط آزمايش��گاهي تهيه كنند. از آنجا كه اين عضله خون ندارد و ميوگلوبين 
)پروتئين حامل آهن( آن اندك اس��ت، س��فيدصرنگ اس��ت به همين دليل دانشمندان سعي دارند با 
افزاي��ش محت��واي ميوگلوبين رنگ آن را به قرمز تغيير دهند. با توجه به اين كه براي توليد گوش��ت 
مصنوعي فقط به س��لول هاي بنيادي حيوانات نياز اس��ت مي توان بدون كش��تن حيوان سلول بنيادي 
را اس��تخراج كرد و به توليد گوش��ت در آزمايشگاه مبادرت ورزيد. فايده ديگر اين روش اين است 
كه مي توان گوش��ت حيوانات كمياب يا حيواناتي را ك��ه در خطر انقراض قرار دارند نيز توليد كرد.
از مزاياي ديگر گوشت مصنوعي اين است كه به منابع طبيعي كمتري براي توليد نياز دارد و به اين 

ترتيب در مصرف آب و علوفه صرفه جويي شده و زمين كمتري نيز اشغال مي شود. 
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شوالیه تاریکی
برای ذكر جزئيات اين خودرو می توان گفت كه استفاده                 

از كروم در سقف خودرو و انتهای ركاب ها و 
همچنين ديفيوزر عقب، در كنار رينگ های 
مش��کی، كاليبرهای زرد رنگ ترمز و نهايتا 
حباب هايی تيره برای چراغ ها ، می تواند 
نظ��ر هر بيننده ای را كام��ال كنند. تيونر 

با   CamShaft V8 قدرت خروجی پيشرانه 4.5 ليتری ، ECU برنامه ريزی مجدد
را به 580 اس��ب بخار افزايش دهد. ميزان گشتاور توليدی نيز به عدد 562 نيوتن متر 
رسيده است. با مقايس��ه اين مشخصات با اعداد استاندارد خودرو، خواهيد ديد كه 

قدرت در حدود ۱0 اسب بخار و گشتاور نيز 22 نيوتن متر افزايش يافته است.

 خودكفایی ایران در تولید 
محیط هاي كشت سلولي

دكت��ر بردي��ا فرزام ف��ر، مجري ط��رح تحقي��ق و توليد 
محيط هاي كشت سلولي كشور كه در همايش »بزرگان 
توسعه ملي« كشور به عنوان كارآفرين برتر شناخته شد 
با اع��الم اين خبر گفت: همزمان با تحريم هاي صورت 
گرفته علي��ه ايران، صنايع بيوتکنولوژيك كش��ور براي 
تامين محيط هاي كشت س��لولي كه از زير ساخت هاي 
اصلي اين نوع صنايع اس��ت با مشکالت جدي روبه رو 
بودند كه براي رفع اين مش��کل طرح توليد محيط هاي 
كشت سلولي با موفقيت اجرا شد. مدير شركت نوآوري 
زيستي گويا با بيان اينکه توليد محيط هاي كشت سلولي 
ساالنه ميليون ها دالر صرفه جويي ارزي براي كشور به 
دنبال دارد خاطرنش��ان كرد: تامين محيط كشت به دليل 
قابليت اس��تفاده دو گانه تحت تحريم هاي شديد غرب 
قرار داش��ته اس��ت كه اين ش��ركت با توليد محيط هاي 
كش��ت س��لولي هم اكنون درصدد ورود ب��ه بازارهاي 

بين المللي و صادرات عمده اين محصول است. 

تیشرتی مراقب
اين بار پزش��کان مادريدی تی شرتی را معرفی كرده اند كه می تواند از جهات مختلف 
مراقب سالمت يك بيمار باشد.اين تی شرت كه eT-shirt نام گرفته، می تواند عالئم 
حياتی بيمار را كنترل كند، با يك دماس��نج، درجه حرارت بدن او را اندازه گيری كند و 
به كمك يك شتاب سنج حركات بيمار را ثبت كند. خب اين تی شرت چه چيز ديگری 
دارد؟ جی پی اس اين روزها پای ثابت بيشتر گجتها شده است، پس يك دانگل جی پی 
اس هم برای تعيين دقيق محل بيمار )با خطای كمتر از 2 متر( به تی شرتمان اضافه می 
كنيم. عالوه بر آن بهتر اس��ت تی ش��رتمان بتواند در صورت لزوم با اس-ام-اسی كادر 
درمانی را از وضع بيمار باخبر كند. اين قابليت هم به تی شرت پايشگر اسپانيايی اضافه 

شده تا آن را كاربردی تر كند.
اين تی ش��رت در بخش قلب يکی از بيمارس��تانهای مادريد روی بيماران تست شده و 
نتايج عملکرد آن رضايت بخش بوده و توانس��ته مدت زمان الزم برای بس��تری بيماران 
را در حد قابل توجهی كاهش دهد. حاال می توانيم اين تی شرت را هم به ليست ساير 
ابزارهای پوش��يدنی پايش س��المت نظيرتی ش��رت پردازنده الگوی خواب، تی شرت 

)engadget :مانيتورينگ قلبی و تی شرت پايش آلودگی هوا اضافه كنيم. )منبع
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یک ماهواره گم شد!!!
با گذش��ت بيش از ۱2 س��اعت از 
س��قوط ماه��واره UARS در جو 
زمي��ن، مقامات ناس��ا ب��ا برگزاری 
كنفرانس��ی مطبوعاتی در ساختمان 
مركزی اين س��ازمان، اعالم كردند 
از زم��ان و مکان دقيق س��قوط اين 

ماهواره خبر ندارند! 
ارش��د  دانش��مند  نيك جانس��ون، 
برنام��ه زباله های مداری ناس��ا در 
كنفران��س مطبوعات��ی گفت ناس��ا 
هي��چ گ��زارش و تصوي��ر معتبری 

از محل فرود بقاي��ای اين ماهواره 
دريافت نکرده و تلويحا ش��ايعات 
منتشرش��ده در شبکه های اجتماعی 
و حتی فيلم های منتشرشده  در اين 
ب��اره را رد كرد. وی هم چنين گفت 
به نظر می رس��د اين ماهواره حوالی 
ساعت 4:00 به وقت جهانی )7:30 
به وق��ت مركزی اي��ران( وارد جو 
شده و پيش از رس��يدن به سواحل 
آب ه��ای  در  ش��مالی  آمري��کای 
اقيانوس آرام س��قوط كرده اس��ت.

)spaceflightnow :منبع(

كشف جدیدترین داروی 
آنتی بیوتیک در جگر كوسه 

دكتر مايکل زاسلف و همکارانش در دانشگاه 
جورج ت��اون در بررس��ی های آزمايش��گاهی 
و آزماي��ش روی نمونه ه��ای حيوانی متوجه 
شده اند اس��کواالماين در برابر ميکروب های 

مهاجم به كبد مانند هپاتيت كه هم اكنون 
درمانی ب��رای آنها وجود ندارد، 

مقاوم��ت و به تخفيف عاليم 
بيماری كمك می كند.

ب��ه گفت��ه زيست شناس��ان، 
وجود تركيب��ات هم خانواده 

اسکواالماين در بدن كوسه ها 
و ديگ��ر ش��کارچيان نخس��تين 

مانند مارماهی ها به اين موجودات كمك 
می كن��د در برابر طي��ف وس��يعی از عوامل 
بيماری زا كه به ديگر موجودات زنده آس��يب 

وارد می كنند، مقاوم باشند. 
اس��کواالماين از كب��د و بافت ه��ای خون��ی 
محافظ��ت می كند، تركيب ديگری از خانواده 
آن در براب��ر عفونت ه��ای تنفس��ی مقاومت 
می كن��د و بدي��ن ترتي��ب، كوس��ه علی رغم 
سيس��تم ايمن��ی به ظاه��ر ابتداي��ی خ��ود، با 
بهره گيری از خانواده تركيبات اس��کواالماين 

در برابر بسياری از بيماری ها ايمنی دارد.
اسکواالماين نخستين بار در سال ۱993 / ۱372 
بدست دكتر زاسلف كشف شد و در شرايطی 
كه استفاده بی رويه از آنتی بيوتيك ها به ظهور 
بيماری های مقاوم در برابر آنتی بيوتيك منجر 
شده، اين كش��ف جديد می تواند انقالبی در 

درمان بيماری ها ايجاد كند.
)dailymail :منبع(

سریعترین عضالت حنجره 
میان پستانداران

پژوهش��گران دانماركی ب��ا انجام تحقيقاتی 
نش��ان دادند كه عضالت حنجره خفاش��ها 
با س��رعتی فوق س��ريع حرك��ت ميکند. به 
طوريکه اين پس��تانداران پرنده ميتوانند بين 
۱60 تا ۱90 جيرجير در ثانيه از خود ساطع 
كنند. اين ويژگی همانند يك دس��تگاه 
موقعيت ياب پژواكی رفتار كرده و 

به آنها در شکار كمك می كند. 
نتاي��ج اي��ن تحقيق��ات ك��ه ب��ا 
تهي��ه فيلم��ی از خفاش��ها انجام 
ش��د حاك��ی از آن اس��ت كه اين 
پستانداران شبگرد با يك دامنه كوتاه 
جيرجيره��ای خ��ود را آغاز م��ی كنند و 
زمانی كه به ش��کار نزديکتر ش��دند بسامد 
اي��ن جيرجيرها را تا رس��يدن به پالس��های 
فوق س��ريع افزايش ميدهند.اين محققان با 
نص��ب ۱2 ميکروفن در ي��ك اتاق و ضبط 

ص��دای 5 خان��واده متفاوت از خفاش��های 
كوچ��ك Daubenton ك��ه از انگليس تا 
ژاپن گس��ترده شده اند رفتار اين خفاشها را 
در ش��کار كرمهايی كه در اتاق پراكنده شده 
بودند بررسی كردند و دريافتند كه اين دامنه 
فوق سريع توليد صدای جيرجير نمی تواند 
توس��ط ماهيچه های اس��کلتی عادی توليد 
ش��ود.به همين منظور، ب��ه عضالت صوتی 
خفاش��ها يك موتور و يك مانيتور پرقدرت 
وص��ل ك��رده و اين عض��الت را برای خم 
شدن تحريك كردند. به اين ترتيب دريافتند 
كه اين عضالت قادرند با بسامد باالی ۱80 
هرتز و حتی در بس��ياری موارد با بس��امد 

200 هرتز منقبض و منبسط شوند. 
همچني��ن اين دانش��مندان كش��ف كردند 
ك��ه ماهيچه های حنجره خفاش��ها 20 برابر 
س��ريعتر از ماهيچه های چشم انسان و در 
ح��دود ۱00 برابر س��ريعتر از ماهيچه های 

اسکلتی هادی حنجره حركت می كنند.

پدر شدن برای قلب مردان مفید است
محققان دانشگاه اس��تنفورد با انجام تحقيقات گسترده ای بر روی 
۱38 هزار مرد باالی 50 س��ال دريافتند مردان��ی كه فرزند ندارند 
بيش��تر در معرض خطر مرگ در اثر مش��کالت قلبی عروقی قرار 
دارند. اين پژوهش��گران اين مردان را ك��ه همگی متاهل بودند به 
مدت س��الهای متمادی تحت كنترل قرار دادند و ب��ر روی آنها 70 دليل مختلف مرگ را 

بررسی كردند.
اين مردان به دو گروه دارای فرزند و بدون فرزند تقسيم شدند. اين تحقيقات برپايه پيش 
فرض اينکه نداشتن بچه به دليل وجود مشکالت باروری در مرد يا زوج است انجام شد.
نتايج اين بررس��يها نشان داد كه در مردان بدون فرزند احتمال بسيار بااليی برای مرگ در 

اثر بيماريهای قلبی عروقی وجود دارد.
در گذش��ته نيز، ارتباط ميان ناباروری مردان و بروز بعضی از تومورها مورد بررس��ی قرار 
گرفته بود بنابراين اين احتمال وجود دارد كه مشکالت باروری مردان زنگ خطری برای 

وضعيت سالمت آنها باشد.)منبع: آنالين نيوز(
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پاکترین هواپیمای جهان
»ويليام بليك« با الهام از بال يك پرنده به نام گودويت جتی بدون آلودگی 
و پاك را طراحی كرده است كه می تواند با بالهايی مشابه اين پرنده در 
ارتفاعات باال پرواز كند. ايده اصلی وی ساخت جتی است كه ميتواند 
مصرف  ميزان  كمترين  با  و  گيری  سوخت  برای  توقف  به  نياز  بدون 
سوخت به هر نقطه ای از جهان پرواز كند بدون اينکه هيچ آلودگی به 

وجود آورد.
چهار موتور توربو فن هيدروژنی برودتی بدون ايجاد كوچکترين آلودگی 
پرواز در حالت  با  تواند  تامين كرده و می  را  نياز هواپيما  مورد  انرژی 
كم انرژی از ميزان مصرف سوخت بکاهد. ساخت موتورهای توربوفن 
هيدروژنی برودتی هنوز امکان پذير نشده است اما از آنجا كه بليك طرح 
های زيبای برای آنها ارائه كرده است می تواند زمينه ساز توليد اين نوع 

از موتورهای پاك باشد.

قالیچه پرنده 
در بافت اين قاليچه نمادين به 
جای نخ، يك شبکه از سنسور 
هوشمند  الکترونيکی  های 
می  تشکيل  را  آن  پود  و  تار 
دهند. علمکرد اين سنسور ها 
جريان  كه  است  ای  گونه  به 
هوا را در سطح اين صفحه از 

عقب به جلو هدايت می كند. كنترل حركت امواج هوا توسط سنسور ها 
اين امکان را به وجود می آورد كه قاليچه با سرعت يك سانتيمتر در ثانيه 

به جلو حركت كند.
انسان،  محاسبات و بررسی ها نشان می دهد كه برای جابه جايی يك 
اين صفحه بايستی حدودا 50 متر باشد تا بتواند فردی را كه روی آن می 

نشيند، از زمين بلند كرده و از نقطه ای به نقطه ديگر جابه جا كند.
در حال حاضر بخشی از مطالعات نيز بر روی تبديل شيوه تامين انرژی 
اين قاليچه به يك نوع سيستم خورشيدی است، تا بتواند انرژی برق مورد 
نور خورشيد  انرژی  از طريق  را  نياز جهت عملکرد سنسور های خود 
بتواند  ابداع كند كه  را  اين طرح می خواهد روشی  تامين كند. سازنده 
مدار های الکترونيکی مورد نياز سنسور ها را به كمك پرينتر هايی كه 
از جوهر های نانو استفاده می كنند تهيه كند، تا ظرافت و بهينه سازی 

مدارات الکترونيکی آن به حداكثر ممکن برسد.
جالب است. شايد هيچ كدام مان فکرش را هم نمی كرديم كه روزی با 
كمك تکنولوژی، روياها و افسانه های كودكی مان رنگ واقعيت به خود 

)Dvice :گيرد. )منبع

 یخچ��ال، آش��پزخانه را گ��رم مي کن��د!!!
اگر ش��ما پريز يخچال را به برق بزنيد پس از مدت كوتاهي 
دماي هواي آشپزخانه افزايش خواهد يافت و اگر در يخچال 
را در حال��ي كه آن را به برق زده ايد باز بگذاريد اين افزايش 
دما شديدتر خواهد بود. البته ورود نخستين جبهه هواي سرد 
از داخل يخچال به فضاي آش��پزخانه تا حدي موجب كاهش 
دماي محيط خواهد ش��د، اما اگ��ر اين وضعيت در بلندمدت 
ادامه داشته باش��د دماي هواي اتاق به مرور گرم تر و گرم تر 
خواهد ش��د. براي اين كه به علت اين موضوع پي ببريد بايد 
گرما را به منزله وجود انرژي و س��رما را به منزله نبود انرژي 
در نظ��ر بگيريد. بخاري، فر اجاق گاز و گرمخانه گرما توليد 
مي كنند، اما درحقيقت يخچال سرما توليد نمي كند، بلکه گرما 
يا ان��رژي را از جايي به جاي ديگر منتقل مي كند. وقتي مواد 
غذايي پس از قرار گرفتن در يخچال گرماي خود را از دست 
مي دهند و به عبارتي س��رد مي ش��وند اين گرم��ا يا انرژي به 

فضاي آشپزخانه منتقل مي شود.

تصاویر سه بعدی قابل لمس
دانشمندان دانشگاه كيو در توكيو سيستمی 

با عنوان RePro3D را توسعه داده اند كه با 
ايجاد يك تصوير سه بعدی، توهمی جادويی                                                                
را می سازد كه می تواند با دست كاربر و بيرون از صفحه 

نمايشگر لمس شود.
ای و تصاوير متحرك  رايانه  بازيهای  تواند در ساخت  بهره می گيرد می  فناوريهای مختلفی  و  از دستگاهها  RePro3D كه  دستگاه 
ديجيتالی كاربرد داشته باشد. اين نمايشگر از فناوری نور افکنی »پس- بازتابی« استفاده می كند. اين تکنيك كه در ساخت هولوگرامها 
كاربرد دارد به سيستم RePro3D اجازه می دهد كه تصاوير را در يك نقطه متفاوت با نقطه چشمه نور تشکيل دهد و به عمق تصوير 

برسد. به اين ترتيب، تصاوير سه بعدی بدون نياز به عينك به چشم می رسند.
 در اين سيستم، يك دوربين گرمايی مادون قرمز دست كاربر را نشان می دهد كه آزادانه در يك فضای سه بعدی حركت می كند. اين 

فناوری در تکنيك Kinect مايکروسافت نيز به كار رفته است.
 همچنين حسگرهايی كه بر روی انگشت قرار می گيرند يك بازخورد لمسی را به كل توهم سه بعدی می افزايند. به اين ترتيب، كاربر 

با استفاده از اين حسگرها می تواند تصاوير سه بعدی را لمس كرده و با آنها تعامل كند.
در حال حاضر سيستم RePro3D تنها بر روی اجسام سه بعدی ساده و كوچك آزمايش شده است.)منبع: خبرگزاری مهر(
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واکسنی برای مقابله با ایدز 
موفق  درصد   90 انسانی خود  تحقيقات  اول  فاز  در  واكسن  اين 
بوده و اميد زيادی را در ميان پژوهشگران برای ساخت نهايی يك 
واكسن عليه ايدز بوجود آورده است. گروهی به سرپرستی دكتر 
ماريانو استباندر مركز ملی بيوتکنولوژی اسپانيا از سال ۱999 بر 
آنها از يك ويروس  اند.  روی اين ساخت اين واكسن كار كرده 
ضعيف شده به نام MVA-B كه نوعی از واكسن اصالح شده 
آنکارا است برای ساخت اين واكسن استفاده كرده اند. حرف B در 
پايان نام اين واكسن هم به HIV-B شايعترين زيرگونه ايدز در 
اروپا اشاره دارد. دكتر استفان و همکارانش چهار ژن از مجموعه 
ژنهای ويروس ايدز را به داخل توالی ژنی MVA وارد كردند و 
در سال 2008 آن را بر روی ميمونها و موشها آزمايش كردند كه 

فاز تحيقات حيوانی آن با موفقيت كامل همراه بود.
در مرحله بعدی )فاز نخست انسانی( آنها تحقيق را بر روی 30 نفر 
داوطلب كه تاكنون مواجهه ای با ويروس ايدز نداشته اند شروع 
نفر ديگر  آنها تزريق كردند. 6  از  نفر  به 24  را  كردند و واكسن 
دارونماهايی دريافت كردند و طبيعتا هيچ واكنشی هم در بدن آنها 
بر انگيخته نشد اما در 24 نفری كه واكسن را دريافت كرده بودند، 
90 درصد آنها واكنش ايمنی خوبی در برابر ويروس ايدز از خود 
نشان دادند و 85 درصد نيز اين توانايی را حداقل تا يکسال بعد از 

تلقيح واكسن حفظ كردند.
نتايجی كه تاكنون به دست آمده است اين اميد را بوجود می آورد 
كه فازهای بعدی نيز به احتمال زياد با موفقيت طی خواهند شد و 
در اين صورت اين بيماری نابفرمان هم روزی واقعا تحت كنترل 

)Gizmodo :در خواهد آمد. )منبع

نامه نگاری سنتی 
توييتر  مانند  اجتماعی  امروزی كه غرق در شبکه های  دنيای  در 
و فيسبوك است، ديگر كسی انتظار ندارد كه فردی مانند قديم با 
بستن نوشته به پای كبوتر يا انداختن بطری در دريا با ديگر هم 
نوعان خود ارتباط برقرار كند. اما مردی به نام هارولد هکت يکی 
از سرگرمی هايش قرار دادن نامه درون بطری ها و انداختن آنها به 
اقيانوس است. آقای هکت اين كار را از سال ۱996 
شروع كرده و اكثرا از بطری های آبميوه ای 
كه خورده، استفاده می كند. وی هميشه 
آن  روی  را  نامه  ارسال  دقيق  تاريخ 
ذكر می كند تا وقتی كسی آن را پيدا 
كرد، بداند كه نوشته متعلق چه زمانی 
است. برای مثال يکی از نامه های اين 
آقا بعد از حدود ۱3 سال توسط فردی 
آقای  كه  نيست  توضيح  به  نياز  پيدا شد. 
هکت طرفدار روش های سنتی است و برای 
نمی  ايميل  آدرس  يا  تلفن  نامه هايش شماره  بر روی  نيز  همين 

نويسد و تنها به ذكر آدرس پستی خود بسنده ميکند. 
اكنون هکت از آفريقا، روسيه، هلند، انگلستان و ... نامه دريافت 
ميکند. آمار اين آقا در نوع خود می تواند بسيار جالب باشد. چرا 
بعيد  بسيار  توييتر،  مثال  برای  اجتماعی،  های  شبکه  در  كه حتی 

است كه شما 4800 توييت كنيد و 3000 ريپالی دريافت كنيد! 

زنجیر زمان

اين ساعت دست ساز زنجير زمان نام دارد و شايد يکی از خاص ترين 
ساعت هايی باشد كه تا به امروز طراحی شده. قيمت آن ۱00 دالر 
است و برای نصب آن بايد 66 سانتی متر روی ديوار فضای خالی 

داشته باشيد تا زنجير بتواند به درستی آويزان شود.
اعداد با ليزر برش داده شده اند و استفاده از موتورهای A/C سکنرون 
صنعتی، دقت آن را تضمين می كند. از آن جايی كه نصب زنجير نياز 
به دقت و ابزار خاص دارد، ساعت ها قبل از فروش سر هم می شوند 

اما خريدار اجازه دارد از بين رنگ های متنوع، انتخاب كند. 

سوخت واقعی از برگ های مصنوعی
باريك  صفحه  اين 
می  انجام  را  كاری 
دهد كه برگ درختان 
در طبيعت ميليون ها 
مشغول  است  سال 
هستند:  اش  انجام 
با  اكسيژن  توليد 
خورشيد.  نور  كمك 
آيد  به نظر ساده می 
است  تحقيقی  اما 
دانشگاه  محققين  كه 
MIT سال ها است مشغول اش هستند و اگر به نتيجه مورد نظر 
برسد تاثير مهمی بر زندگی ما خواهد گذاشت. اين يك صفحه است 
كه هيچ قطعه متحركی ندارد و می تواند به هر اندازه و شکلی ساخته 
شود. جنس آن در واقع از سيليکون نيمه رسانا است كه با اليه ای 
از نوع به خصوصی از كبالت پوشانده شده است. در طرف ديگر هم 
آلياژی از نيکل-موليبدن-روی قرار دارد. وقتی اين صفحه را در آب 
قرار بدهيد نور خورشيد سبب تجزيه آب به اكسيژن و هيدروژن می 
شود. اين گاز می تواند در كپسول های سوختی ذخيره شود و انرژی 
ابزارهای مختلف را تامين كند. جالب اينجا است كه بعد از مصرف 

)Techcrunch :انرژی، حاصل نهايی دوباره آب است.)منبع
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Adobe Flash Player11 به زودی عرضه می شود
Adobe، نسخه  بنابر اظهارات  پلير را عرضه خواهد كرد.  Adobe نسخه ی ۱۱ فلش  اكتبر 20۱۱ كمپانی  اوايل 
ی جديد فلش پلير در بخش رندر محتوای 2 يا 3 بعدی، ۱000 بار سريع تر از نسخه ی ۱0 است كه اين سرعت 
و                  گرافيك  كارت  از  استفاده  با  بعدی   3 و   2 محتوای  پردازش  افزاری)يعنی  دهی سخت  شتاب  از  استفاده  با  باال 
 HTML5 پردازنده ی گرافيکی( ممکن شده است. درست همين جاست كه متوجه ميشويم كمپانی ادوبی تهديد
را جدی گرفته و از خواب غفلت بيدار شده است. نکته ی ديگری كه در نسخه ی ۱۱ ديده می شود، پشتيبانی كامل از نرم افزارهای 
مرورگر 64 بيتی است. اين حركت نيز با كاهش استفاده از مرورگرهای 32 بيتی روی سيستم عامل های 64 بيتی هماهنگ است. در واقع 
دوران نرم افزارها و سيستم عامل های 32 بيتی به پايان رسيده است، پلتفرم های HTML5 و Java هم نسخه های 64 بيتی خود را 
پيش از ادوبی عرضه كرده اند. خبر بعدی در مورد پلتفرم AIR است، يك محيط رانتايم بر اساس فلش كه هدف اصلی آن طراحی واسط 
گرافيکی بسيار زيباست، اين پلتفرم نيز فلش پلير ۱۱ را همراهی می كند. AIR از اكستنشن های اساسی پشتيبانی خواهد كرد و در نتيجه 
برنامه های تحت AIR كاربردی می شوند. قابليت هايی مثل دسترسی به سخت افزار، اطالعات سخت افزار، كنترل لرزش و مغناطيس 

)techpowerup :و … با استفاده از اكستنشن ها ممکن خواهد شد.)منبع NFC ،سنج، سنسورهای نوری
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ویندوز8 مانع بوت همزمان لینوکس می شود 
طرفداران  كه  حالی  در 
لينوكس  عامل  سيستم 
افزايش  برای  سالهاست 
كاربری آن در جهان تالش 
كنند  می  سعی  و  كنند  می 
استفاده از اين سيستم عامل 
 x86 بر روی پالتفورم های
و x64 را ترويج كنند، يکی 
از ويژگی های تازه ويندوز 

8 باعث وقوع مشکالتی در اين زمينه شده است. ويندوز 8 دارای ويژگی است 
كه در صورت نصب چند سيستم عامل بر روی يك رايانه مانع از باال آمدن 
ديگر سيستم عامل ها می شود و اين مساله به خصوص در مورد سيستم عامل 

های متن باز و لينوكس مصداق دارد.
 Unified برای حل اين مشکل بايد ويندوز 8 مجهز به رابط كاربری موسوم به
 BIOS اليه  اما  باشد.   )UEFI( يا   Extensible Firmware Interface
firmware دارای اشکاالتی است كه نصب چند سيستم عامل و بوت يکی از 

آنها به انتخاب كاربر را دچار مشکل می كند.
اين مشکل در مورد نسخه های 2.6 به بعد سيستم عامل لينوكس وجود دارد 
و مايکروسافت می گويد با توجه به آزمايشی بودن نسخه فعلی ويندوز 8 حل 

اين مشکل نيازمند گذشت زمان است. 
قرار است ويندوز 8 در سال 20۱2 روانه بازار شود.)منبع: اينترنت ويك(

احتمال ضرر 10 دالري آمازون به ازاي 
فروش هر کیندل فایر

نام  با  آمازون  تبلت  جقيمت 
اما  است،  دالر   ۱99 فاير  كيندل 
شركت آي اچ اس برآورد كرده 
آن 209.63 دالر  توليد  است كه 

هزينه در برداشته است.
اين شركت تحقيقاتي اعالم كرد 
مورد  فاير  كيندل  در  كه  اجزايي 
استفاده قرار گرفته، ۱9۱.65 دالر 
با  آن  قيمت  كل  و  داشته  هزينه 

هزينه هاي اضافي توليد، 209.63 دالر مي شود.
آنالين حدود ۱0  اين شركت  كه  معناست  آن  به  اين 
به فروش مي رساند  فايري كه  كيندل  برروي هر  دالر 

ضرر مي كند.
را  تبلت  اين  قيمت  برچسب  آمازون  كه  است  مسلم 
پايين تر از هزينه توليد آن نگه داشته است تا به رقابتي تر 
شدن آن نسبت به آي پد اپل كه بر بازار جهاني تبلت 

چيره شده، منجر شود.
و  گيگابايتي   8 حافظه  داراي  كه  آمازون  فاير  كيندل 
كاربرد واي فاي و فاقد دوربين داخلي است، در ۱5 

نوامبر سال جاري به فروش خواهد رسيد. 

اخراج 3500 کارمند 
نوكيا اعالم كرده می خواهد اقداماتی برای همسو سازی نيروی كار خود در جهت اهداف كاری اش 
بکند. جمله ای كه معنی ای به جز اخراج تعداد زيادی از كارمندان نمی دهد. اين شركت فنالندی 
كه تا چند سال پيش حاكم مطلق دنيای موبايل به شمار می رفت، اكنون تصميم گرفته كه تا پايان 

سال 20۱2، با 3500 تن از كارمندانش خداحافظی كند. 
قرار است  يافت. در همين جهت هم  نوكيا هم كاهش خواهند  توليدات  اعالم شده كه  همچنين 

تاسيسات توليدی نوكيا در كشور رومانی تا پايان 20۱2 تعطيل بشوند. البته قرار است ظرفيت كارخانه های توليدی در آسيا دو برابر 
بشود. كم تر از 6 ماه پيش بود كه نوكيا تصميم گرفت 4000 شغل را تعطيل كرده و 3000 تن از كارمندان بخش سيمبيان را به موسسه 
Accenture )بزرگترين شركت مشاوره تکنولوژيکی( بفرستد. در يك تصميم ديگر هم نوكيا اعالم كرد كه رئيس ديگری برای شبکه 
های نوكيا زيمنس برخواهد گزيد. )رئيس فعلی »اولی پکا كالسوو« نام دارد( اين شركت ميخواهد 682 ميليون دالر در توسعه تجارت 
خود سرمايه گذاری كند. عجيب است كه در اين برهه از زمان، با اين همه كنفرانس های اپلی و سامسونگی و خبر های داغ آمازون، 

)business insider:تنها چيزی كه از نوكيا می شنويم خبر های ناراحت كننده است. )منبع
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اخبار کوتاه 
* وزیر اطالعات تاکید کرد: 

قانون  اساس  بر  ان  پی  وی  قطعی 
انجام شده است.

* گوگل قابلیت آمارگیری لحظه به 
لحظ��ه )Real-Time( را ب��ه ابزار 
 )Analytics( تحلیل وب سایت خود

اضافه کرده است.
* اینترن��ت - وب س��ایت اش��تراک 
گ��ذاری delicious ب��ا ترکیبی از 
امکانات قدیم و جدید بار دیگر پا به 

دنیای وب گذاشت. 
* بر اس��اس آمار ارائه شده از سوی 
کاربران  اس��تفاده   ،StatCounter
اینترنت از گوگل کروم سیر صعودی 
داش��ته و تا پایان سال 2011 گوگل 
کروم، فایرفاکس را پشت سر خواهد 

گذاشت.
جدی��د  ام��کان  مایکروس��افت   *
»جس��تجوی انطباق��ی« را به موتور 
جس��تجوی خود)بینگ( اضافه کرده 
اس��ت تا ب��ه کمک آن کارب��ر بتواند 

جستجوی دقیق تری انجام دهد.
* تنه��ا طی دو روز بع��د از عمومی 
ش��دن ام��کان عضوی��ت در گوگل 
پ��الس، 10 میلی��ون کاربر جدید به 

این شبکه اجتماعی پیوستند.
* بر اس��اس ش��واهد موجود، گوگل 
ب��ار دیگر پ��روژه »گ��وگل درایو« را 

راه اندازی کرده است.
* یاهو نی��ز در کنار فیس بوک قرار 
گرفت و قابلی��ت جدید بخش اخبار 

خود را راه اندازی کرد.
* تیم فارس��ی سازی گوگل حسابی 
فعال ش��ده اس��ت و ه��ر روز خبر از 

تغییری جدید می دهد.
* تصاویر سه بعدي به نقشه ي گوگل 

اضافه شد.
* ضریب نف��وذ اینترنت در جهان 2 

میلیارد و در ایران 43 میلیون نفر.
* س��وني یک بلندگوي جدید به نام 
Sony Circle Sound ب��ه ب��ازار 
عرضه ک��رد که امواج صوت��ي را در 
شعاع 360 درجه یي منتشر مي کند.

نمایش��گاه  پنجمی��ن  *برگ��زاري 
رس��انه هاي دیجیتال از 14 مهر ماه 

در تهران با حضور 30 کشور جهان
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تفاوت  SSD و هارددیسک معمولي چیست؟
نتيجه  در  و  است  مثال كم مصرف تر  دارد؛  زيادي  مزاياي   SSD
طول عمر باتري نوت بوك و كاهش هزينه انرژي در ديتاسنترها را 
به همراه دارد. از نظر فيزيکي و مکانيکي نيز SSD مقاوم تر بوده 
و استفاده از آن در دستگاه هاي قابل  حمل آسان تر است. هزينه 
توليد SSD نيز بسيار كم تر از هاردديسك است و براي بازار رو 
به رشد نوت بوك انتخاب مناسب تري محسوب مي شود. حجم 
نوت بوك هايي سبك تر و كوچك تر طراحي و ساخته  باعث مي شود  نيز   SSD و وزن كمتر 
شوند. هم چنين درباره عملکرد نبايد تنها به اندازه گيري هاي علمي معمول بسنده كرد. به عنوان 
 SATAتوانايي خواندن 250 مگابايت ديتا در ثانيه دارد و يك هاردديسك M-X25 مثال يك
حدود ۱00 مگابايت ديتا در ثانيه مي تواند، بخواند. با توجه به اين مقايسه، SSD دو و نيم برابر 
 Random( در بخش جستجوي تصادفي SSD سريع تر از هاردديسك است. اما قدرت اصلي

Access( خودنمايي مي كند. 

کسپرسکی2012 به ایران آمد 
كسپرسکی  امنيتی  بسته  نسخه  آخرين 
با  البته  و  چشمگير  هايی  تفاوت  با 
نسخه  به  نسبت  تر  متنوع  امکاناتی 
پيشين توليد شده است. اين محصول 
پيشرفته  جستجوی  موتور  از  امنيتی 
شناسايی  توانايی  كه  برد  می  ای سود 
نسخه  دارد.  را  جديد  های  ويروس 
امنيتی  شبکه  به  شركت  اين   20۱2
كسپرسکی KSN مجهز شده است كه 
اين امکان را می دهد تا به سادگی و با 
يك كليك بر روی هر فايلی، سابقه آن نمايش داده شود. همچنين با توجه به اهميت فناوری 
ابری، كسپرسکی محافظت ابری را نيز به امکانات اين محصول افزوده است كه از امکاناتی 
همچون گرفتن اطالعات از فضای ابری، امکان تعريف و بسته بندی داده ها و سازگاری با 
اصل  های  دغدغه  از  يکی  امنيتی،  محصول  اين  است.  برخوردار  وب  مرورگرهای  آخرين 
كاربران در هنگام استفاده از آنتی ويروس ها يعنی كاهش سرعت سيستم را بر طرف كرده. 
چرا كه يکی از ويژگی های كليدی آن، عدم كاهش سرعت سيستم در هنگام اجرای اين آنتی 
اما هويت شما  با شعار تلفن همراه شما می تواند به سرقت رود  ويروس است. كسپرسکی 
هرگز نسخه 9 امنيت موبايل را نيز عرضه كرده كه اين نسخه از امکاناتی همچون قابليت ضد 
سرقت، رمز گذاری اطالعات، آنتی اسپم، كنترل توسط والدين، آنتی ويروس و فايروال بهره 
از سياست های سازمان خود سخن گفت و  آتنا دژ،  برد. گلمر بحری مديرعامل پارس  می 
دو محور پشتيبانی دانش محور و مبارزه با محصوالت امنيتی غير اورجينال را از اصلی ترين 
فعاليت های پاد برشمرد. وی به اوضاع نابسامان عرضه محصوالت امنيتی در سال های گذشته 
و جايگاه اين محصوالت در ميان كاربران اشاره كرد و افزود: كمتر از دو سال پيش محصوالت 
هند و چينی با ضريب اطمينان بسيار كم و البته بدون پشتيبانی در بازار خريد و فروش می 
شد كه اين امر در آن برهه از زمان لطمات فراوانی را به كاربران وسيستم های آنها وارد آورد. 
بحری ادامه داد: ما در پاد همواره سعی كرده ايم فرهنگ سازی لزوم استفاده از آنتی ويروس و 
ابزارهای امنيتی كارآمد را پيشه كنيم، چرا كه معتقديم هيچ آنتی ويروسی همه فن حريف و بی 
نقص نيست و هيچ سيستمی بدون آنتی ويروس در امان نيست.همچنين باقر بحری مديرعامل 
پاد، خبر از توليد و عرضه نسخه فارسی آنتی ويروس كسپرسکی در آينده ای نزديك داد و 
افزود: كسپرسکی به لحاظ توجه ويژه ای كه به بازار ايران دارد در آينده ای نزديك قصد دارد 
محصوالتش را ويژه بازار ايران به زبان فارسی عرضه كند.وی كه در انتخابات نظام صنفی رايانه 
ای نيز شركت كرده در ادامه از دغدغه های صنفی خود و بهتر كردن روند فعاليت های كميته 

افتا در سالی كه دنيای فناوری آن را سال امنيت در فضای سايبر ناميده است سخن گفت.

www.takbook.com



www.DaneshMag.Com          8« مجله دانش« شهریور ماه 1390

تعداد مشترکان وایمکس در کشور دو برابر شد 
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی 
اعالم كرد: شركت های دارای پروانه ارايه خدمات ارتباطات بی سيم مبتنی  بر 
فناوری وايمکس از ابتدای سال تاكنون در تعداد مشتركين ۱3۱.5درصد و در 

مقدار پهنای باند فروخته شده ۱82.5 درصد رشد داشته اند. 
حسن رضوانی با اشاره به روند رشد باالی شركت های دارنده پروانه وايمکس 
گفت: با توجه به برنامه ريزی های انجام شده در زمينه بهبود كيفيت نظارت 
بر اپراتورهای اين بخش و ساماندهی ساختارهای نظارتی، نوع تکنولوژی و 
تمايل بهره برداران به دريافت اين سرويس پيش بينی می شود تا پايان امسال 
تعداد مشتركان اين سرويس در سراسر كشور به بيش از 250 هزار مشترك 

برسد. 
كيفيت خدمات و  داده،  انتقال  باالی  بهره برداری سريع، سرعت  مانند  وايمکس  فناوری  بر  مبتنی   ارتباطات  ارايه خدمات  ماهيت  وی 
 VOIP، IPTV ، OD امنيت باال، پوشش وسيع و بی نياز از سرمايه گذاری در استفاده از امکانات سيمی و كابلی و امکان ارائه خدمات

Backhaul، و غيره را از عواملی برشمرد كه در گسترش اين فنا وری تاثيرگذار است.

گیگابایت با A75 منتخب شد! 

دوستان،  صحبت های  به  كاربران  رايانه ای،  قطعات  از  يکی  خريد  هنگام  به 
فروشنده و يا رسانه هايی كه در اين حوزه فعاليت می كنند، روی می آورند تا 

بتوانند بهترين خريد ممکن را انجام دهند. 
 Tom’s Hardware يکی از اين رسانه های معتبر و بسيار مشهور، وب سايت
است كه به بررسی آخرين فناوری های روز می پردازد و در بسياری از موارد، 
يا  و  خريد  برای  انتخاب  بهترين  عنوان  با  را  محصولی  روشن  صورت  به 
“Recommended Buy” معرفی می كند. اين در حالی است كه اين عنوان 
به يکی از مهمترين فاكتورها در نحوه تصميم گيری كاربران در خريدشان تبديل 
شده است. اخيرا با ارائه چيپ ست A75 از سوی شركت AMD، شركت های 
مختلفی به توليد مادربورد هايی مبتنی بر اين چيپ ست روی آورده اند كه با 
مادربورد   ،Tom’s Hardware معتبر  وبسايت  در  انجام شده  بررسی های 
A75M-UD2H شركت گيگابايت عنوان Recommended Buy را از 

اين وب سايت دريافت كرد. 
از شركت های  مادربورد مختلف  انجام شد كه چندين  بررسی در حالی  اين 
شرايط  لحاظ  از  گيگابايت   UD2H-A75 مادربورد  عالوه  به  ديگر  بزرگ 
اوركالكينگ، فناوری های به روز و قيمت مناسب مورد بررسی قرار گرفتند كه 
در نهايت مادربورد منتخب گيگابايت با قابليت منحصر به فرد در اوركالكينگ 
عنوان  اين  دريافت  شايسته  مشابه،  مادربورد های  به  نسبت  مناسب  قيمت  و 

معتبر شد

نسخه نهایی فایر فاکس 7
مرورگر  به  نسبت  گذشته  در  كه  انتقاداتی  از  يکی 
از رم  از حد  استفاده بيش  فايرفاكس وجود داشت، 

بود كه در فايرفاكس 7 اين مشکل رفع شده است.
پروژه  از  استفاده  با   7 فايرفاكس  در  مذكور  مشکل 
تا 50  را 20  از حافظه  استفاده  كه   MemShrink

درصد كاهش می دهد رفع شده است.
فايرفاكس  نسخه  اين  در  ها  عمليات  انجام  سرعت 
از  است.  يافته  افزايش  پيشين  نسخه های  به  نسبت 
جمله موارد اضافه شده به فايرفاكس 7 می توان به 
افزايش امکانات گرافيکی، ابزار اطالع رسانی مشکل 
جديد  ابزارهای  و  موزيال  به  فايرفاكس  در  موجود 
از  روز   40 حدود  گذشت  با  كرد.  اشاره  طراحان 
انتشار نسخه نهايی فايرفاكس 6، موزيال نسخه نهايی 
فايرفاكس 7 را منتشر كرده است. نسخه 4، 5، 6 و 

7 اين نرم افزار، طی حدود ۱90 روز ارائه شده اند.
ماه 90،  نسخه 5 خرداد  ماه 90،  فروردين  نسخه 4 
نسخه 6 مرداد ماه 90 و نسخه 7 مهر ماه 90 منتشر 
عرضه  از  موزيال  شركت  مديرعامل  است.  گرديده 
سريع نسخه های مرورگر اينترنتی فايرفاكس در سال 
جاری ميالدی دفاع كرده است. ميشل بيکر - مدير 
عامل زن شركت موزيال - اظهار كرد: مرورگر وسيله 
بسيار  سرعت  با  اينترنت  و  است  اينترنت  دريافت 

بسيار زيادی به جلو می رود. 
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فن آوري Lucid Hydra چیست؟
براي پيکربندي كارت هاي گرافيکي دو روش شناخته كراس فاير و SLI موجود است كه در اين روش ها 
مي توان دو يا چند كارت انويديا را با روش SLI برروي مادربورد نصب كرد و يا با روش كراس فاير 
با  گرافيکي  كارت هاي  توان  فن آوري ها  اين  با كمك  داد؛  انجام  رادئون  كارت هاي  براي  را  كار  همين 
وجود خواهد  سه بعدي  محتواي  و  بازي ها  پردازش  براي  بيش تري  قدرت  و  مي شود  تجميع  يکديگر 
دارد و  بيش تري  كارايي  كه  تفاوت  اين  با  انجام مي دهد  را  كار  لوسيد هيدرا همين  داشت.  فن آوري 

مي توان ارتباط كارت هاي گرافيکي با تراشه هاي مختلف را با يکديگر برقرار كرد و به عنوان مثال يك كارت انويديا را در كنار يك كارت 
ATI  قرار داد.

شركت هيدرا انجين به عنوان سازنده اين فن آوري مدعي است كه كارايي سيستم با اين روش به صورت خطي افزايش خواهد يافت و 
تقريبا از تمام توان كارت هاي گرافيکي استفاده مي شود و اين در حالي است كه در روش هاي قبلي توانايي كارت ها معموال پس از مقداري 

افزايش ديگر شتاب قبلي را نداشت.
فن آوري هيدرا فريم هاي تصويري را قبل از پردازش بررسي مي كند و پس از آن به طور هوشمندانه بار پردازش را ميان تراشه ها توزيع 
مي كند. مشکلي كه در اين ميان وجود داشت تاخير ايجاد شده براي تصميم گيري بود و عمال اين زمان باعث ايجاد محدوديت در اين 
فن آوري  مي شد. پس از عرضه لوسيدهيدرا اين زمان نيز بسيار كاهش يافته و به صفر نزديك شده است بنابراين زمان تاخير در مديريت 

فريم ها و تراشه ها موثر نخواهد بود.
يکي ديگر از مزاياي لوسيد هيدرا امکان استفاده از فن آوري هاي اختصاصي هر دو شركت توليدكننده تراشه هاي گرافيکي است. به عنوان 
مثال در عين حال كه مي توان به به مواردي همچون فيزيکس و توان پردازشي هسته هاي كودا دسترسي داشت از پردازش گرافيکي با 

رابط  دايركت ايکس ۱۱ كارت هاي رادئون نيز مي توان استفاده كرد.)خبرگزاری دانشجويان ايران(

فروش 95 هزار دستگاه تبلت کیندل فایر آمازون
ش��ركت eDataSource كه يك شركت معتبر ارائه كننده اطالعات 
اينترنتي اس��ت، تخمين زد در نخستين روزي كه تبلت كيندل فاير در 
وب س��ايت آمازون براي فروش در دس��ترس ق��رار گرفت، 95 هزار 

دستگاه از آن به فروش رفته است.
 Kindle( ش��ركت آمازون روز چهارش��نبه در نيويورك، كيندل فاير
Fire( را رونماي��ي كرد ك��ه داراي يك صفحه نماي��ش هفت اينچي 
رنگي و سيس��تم عام��ل اندرويد اس��ت و پيش بيني مي ش��ود رقيبي 

سرسخت براي آي پد 2 ساخت شركت اپل باشد.
كيندل فاير ش��بيه تبلت پلي بوك بلك بري اس��ت، زيرا هر دو داراي 

طراحان مشتركي هستند.
پيش بيني هاي جديد حاكي اس��ت كه تبلت آمازون در س��ه ماهه اول 
عرضه بين 3 تا 5 ميليون دستگاه فروش خواهد داشت و اين در حالي 
اس��ت كه در سه ماهه اول س��ال 20۱۱ ، 3/27 ميليون آي پد فروخته 

شده است.
به گفته تحليلگران يکي از داليلي كه باعث پيش افتادن تبلت آمازون 

از تبلت آي پد مي شود، قيمت ارزان و سيستم عامل اندرويد است. 
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گوگل در سه کشور آسیایی 
ش��ركت گوگل اعالم كرد با ص��رف بيش از 200 ميليون دالر 
در آس��يا مراكز داده ای اختصاصی به راه می اندازد تا دسترسی 
ايمن تر و س��ريع تری برای مشتريان فزاينده اش در آسيا فراهم 

آورد. 
گوگل قصد دارد اين مراكز را در سنگاپور، تايوان و هنگ كنگ 
برپا كند و زمين مورد نياز را هم خريداری كرده اس��ت. مراكز 
داده ای، مح��ل اس��تقرار س��امانه های رايان��ه ای، مخابراتی و 
انباره ای هستند و به طور معمول دارای منابع تغذيه  پشتيبان و 

افزاره های امنيتی هستند.
اين مراكز نخس��تين مراكز داده ای تحت مالکيت كامل گوگل 
در آسيااقيانوسيه خواهند بود. گوگل هم اكنون دارای 6 مراكز 
داده ای در اي��االت متحده، يك مركز در فنالند و يك مركز در 
بلژيك است و در پی رشد ارتباطات اينترنتی و شمار كاربران 

جديد در آسيا به فکر ايجاد مراكز جديد افتاده است.
گوگل اميدوار اس��ت كه مراكز جديد طی يك تا دو س��ال به 
بهره برداری برس��ند و در س��نگاپور، تاي��وان و هنگ كنگ به 
ترتي��ب 2.45 ، ۱5 و 2.7 هکتار زمين ب��رای اين كار خريده 
اس��ت. گ��وگل دارای ۱5 دفتر و ه��زاران كارمن��د در منطقه  

آسيااقيانوسيه است.
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هکرها از چه سیستم عاملی استفاده می کنند؟
شايد برای بسياری از شما هم اين سوال باشد كه هکرها از چه سيستم عاملی استفاده می كنند؟ نمی توانيم بگوييم كه تمام هکرها از 
كدام سيستم عامل استفاده می كنند، چرا كه اين انتخاب به ميل و نياز آنها بستگی دارد. اما در ركوردها لينوكس مطبوع ترين انتخاب برای 

هکرها است، اين انتخاب به دليل ناشناس ماندن و قدرت لينوكس است، هکرها معموال به لينوكس وابسته هستند.
اما پرسش در اينجا درباره ويندوز يا لينوكس نيست. تمام سوال در اين باره است كه كدام سيستم عامِل مشخص توسط هکرها مورد 
استفاده قرار می گيرد؟ ما دو سيستم عامل داريم كه به اندازه كافی مستحکم و فوق العاده قدرتمند هستند كه هکرها می توانند با استفاده 

از آنها، هرآنچه كه می خواهند انجام دهند.
اين سيستم عامل ها تنها از خانواده لينوكس هستند، و همچنين به شکل گسترده ای توسط هکرها، نفوذگران و امثال آنها مورد استفاده قرار 

Live-hacking )2 - BackTrack )۱:می گيرند
:BackTrack سيستم عامل

BackTrack سيستم عاملی است كه به صورت ويژه برای هکرها، هکرهای كاله سفيد، تست كنندگان رخنه و امثال آنها ساخته شده 
است. اين سيستم عامل شامل تمام نيازها و ويژگی های امنيتی امروزی است. اين سيستم عامل توسط جمعيت بزرگ هکرهای كاله سفيد 

و تست كنندگان رخنه ساخته شده.
BackTrack تا اين تاريخ پرامتيازترين و تحسين شده ترين نسخه امنيتی لينوكس است. BackTrack سيستم عاملی مفيد برای تست 
رخنه و نفوذ پذيری است كه به متخصصان امنيت كمك می كند تا تخمينی از سالمت سيستم در محيط شبيه سازی شده هك به دست 
آورند. صرف نظر از اينکه BackTrack را به عنوان سيستم عامل اصلی نصب می كنيد يا از طريق يك Live CD بوت می كنيد، يا از 
فلش درايو استفاده می كنيد، BackTrack برای هر بسته ای، پيکربندی كرنل، اسکريپت شخصی سازی شده و تنها به منظور تست نفوذ 
كاربرد پيدا می كند. اگر اطالعات الزم برای كار با BackTrack را نداريد، انجمنی به نام Offensive Security وجود دارد كه تمام 
موارد در مورد BackTrack و تکنيك های هك را آموزش می دهد. اما آموزش های اين سايت مجانی نيست. اگر به اندازه كافی پول 

داريد، سراغ خريد پکيج های آن برويد.  يا اينکه در تورنت به دنبال آن باشيد.
:LiveHacking سيستم عامل

اين نيز يکی از سيستم های عامل مخصوص برای تست كنندگان نفوذ و هکرها است، چرا كه اين سيستم عامل مملو از تعداد زيادی 
اسکريپت و بسته های آماده برای هك است. بنابراين اين سيستم عامل نيز يکی از ابزارهای قدرتمند است كه توسط هکرها مورد استفاده 
قرار می گيرد.اين سيستم عامل توسط دكتر جهانگيری )از متخصصان شناخته شده امنيت اطالعات در دنيا( ساخته شده است، و ليست 
كاملی از آنچه كه بايد در تمرينات امنيتی داشته باشيد را در اختيارتان می گذارد. اين سيستم عامل يك محيط كاری نهايی و كامل برای 
هکرهای كاله سفيد است. اين محيط كاری پر از بينش و فراست، مدرن و سودمند، متخصصان IT را به دنيای هك و مفهوم چالش بر 
انگيز موجود درباره قربانيان و عواقب آن آشنا می كند. همچنين با نگاهی به قدرتمندسازی قربانيان آينده با دانشی همراه است كه الزم 

است آنها با استفاده از آن عناصر مجرمانه را در محيط سايبر خنثی كنند.
اگر شما می خواهيد Livehacking را بياموزيد به www.livehacking.com سری بزنيد. در آنجا تعداد زيادی ويديو و آموزش 

برای كاربران تازه كار خواهيد يافت.)ارسال شده توسط محمد خراسانی(

HDMI 3.0 به USB تبدیل
 USB واسط  طريق  از  را  تصاوير  تواند  می  كوچك  تبديل  اين 
كند.  منتقل   HDMI كابل  اتصال  پورت  با  نمايشگری  به   3.0
Winstars در جمع مسئولين و توسعه دهندگان اينتل، محصول 
جديد خود را كه به پورت USB 3.0 متصل می شود، معرفی كرد. 
Dennis Crespo نايب رئيس كمپانی بخش فروش و توسعه ی 

تجاری DisplayLink، در اين باره می گويد:
Winstars با استفاده از كارايی باالی پورت USB 3.0 تبديلی 
پر سرعت طراحی كرده است. DisplayLink يك ابزار جانبی 
با  كيفيت  با  صدايی  و  باال  رزولوشن  با  ويدئوهايی  انتقال  برای 
با  كاربران  توليد كرده است.   USB3.0 متداول از پورت  استفاده 
 HDTV خود را به تلويزيون های PC استفاده از آن می توانند
متصل كرده و از سرگرمی ها لذت ببرند. قطعه ی كليدی تبديل 
است.   3500-Winstar DL چيپ   ،  HDMI به   3.0  USB
بنابر اظهارات كمپانی سازنده، اين چيپ توانايی بااليی در ايجاد 
گرافيك مجازی دارد، با استفاده از آن می توان يك نمايشگر اضافه 
را در وضعيت Mirror يا Extended به كامپيوتر اضافه كرد. 
بيشترين رزولوشن پشتيبانی شده 2560 در ۱600 پيکسل است. 

عالوه بر اين آداپتور مذكور،  زمان تاخير بسيار 
پايينی دارد، حركت پنجره ها و نشانگر 

و  ها  بازی  و  است  روان  موس 
فيلم های تمام صفحه ای 
نيز  بعدی   3 صورت  به 
پشتيبانی  كامل  طور  به 
شده است. اگر دسکتاپ 

شما يا لپ تاپ شما دارای 
به  نيازی  است،   HDMI پورت 

كسانی  برای  داشت.  نخواهيد  وسيله  اين 
كه دوست دارند صفحه نمايش دستگاه خود را گسترش دهند و 
توسط  مشابهی  نيز محصول  ندارند  اختيار  در   3.0  USB پورت 
تبديل  برای  ديگری  محصوالت  است.  شده  عرضه   Winstar
USB به DVI و همچنين به YPBPR )يا component( تا 
رزولوشن ۱920 در ۱080 پيکسل )FULL HD( نيز عرضه شده 
است. Winstar تبديل USB 3.0 به HDMI را برای پردازنده 
 3.0  USB پورت  دارای  های  سيستم  و  اينتل  بعدی  نسل  های 

)maximumpc :عرضه خواهد كرد. )منبع
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560Ti کوچک می شود! 
شركت ELSA توليدكننده قطعات كامپيوتری، خبر از عرضه سری 
جديد كارتهای گرافيکی داده است كه دارای چيپ ست 560 شركت 
محصوالت  با  عمده  تفاوت  يك  محصول  اين  اما  است.  انويديا 
مشابه دارد و آن طول كوتاهتر كارت گرافيکی در مقايسه با مدل 
 GLADIAC GTX560 استاندارد است. اين كارت گرافيك كه
۱GB mini نام دارد، از پردازنده 560Ti با كد رمز  GF۱۱4 و 
فناوری ساخت 45nm بهره می برد كه دارای 384 هسته پردازشی 
CUDA است. از ديگر مشخصات اين محصول می توان به وجود 
و  مگاهرتزی  پردازنده 882  فركانس  بيتی،  رابط حافظه 256  يك 
واحد سايه زنی ۱645 مگاهرتزی و يك گيگابايت حافظه از نوع 
خروجی  كرد.  اشاره  مگاهرتز   4008 موثر  فركانس  با   GDDR5
های تصويری mini 560 GTX شامل دو پورت DVI و يك 
پورت mini HDMI نيز هست. طول اين كارت گرافيك برابر 
با ۱70 ميليمتر بوده كه به نسبت مدل مرجع در حدود 59 ميليمتر 
كوتاهتر شده است اما با اين حال همچنان دو اسالت از مادربورد 
دالر  معادل 3۱2  قيمتی  با  كارت  اين  كرد.  اشغال خواهد  را  شما 

عرضه خواهد شد.

سریع ترین تبلت دنیا
كمپانی فرانسوی آركوس با عرضه ی چنين تبلت های سريعی 
قصد ايجاد موج هايی بزرگ در عرضه ی توليد تبلت دارد. اگر 
از حافظه ی  های خود  درتبلت  آركوس  باشيد،  داشته  ياد  به 
مغناطيسی در كنار حافظه ی فلش برای ذخيره كردن اطالعات 
كدك  مجموعه  كنار  در  حافظه  نوع   2 اين  كند،  می  استفاده 
های عالی Archos باعث می شود كه تبلت های اين كمپانی 
بهترين گزينه برای افرادی باشد كه ميخواهند فايل های صوتی 

تصويری زيادی ذخيره يا تماشا كنند.
عامل  سيستم  شده،  برگزار  مطبوعاتی  مصاحبه ی  به  توجه  با 
Android3.2 با دسترسی به فروشگاه اندروئيد در اين تبلت 
گرافيکی  ظاهر  تنظيمات  به  ای  اشاره  است.  رفته  كار  به  ها 

سيستم عامل نشده است. 
قيمت ها كامال رقابتی است، مدل برتر يعنی Archos جی نه 
صد و يك با سرعت ۱.5 گيگاهرتز و 250 گيگابايت حافظه 
تنها 469 دالر قيمت گذاری شده است، قيمتی كه كمتر از تبلت 
 30 ۱0.۱ Galaxy Tab معروف سامسونگ است و در واقع
دالر گران تر است و سرعت پردازش كمتری هم دارد. در اين 
قيمت  با  اين محصوالت  رقابت  كه  ديد  )اكتوبر( خواهيم  ماه 

های در نظر گرفته شده چه طور خواهد بود.
)anandtech :منبع(

 Kingstone بچه های جدید
فلش  حافظه های  با  حال  به  تا  كه  شما  از  خيلی  حتما 
اين حافظه ها  اين موضوع آگاه هستيد كه  به  كاركرده ايد 
خيلی مقاوم نبوده و مشکالتی از قبيل افتادن از دستان شما 
فلش  دادن  از دست  مايعات سبب  درون  يا  زمين  روی 

درايوتان گرديده است. 
از  خبر  تازگی  به  كينگ استون  كه  چرا  نباشيد  نگران  اما 
عرضه سری جديد حافظه های فلش خود داده است و در 
اين حافظه ها مواردی را از قبيل ضدخش بودن، ضد آب 
و آنتی شوك بودن را لحاظ كرده است. اين درايوها كه Rugged R400 نام دارند در ظرفيت های  4، 8، ۱6 گيگابايتی عرضه می شوند 

و مجهز به پورت USB 2.0 نيز هستند )واقعا حيف كه USB 3.0 نيستند!(.
همچنين اين درايوها به ترتيب دارای سرعت خواندن و نوشتن 25 و ۱0 مگابايت در ثانيه هستند كه خيلی هم راضی كننده نيست. در 

كنار اين موارد بايد به اين نکته اشاره كنيم كه قيمت نهايی اين درايوها بر اساس ظرفيت ۱۱، ۱7، 29 دالر است.
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آخرین اخبار از مسابقات WCG ایران
تصوير و نام مستعار خود را انتخاب كنيد:

شركت  ايران   WCG امسال  مسابقات  در  كه  بازيکنانی  كليه 
كرده اند، دارای يك صفحه پروفايل عمومی هستند كه به عنوان 
با  شد.  خواهد  شناخته  مسابقات  اين  در  آن ها  شناسنامه  صفحه 
توجه به امکان انتخاب تصوير برای هر كاربر و نيز، انتخاب نام 
مستعار بازيکن در صفحه كاربری، از كليه شركت كنندگان تقاضا 
نام  و  )عکس  درخواستی  اطالعات  تکميل  به  نسبت  تا  می شود 

مستعار بازيکن و كد ملی خود(، اقدام نمايند.
دريافت ساختار بازی های دور مقدماتی:

با توجه به آغاز دور مقدماتی بازی ها در تاريخ سوم مهر ۱390، 
كليه  گرديد.  دريافت  آماده  دوره  اين  بازی های  كلی  ساختار 
 WCG20۱۱جهانی مسابقات  در  شركت كنندگان  و  بازيکنان 
ايران می توانند با مراجعه به صفحه بازی مورد نظر خود، از بخش 

“ساختار بازی ها” نسبت به دريافت فايل مربوطه اقدام نمايند.

الزم به ذكر است كه به زودی قوانين مربوط به بازی های رسمی 
اين دوره، از همان بخش قابل دريافت خواهد بود.

:FIFA۱۱شروع آزمايشی مسابقات آنالين
برگزاری  زمان  به  مربوط  خبرهای  در  پيش تر  كه  همان طور 
كرده  اعالم  ايران   WCG20۱۱ بازی های  آنالين  رقابت های 
مقدماتی  بازی های  از شروع  اولين روز  امروز سوم مهر،  بوديم، 
اين دوره است. طبق برنامه ريزی انجام شده، هر كدام از بازی های 
امسال قبل از آغاز رسمی، به مدت 2 روز به صورت آزمايشی اجرا 

خواهند شد.
كليه بازيکنان شركت كننده در اين رشته می توانند از ساعت۱6:00 
به  نسبت  خود،  پروفايل  صفحه  به  مراجعه  با   ،۱390 مهر  سوم 
 WCG به شبکه  بازی  اتصال  و  فيفا  برنامه مخصوص  دريافت 
اقدام نمايند. جدول بازی ها در پروفايل های بازيکنان نمايش داده 
خواهد شد و همه می توانند از همان قسمت، اطالعات و راهنمای 

انجام اين بازی را مشاهده كنند.

www.DaneshMag.Com

Shank2 در راه است …
EA اخيرا تاييد كرده است كه در سال 20۱2.بازی Shank2 را روانه بازار های جهانی خواهد كرد. بنا بر صحبت های اين شركت. اين 

بازی برای سه پلتفرم اصلی. يعنی XBOX360.PS3 و PC  به صورت ديجيتالی عرضه خواهد شد.
EA درباره اين بازی گفته است:”مبارزه ها در اين بازی بسيار طبيعی تر شده اند و پيشرفت خوبی داشته اند!و همچنين جلوه های بصری 
و انيميشن های 2D داخل بازی را در Shank2 بسيار بيشتر ارتقا خواهند داد. نسخه اول اين بازی دارای محبوبيت نسبتا زيادی در 

ميان PC بازان شد اين خبر ميتواند برای آن ها. خبر خوش حال كننده 
ای باشد.
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پرندگان خشمگين بی شك قلب ميليون ها نفر از مردم را كه تا كنون اين 
بازی را شناخته اند تسخير نموده است و بدون شك ميتوان گفت اين بازی 
امتحان  بار  را يك  بازی  اين  دنياست، كافيست شما  بازی  اعتيادآورترين 
كنيد بالفاصله به اين بازی معتاد شده و تا زمانی كه تمام مراحل آن را 
پرندگان  از  نسخه  بود.300ميليون  نخواهيد  بردار  نرسانيد دست  پايان  به 
خشمگين تابه امروز دانلود شده، پيش بينی ميشود اين تعداد به۱ميليارد 

نسخه هم برسد.

www.takbook.com



www.DaneshMag.Com          13« مجله دانش« شهریور ماه 1390

THQتغییرعنوان داد؟
به تازگی شركت بازی سازی THQ از عنوان جديدی 
كه از كينکت هم به طور كامل پش��تيبانی خواهد كرد با 
نام Puss in Boots رونمايی كرده اس��ت. هوز تاريخ 
عرضه ای برای اين بازی مشخص نشده است. اين بازی 
كه برداشتی از انيميشن زيبايی با همين نام است، و قرار 
است فيلم جديدی از آن امسال 4 نوامبر به نمايش در آيد. 
ظاهرا روند داستانی بازی با فيلم نيز مرتبط است. اين می 
تواند خود نکته ی منفی محس��وب شود چرا كه تجربه 
نش��ان داده است بازی هايی كه از روی فيلم ساخته می 
شوند كيفيت خوبی نخواهند داشت. شخصيت اول اين 
بازی يك گربه ی جنگجو به نام Puss in Boots است 
كه برای عالقه مندان به انيميشن های Shrek آشناست. 
وظيفه ی صداگذاری اين ش��خصيت ك��ه حقوقا متعلق 
 Antonio( به والت ديزنی اس��ت را آنتوني��و باندراس
Banderas( بر عهده دارد. اما هنوز هيچ جزئياتی از بازی 

مش��خص 
نيست.

 PC اعالم تاخیردر عرضه نسخه ی
AC: Revelations بازی

به نظر ميرسد كه يوبی سافت هيچ وقت نمی خواهد 
دست از تاخير زدن برای عرضه بازی های خود بر 
تاخير  روند  ادامه  در  شركت  اين  هم  بار  اين  دارد. 
زدن به تاريخ عرضه بازی هايش. اعالم كرده است 

كه عنوان: 
برای نسخه   Assassin’s Creed: Revelations

PC. با تاخير عرضه ميشود.
یوبی سافت گفته است که نسخه PC این بازی به جای 
این که در تاریخ 15 نوامبر همزمان با عرضه بازی 
دسامبر  دوم  تاریخ  در  شود,  منتشر  ها  کنسول  برای 

وارد بازار های جهانی خواهد شد.
جالب اینجاست که بازیه 

Assassin’s Creed: Brotherhood هم در عرضه 
 PC تاخیر داشت. یعنی در ماه مارس برای PC برای
عرضه شد. این در حالی است که نسخه های کنسولی 

آن در ماه نوامبر عرضه شده بودند.

Dead Space3 شایعه یا واقعیت ؟!
ممکن است اين خبر برای عالقه مندان به بازی سوم شخص – ترسناك 
منبع  اين خبر  برای صحت  باشد، ولی  Dead Space يك خبر ويژه 
كامل و موثقی وجود ندارد. به تازگی شركت EA سازنده ی اين بازی 
با مصاحبه ای كه با يکی از شبکه های اسرائيلی مربوط به تحول بازی 
 Dead Space های رايانه ای داشته، اشاراتی به نسخه ی سوم از بازی
كرده است و در آن برنامه ی تلوزيونی يك بنر تبليغلتی از اين بازی را 
 Dead Space2 به نمايش عموم در آورده. فروش خيلی خوب بازی
انگيزه برای  و موفقيت اين بازی در بين بازی های هم سبك، بهترين 
شركت EA و ساختن ادامه ای از سری بازی های Dead Space است.

Biohazard بازگشت کالسیک
 به تازگی عنوان جديدی از سری بازی های رزيدنت اويل وارد بازار شده 
كه به صورت دو ديسك برای كنسول خانگی Xbox30 و يك ديسك بلو 

-ری برای Ps3، منتشر شده است. 
اين بسته با نام تجاری Biohazard: Revival Selection شناخته می شود 
 RE:Veronica و Resident evil4 كه شامل نسخه ی بازسازی شده ی
X، كه يکی از بهترين ها از س��ری كالس��يك بازی س��وم شخص – ترسناك 
 Veronica X رزيدنت اويل است، می باشد. الزم به ذكر است كه نسخه ی
جزو اولين بازی ها برای كنسول PS2 بود كه توانست به موفقيت بسيار زيادی 

در  يابد.  آخر اضافه می كنم كه نسخه های باز سازی شده دس��ت 
و   4  RE Code Veronica X ب��رای اولين بار و به ی 
 ،HD برای شبکه صورت PSN و   Xbox الي��و  ی 
بعد  ب��ه منتشر كه  صورت 2 ديسك وارد بازار ه��ا 
جهانی  شدند.ه��ای 

www.takbook.com
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ورزش اجباری برای شنیدن موسیقی
محصوالت  طراح  روزنكرانتز  رافائل 
از  كه  جلیقه  این  طراحی  با  صنعتی، 
دریافت  برق  انرژی  می تواند  بدن  حركات 
ایجاد یك پخش كننده  تركیبی  ایده  كند، 
موسیقی قابل حمل را دارد كه تنها هنگام 
ورزش به پخش موسیقی می پردازد و برای 
عناصر  از  یكی  موسیقی  كه  ورزشكارانی 
تشویقی  آنهاست،  تمرینات  جدانشدنی 

است برای تمرین بیشتر.

سریع ترین هارددیسک دنیا
به نام  بخش  یک  اپل  جدید  رایانه های 
سرعت  با  می تواند  که  دارد   Thunderbolt
بسیار باال داده ها را جابه جا کند. اولین دستگاه 
جانبی که می تواند با این قابلیت کار کند، یک 
دیسک سخت از سوی LaCie است که پورت 
اتصال تاندربولت را دارد و می تواند اطالعات را 
با سرعت 10گیگابیت بر ثانیه روی دیسک کپی 

کند. 
کیبورد هوشمند برای آیفون

شاید آیفون محبوب ترین گوشی موجود باشد، 
یک  نبود  هم  آن  و  دارد  بزرگ  ضعف  یک  اما 
ایده  این  است.  حسابی  و  درست  کیبورد 
هوشمندانه می تواند کیبورد لمسی آن را به یک 
کیبورد فیزیکی تبدیل کند 
و خیلی هم جاگیر نباشد.

دستگاه تصفیه آب خورشیدی
تصفيه  برای  زيادی  های  راه 
دارد  وجود  آلوده  های  آب 
جمعيت  برای  مراتب  به  اما 
محروم هزينه بر بوده و مقرون 
يك  باشد.  نمی  صرفه  به 
Sarvajal يك  نام  به  كمپانی 
دستگاه تصفيه كن خورشيدی 
به نام ATM طراحی كرده و 

به جمعيت محروم هند عرضه كرده است.اين دستگاه آب آلوده را به كمك 
فيلتر های نفوذی و اشعه فرا بنفش تصفيه می كند و انرژی مورد نياز خود 
را از انرژی نور خورشيد كه در اغلب نقاط كشور هند به وفور يافت می 
شود تامين می كند. هر منطقه برای داشتن اين دستگاه كافی است كه پيش 
پرداختی را به كمپانی بپردازد و دستگاه را تحويل گرفته و در محل مد نظر 

نصب كند. 
بايد گفت كه اين كمپانی در زمينه ارائه تسهيالت سالمت و بهداشت به 
مردم هند بسيار فعال بوده و تا كنون ۱20 امکان و خدمت بهداشتی متفاوت 
به 60 هزار نفر جمعيت اين كشور ارائه كرده است. اين در حالی است كه 
بهره بردن از اين خدمات برای هر خانوادی هندی تنها 3$ در ماه هزينه در 
بر دارد. حتی ارائه پشتيبانی محصوالت نيز از سوی اين شركت به بهترين 
شکل ممکن صورت می گيرد و ساكنين نقاط دور افتاده كه امکان استفاده 
بدون دغدغه  توانند  ندارند می  را  لوله كشی آب شرب شهری  از شبکه 
خاطر با كمترين هزينه سالمترين آب آشاميدنی را در اختيار داشته باشند. 
يعنی  دستگاه  انرژی  تامين  منبع  به  خدمات  اين  ارائه  هزينه  بودن  پايين 

)fastcompany :خورشيد برمی گردد.)منبع

راه اندازی شبکه مجازی محققان فناوری هیبریدی در کشور
این  عملی  آزمون  مرحله  برگزاری  از  هیبریدی  خودروهای  مسابقات  اجرایی  دبیر 
این  محققان  بیشتر  تعامل  منظور  به  گفت:  و  داد  خبر  مهرماه   18 روز  از  مسابقات 
اندازی شبکه مجازی محققان این حوزه شد. دکتر علی آرام در  اقدام به راه  حوزه 
نشست خبری پیش از ظهر امروز یکشنبه با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقات 
خودروهای هیبریدی افزود: این دوره از مسابقات طراحی خودروهای ایده آل و ایجاد 
قرار  پژو مد نظر  پراید و  بر روی خودروهایی چون  نیرو  انتقال  تغییرات در سیستم 
گرفته است. دبیر اجرایی مسابقات خودروهای هیبریدی با بیان اینکه ثبت نام در این 
مسابقات از خرداد ماه سال گذشته آغاز شده است و تا پایان اسفندماه سال قبل مرحله 
طراحی خودروها به پایان رسید. وی با بیان اینکه 30 تیم به مرحله ساخت خودرو 
راه یافتند، خاطرنشان کرد: این تعداد تیم تا مهرماه جاری اقدام به طراحی و ساخت 
خودروهای خود کردند و در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری خودروهای طراحی 
شده برای شرکت در مرحله آزمون عملی این دوره از مسابقات تحویل گرفته میشود. 
آرام زمان برگزاری آزمون عملی این مسابقات را از روز دوشنبه 18 تا پنجشنبه 21 
مهرماه جاری ذکر کرد و یادآور شد: آزمون عملی در پیست اتومبیل رانی ورزشگاه 
یادآور شد:  تحویل خودروها  به شرایط  اشاره  با  برگزار می شود. وی  تهران  آزادی 
خودرو باید 4 نفره استاندارد و با قوای محرکه هیبریدی باشد.و باید در شرایط ترافیکی 

با نیروی الکتریکی و در شرایط معمول به صورت هیبرید کار کند.

www.Behtarin.Comبهترین وبسایت دانلود رایگان 
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ماوسي با توان پردازشي فوق العاده

 Steel شركت 
بازي  ماوس   Series

ید  به جد مجهز  كه  را  خود 
عرضه  بازار  به  مي باشد،  ویژه اي  امكان 
نموده است. این محصول مجهز به پردازنده 
تا  مي سازد  قادر  كاربر  كه  است  بیتي   32
خود  ماوس  روي  را  پیشرفته  محاسبات 
انجام دهد. جالب این كه براي استفاده از 
این امكان نیازي به نصب نرم افزار روي 
قابلیت  كه  ماوس  نیست.این  كامپیوتر 
را  مختلف  بازي هاي  براي  برنامه ریزي 

دارد، ماوسي 90 دالري است.
نسل جدید جي پي اس

روس ها به فناوري بهتري از جي پي اس رسیده اند. 
GLONASS نام فناوري جدیدي است که در 
شهرهاي بزرگ با وجود ساختمان هاي بلند که 
با قدرت تمام  ارتباط را ضعیف مي کنند  امکان 

کار مي کند. 

دوربین انگشتی
کوچک  دیجیتال  دوربین هاي  کنون  تا  اگرچه 
بسیاري را به شما معرفي کرده ایم اما شرکت هاي 
مختلف هر روزه نمونه هاي جدید تر با امکانات 

بیشتري را به بازار عرضه مي کنند.
 Hammacher نمونه زیر که محصولي از شرکت
بسیار  دوربین هاي  انواع  از  دیگر  یکي  مي باشد 
پیشرفته تر  امکانات،  لحاظ  از  که  است  کوچک 
 2 دوربین  این  مي باشد.  قبلي  مدل هاي  از 
مگاپیکسلي تا 32 گیگابایت امکان ارتقا حافظه 

کارت  ورودي  به  مجهز  و  دارد 
و  مي باشد   microSD
با  را  تصاویر  است  قادر 
دقت 1200 1600 در خود 

ذخیره کند.
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دوربینی مخصوص كارگردان ها
در   4096 رزولوشن  با  را  تصاوير  كه  باشيد  داشته  دوربينی  بخواهيد  اگر 
2۱60 پيکسل ثبت كند بايد سراغ اين دوربين سونی برويد. اين دوربين 20 
مگاپيکسلی دارای يك سنسور 35mm CMOS است كه می تواند تا 72 
فريم در ثانيه با اين رزولوشن فيلم برداری كند.اگر هم بخواهيد كه به صورت 
۱20 فريم در ثانيه فيلمبرداری كنيد می توانيد از رزولوشن 2K اين دوربين 
استفاده كنيد. ضمن اينکه می توانيد خروجی RAW با ۱9Gbps از آن داشته 
باشيد. توجه كنيد كه به خاطر رزولوشن باال، بايد از سيستم های ضبط خارجی 
برای ثبت ويديو استفاده نمود. برای مثال ضبط يك ساعت ويديوی 24 فريم 
در ثانيه در فرمت RAW به حدود ۱ ترابايت فضا نياز دارد.اين دوربين به 
وای-فای هم مجهز است و يك اپليکيشن مخصوص اندرويد و آی پد برای 

طور  به  را  آن  توانيد  می  كه  شود  می  عرضه  از دوربين  كامل 
راه دور كنترل كنيد. سونی می گويد اين 

دوربينی است كه بسياری از كارگردان 
شدن  ساخته  منتظر  ها 
را  هاليود  و  بودند  اش 
مشتری اول دوربين اش 
باقی  نکته  داند.تنها  می 
مانده قيمت اين دوربين 
دالر   65000 كه  است 
به  عالقمند  اگر  است. 

خريد اش هستيد می توانيد پول 
هايتان را از االن جمع كنيد تا در ماه ژانويه 

امکان خريد اش را داشته باشيد. 
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باران یا دستگاه تصفیه؟
دو طراح دانماركی بارانی فناورانه ای را طراحی كرده اند كه قادر است آب 
طراح  دو  كند.  تبديل  آشاميدنی  آب  به  را  آن  و  كرده  آوری  جمع  را  باران 
نام   Raincatch كه  را  نوآورانه  بارانی  اين  كپنهاگ  تعاملی  طراحی  موسسه 
دارد طراحی كرده اند.اين لباس با نگاه اول شبيه به يك بارانی معمولی كاله دار 
است اما درون خود نوعی فناوری را پنهان كرده است كه می تواند آب باران 
را به آب آشاميدنی تبديل كند.اين بارانی مجهز به يك سيستم جمع آوری آب 
باران است. پس از اينکه آب در اين سيستم به اندازه كافی جمع شد به سمت 
فيلترهای كربن فعال و ساير فيلترهای شيميايی می رود كه می توانند آب را 

تصفيه و قابل آشاميدن كنند.
سپس يك سری لوله های كوچك پالستيکی، آب را به بيرون بارانی انتقال می 

دهند و به اين ترتيب فرد می تواند اين آب را بنوشد.
براساس گزارش Wakeupnews ، اين اختراع می تواند به ويژه برای طبيعت 

گردانی كه به سفرهای ماجراجويانه عالقه دارند بسيار مفيد باشد.

www.takbook.com
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Mango ارایه اپدیت رسمی ویندوز فون
زمان  و حاال  برسد  راه  از  زودتر  هر چه  اين شركت  ميوه جديد  اند  منتظر  كه  است  ماهی  چند  مايکروسافت  فون  ويندوز  كاربران 
برداشت فرا رسيده است. انبه مايکروسافت اماده دانلود و نصب برای تلفن های های مبتنی بر ويندوز فون است. به همراه اين اپديت 
Marketplace ويندوزفون هم ارايه شده و حاال كاربران اين سيستم عامل می توانند به گردش در ميان اپليکيشن ها بپردازند و برای 
نصب آنها از طريق تلفن شان اقدام كنند. هنوز تعداد كاربران ويندوز فون عدد بزرگی به حساب نمی آيد اما اگر تلفن شما دارای اين 

سيستم عامل است، می توانيد  ازلينك زير اپديت اش را چك كنيد و تلفن تان را به آخرين نسخه اين سيستم عامل اپديت كنيد.
Engadget :منبع                                                                                                                                http://mango.microsoft.com
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آیفون جدید در هفته آینده 
كاربران زيادی منتظر از راه رسيدن آيفون بعدی اپل هستند و 
اپل رسما اعالم كرده كه  سرانجام روز معرفی مشخص شد. 
 Lets talk« با عنوان اكتبر كنفرانس خبری  روز سه شنبه 4 
iPhone« برگزار می كند. انتظار چه چيزی را داريم؟ آيفون 
جديد؟ آيفون های جديد؟ كافی است صبر كنيد تا اخبارش را 

همينجا در مجله دانش بخوانيد. 
 ش��ما منتظر چه تغييراتی در آيفون جديد هس��تيد؟ می توانيد 
همينجا پيش بينی هايتان را در مورد آيفون بعدی بنويسيد. آيا 
بايد منتظر تغييرات عمده و مهم باشيم يا فقط با كمی تغييرات 

افزاری  س��خت 
مواج��ه خواهيم 

شد؟
Narenji:منبع

موبایلی مخصوص چشم پزشکان
معاينه ته چشم در بررسی بسياری از بيماريها و عوارض آنها بسيار مهم 
و حياتی است. اين معاينه نه تنها اطالعاتی در مورد خود چشم ارائه می 
دهد، بلکه می تواند وضع عروق و حتی افزايش فشار داخل جمجمه را 
هم آشکار كند. در حال حاضر معاينه ته چشم توسط افتالموسکوپ  انجام 
می شود كه تنها قابل بررسی توسط يك نفر است. اما به تازگی شركت 
است  كرده  معرفی  را  ابزاری   Intuitive Medical Technologies
محبوب  انواع  )از  آلن  ولش  استاندارد  افتالموسکوپهای  به  اتصال  با  كه 
می  منتقل  آيفون  روی صفحه  را  افتالموسکوپ  تصاوير  افتالموسکوپ( 
واحد  آن  در  نيست؛  زياد هم سخت  ماجرا  بقيه  زدن  كند. خب حدس 
به جز يك نفر معاينه كننده سايرين نيز می توانند نتيجه معاينه را ببينند 
و حتی می توان تصاوير را با ديگران به اشتراك گذاشت، ذخيره يا در 
و  آموزشی  نظر  از  بيشتری  كاربردهای  كرد.  ثبت  بيمار  ديجيتال  پرونده 
پژوهشی هم می توان برای چنين بانکی از داده های معاينات ته چشم 
در نظر گرفت كه آن را به ابزاری ضروری برای چشم پزشکان و گجتی 

محبوب برای ساير پزشکان تبديل می كند. 
 اين نخستين بار نيست كه گجتهايی با قابليت اتصال به آيفون برای مقاصد 
پزشکی معرفی می شوند. شايد يکی از داليل استقبال توليد كنندگان اين 
گجتها از آيفون، اندازه ثابت آن در مقايسه با طيف وسيع ابعاد موبايلهای 

ديگر سيستم های عامل )نظير اندرويد( باشد.
Medgadget :منبع

فروش 10 میلیون Galaxy S II در پنج 
ماه

های  تلفن  ترين  محبوب  از  يکی  به  تبديل   S گلکسی  تلفن 
اندرويدی شده است و به نظر می آيد گلکسی اس دوم هم 
آمار جديد  بر طبق  است.  تکرار كرده  را  قبلی  موفقيت مدل 
به   Galaxy S II ميليون   ۱0 گذشته  ماه   5 طی  سامسونگ 
بسيار  عدد  اندرويدی  تلفن  يك  برای  كه  است  رفته  فروش 

خوبی به حساب می آيد. 
 البته اگر بخواهيد آن را با فروش آيفون مقايسه كنيد متوجه 
می شويد كه هنوز راه زيادی تا رسيدن به ركورد فروش اش 
وجود دارد. در حال حاضر هر سه ماه 20 ميليون عدد آيفون 
به فروش می رسد و بنابراين فروش تلفن سامسونگ با فاصله 

زيادی عقب تر به حساب می آيد. 
 اما به هر حال اين رشد، يك زنگ خطر برای ديگر شركت ها 
است و از طرف ديگر ارايه گلکسی S2 در بعضی اپراتورهای 
بزرگ دنيا هنوز آغاز نشده است. بنابراين انتظار می رود كه 
آيفون  معرفی  باشد.  داشته  ادامه  روند سريع فروش همچنان 
بعدی هم در راه است و احتماال تاثير مهمی روی فروش تلفن 

های اندرويدی خواهد داشت.
Businessinsider :منبع

E6 نوکیا
با وجود پيشرفت روز افزون تکنولوژی های چند لمسی در گوشی های 
سخت  های  كليد  دارای  های  گوشی  افراد  از  بسياری  هنوز  هوشمند، 
افزاری را ترجيه می دهند. كاربرانی كه نياز به تايپ ايميل ها يا پيام های 
زيادی روی گوشی خود دارند يا در اصطالح Text Heavy هستند. 
با گوشی های  احتماال  از كاربران هستيد،  اين دسته  اگر شما هم جزء 
E7۱ و E72 نوكيا آشنايی داريد. شايد هم، اكنون صاحب يکی از آن 

ها باشيد. 
 نوكيا E6 مدل جديد گوشی های كيبرد دار نوكياست كه به همراه نسخه 
جديد سيستم عامل سيمبيان كه Anna نام دارد عرضه می شود و به 
نسخه Belle نيز قابل ارتقاء خواهد بود. تفاوت اصلی اين گوشی با هم 
رده های قبلی آن را می توان در بهره گيری از صفحه لمسی و كيبرد 

سخت افزاری به صورت همزمان بر شمرد. 
 شركت نوكيا تلفن E6 را در اختيار نارنجی قرار داده تا آن را از نزديك 
بررسی كنيم. كيفيت VGA صفحه نمايش و بدنه استيل به همراه كيبرد 
كامل اين گوشی جزء موارد خيره كننده آن در نگاه اول می باشند. در 
ادامه مطلب با ما همراه باشيد تا از امکانات اين گوشی به صورت دقيق 

تر اطالع پيدا كنيد.
Narenji :منبع
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باز کردن قفل در با تلفن همراهتان
به نظر می رسد اين فناوری روز به روز نقش بيشتری در زندگی ما بازی 
خواهد كرد. اين بار شركت قفل سازی Yale قصد دارد برای باال بردن 
امنيت و راحتی بيشتر، از اين تکنولوژی در باز كردن قفل در استفاده كند. 
 شما ميتوانيد با استفاده از گوشی موبايلتان به راحتی قفل در را باز و بسته 
كنيد. فقط كافی است موبايلتان را در نزديکی قفل گرفته و منتظر پاسخ 
بمانيد. NFC با استفاده از تکنولوژی كليدهای الکترونيکی، اطالعات را 
از گوشی به قفل فرستاده و در صورت تائيد، قفل مورد نظر باز ميشود. 

 به گفته ی طراحان اين محصول، برای استفاده از اين قفل ها كار دشواری 
پيش رو نداريد، فقط بايد اپليکيشن مخصوص آن را روی موبايل خود 
نظر گرفته شده  در  كار  اين  برای  امنی  راه  باشيد  كنيد و مطمئن  نصب 

است. 
در  آنها  جزئی  فروش  برای  اطالعاتی  هيچ  هنوز  كه  بدانيد  بايد  البته   
به  تلفن های همراه  از  فعال هم مدل های محدودی  و  نيست  دسترس 
NFC مجهز هستند. بنابراين اينطور كه به نظر می آيد در حال حاضر 
انگيزه زيادی برای استفاده ی هرچه زود تر از اين محصول وجود ندارد.

 Cepro :منبع

 Xoom مشخصات دومین تبلت سری
شرکت موتوروال

موتوروال با حمايت صاحب جديد گوگل می تواند رقيبی 
شايسته برای آی پد2 باشد و ممکن است مدل كوچك تری 

نيز در راه باشد.
مبهم  گزارش  از  پس  دانشجويان،  خبرگزاری  گزارش  به 
جاری،  هفته  اوايل  در   2 زوم  موتوروال  آندرويدی  تبلت 
جزييات   ،THIS IS MY NEXT خبری  وبالگ 

قابل اطمينان تری ارائه داد.
 8/8 )آی پد  ميلی متری   9 ضخامت  شامل  جزييات  اين 
 ۱/2 هسته ای  چند  پردازنده  يك  و  است(  ميلی متر 
 ARM گيگاهرتزی است كه ممکن است نوع ديگر تراشه

شركت تگزاس اينسترومنتز باشد.
كارت  يك  از  استفاده  با  حاضر  حال  در  زوم  موتوروال 
گرافيك Nvidia Tegra 2 يك گيگاهرتزی كار می كند 

و توانايی ضبط تصويری با كيفيت ۱080 پی را نيز دارد.
Gsm:منبع

تلفن همراه جدید ویندوز فون سامسونگ
شرکت htc با معرفی دو تلفن همراه ویندوز فون به صورت جدی 
وارد این عرصه شده است. ولی سامسونگ در IFA 2011 تنها اکتفا 
تازگی  بود.به  کرده  بادا  عامل  سیستم  با  همراه  تلفن  دو  معرفی  به 
معرفی  امنیا  پرطرفدار  سری  از  دیگر  همراه  تلفن  یک  سامسونگ 
بازارهای جهانی  Omnia W روانه  نام تجاری  با  کرده است که 
فون  ویندوز  عامل  سیستم  دارای  که  همراه  تلفن  شد.این  خواهد 
مانگو است دارای پردازنده یک هسته ای 1.۴ گیگاهرتزی و صفحه 

نمایش ۳.۷ اینچی سوپر آمولد با کیفیت WVGA است.
سایر مشخصات Omnia W به شرح زیر است:

-۸ گیگابایت حافظه داخلی
دوربین  ۷20Pو  فیلمبرداری  و  اتوفوکوس  مگاپیکسلی   ۵ -دوربین 

برای مکالمه ویدیویی
-ضخامت 10.۹ میلیمتری و وزن 11۵.۳ گرمی

اندازه صفحه  تلفن های همراه ویندوز فون در یک  به نظر می رسد 
نمایش و مشخصات سخت افزاری ثابت بوده و تنها طراحی ظاهری 

آنان فرق می کند.
تلفن همراه برای نخستین بار در کشور ایتالیا در دسترس خواهد بود.

Farent:منبع

اندروید در بازار تلفن همراه آمریکا غوغا می کند
بر اساس آخرين آمار منتشر شده توسط موسسه نيلسن در بين ماه های ژوئن و آگوست ،اندرويد بازهم به قبضه كردن بازار تلفن همراه 

آمريکا ادامه ميدهد.
بنابر گزارش فارنت، در حالی كه تنها در حدود 43 درصد تلفن های همراه آمريکا دارای سيستم عامل اندرويد هستند در حدود 56 

درصد تلفن های همراه خريداری شده در 3 ماه ذكر شده دارای سيستم 
عامل اندرويد هستند.

پيش بينی ميشود با عرضه تلفن همراه آيفون 5 در اكتبر ،بازهم اپل بتواند 
بازيابد و اين در حالی است كه قرار است  بازار از دست رفته خود را 
 2 در   AT&T اپراتور  توسط  دو  اس  گاالكسی  اندرويدی  همراه  تلفن 
اكتبر يعنی تنها 2 روز مانده به معرفی آيفون 5 در آمريکا توزيع شود و 
سامسونگ نيز بتازگی گزارش كرده است كه اين شركت موفق به فروش 

۱0 ميليون تلفن همراه گاالكسی اس دو شده است
طبق تحليل موسسه نيلسن 3 ماه آينده ،ايام مهمی برای اپل و گوگل در 
جدال تلفن های همراه هوشمند است زيرا با عرضه آيفون 5 اين رقابت 

داغتر شده و برنده نهايی سال 20۱۱ را مشخص می كند:اپل يا گوگل
Gsm:منبع
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کادیالک سلطان تجمالت!
كاديالك در سال ۱899 با نام كمپانی ديترويت آغاز به كار نمود موسس كارخانه ديترويت نام كمپانی رو در سال های بعد به كاديالك 
تغيير داد .اولين كاديالك اتومبيلی تك سيلندر و شکيلی بود كه تا سال ۱905 توليد شد، در سال ۱907 كمپانی كاديالك با اتومبيل های 

4 سيلندر خود به موفقيت بزرگی دست يافت.
لی لند موسس كارخانه كاديالك پروژه جديدی را پياده نمود كه طبق آن قطعات يك اتومبيل در اتومبيل های ديگر استفاده شود. اين 
طرح در سال ۱908 برنده جايزه R.A.C شد.همچنين اين كمپانی بار ديگر در سال ۱9۱3 با طرح چراغ های الکترونيکی برنده جايزه 
شد .اين پيشرفت در فناوری باعث شد كه ويليام سی دورانت كه يکی از بزرگان كمپانی جنرال موتورز بود توجه خاصی به كمپانی 
كاديالك كند . در سال ۱9۱5 اين كمپانی اولين خودروی تجاری خود را با نام كاديالك5۱ وارد بازار نمود اين مدل سوپاپهای بسيار 

نرمی داشت و بسيار قدرتمند بود .
پس از آن در سال ۱923 اين كمپانی اتومبيل 8 سوپاپی توليد كرد كه توانايی ترمز در چهار چرخ را داشت .

مطالعات كمپانی جی ام نشان می داد كه كمپانی كاديالك پر سودترين زير مجموع است و بازار فروشی مناسبتر دارد . به همين دليل 
بيشترين سرمايه گذاری خود را در اين كمپانی متمركز كرد.

مدل La Salle به عنوان دومين محصول اين كمپانی در جنرال موتورز توليد می شد اين مدل اولين اتومبيل ساخت جی ام بود كه دارای 
وزن كم و كيفيت باال بود و در سال ۱93۱ زيباترين محصول جی ام شد.

دهه ۱930 دهه بوجود آمدن اتومبيل های چندسيلندر قدرتمند بود . كاديالك با مدل 425 ۱6سوپاپ افسانه ای خود توانست جزو 
پيشگامان اين صنعت بشود .

خط توليد اين مدل به علت باال بودن قيمت پس از مدتی تعطيل شد و مدل 368 به تعداد باال توليد و جايگزين شد اين مدل ۱2 سوپاپ 
بود .

طرح های اين كمپانی از جمله شاسی . بدنه و سبك ساخت كاديالك را به يکی از مشهورترين خودروسازان تبديل كرد .كاديالك بر 
اثر پاينتر بودن ديگر محصوالت جی ام كم كم بازار را از دست داد .

اين روند باعث شد كه يکی از شركای كاديالك . ديگر شركارا مطلع كرد كه با اين روند امکان ادامه حيات كاديالك نيست . در سال 
۱934 اين كمپانی در سبك توليد خود تغييراتی داد . يکی از اين تغييرات استفاده بعضی از قطعات جلوی كاديالك برای ديگر محصوالت 

جی ام بود .
در سال ۱936 كاديالك شروع به ساخت مدل هايی با بدنه استيل . شيشه جلوی V شکل و ترمز تمام هيدروليکی كرد .

در دهه 40 كاديالك با توليد مدل Packard توانست از تمام رقبای خود پيشی بگيرد و به سمبل اتومبيلهای آمريکايی تبديل شود .در 
سال ۱94۱ كم كم شروع به ساخت اتومبيل های ديفرانسيل عقب نمود . در سال ۱948 با توليد مدلهای2 درب 4 سرنشين كه تقليدی از 
اتومبيل های ساخت جی ام بود . انتقاد همگان را برانگيخت . پس از آن ساخت مدل هايی به شکل بال ماهی در قسمت عقب آغاز كرد. 
در سال ۱949 كاديالك با تغيير موتور های خودتوانست موتوری را توليد كند كه می توانست به سرعت ۱60 كيلومتر برسد و همچنين 

موتوری پرقدرت بود . اين مدل كم كم به اتومبيلی لوكس تبديل شد.
در سال ۱949 تا سال ۱96۱ به عنوان بهترين اتومبيل در آمريکا شناخته شده بود . اين كمپانی در سال ۱95۱ ارزانترين مدل خود را روانه 

بازار كرد . در اين زمان به تدريج اتومبيل ها پهن تر شدند و شاسی پايين كاديالك به عنوان الگويی برای ديگر مدل ها شد .
 v8 در سال ۱958 كاديالك برای اولين بار مدلهايی با دو چراغ گرد بزرگ را روانه بازار كرد در سال ۱963 كاديالك مدلی را با موتور

به بازار عرضه كرد كه نسبت به تمامی مدل های كاديالك برتری خاصی از جمله:فضای داخلی بزرگ و موتوری قدرتمند داشت . 
مدل های ۱964 را می توان با سقف تاشو و تهويه اتوماتيك مشاهده كرد كه چراغهای آن در صورت روشن بودن خودرو بصورت 
اتوماتيك در تاريکی روشن می شدند !!!در سال ۱965 كاديالك به اتومبيلی تجملی تبديل شد كه لوازم آن بيشتر جنبه تجمل را داشتند .

در سال Seville ۱975 ) كاديالك ايران ( از روی مدل قديمی De ville ساخته شد.
اتومبيل جديد 6۱ سانت از مدل قبلی كوچکتر بود و به عنوان مدل Saloon در اروپا شناخته شد .در سال ۱978 تمامی مدل های 
كاديالك تغيير حجم دادن و همگی كوچکتر شدند . پس از آن موتور های 4 – 6 – 8 سيلندر توليد می شد . پس از سال ۱980 همگی 

مدل ها كوچکتر شدند . توليد اتومبيل های ليموزين كاهش يافت و در صورت سفارش عرضه می شد. 
كاديالك به ساخت اتاق های كوچکتر روی آورد تا همگام با بازار پيش برود . پس از آن كاديالك مدلی را توليد كرد با سبك قديم و 

لوكس .ولی اين مدل شکست خورد . كمپانی كاديالك تصميم گرفت بيشتر از اتومبيل های اروپايی الهام بگيرد .
 با خواندن تاريخچه كمپانی كاديالك انسان در فکر فرو می رود كه تکنولوژی در اين كمپانی حرف اول را می زند و هر روز بايد منتظر 
پديده جديدی از اين كمپانی بود .مثال در حال حاضر كاديالك توانسته پديده ای خلق كند كه به آن می گويند كم اصطحکاك ترين 

قطعات مکانيکی و هيدروليکی !!! ) موتور نورث استارت (
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ماشینی برای همگان
رنو قصد دارد با تغيير در طراحی و ارايه مدل های كامال 
جديد به سهم بيشتری از بازار خودرو دست يابد.يکی از 
خودروهای  يکی  كه  است   Scala رنو   خودروها   اين  
كارآمد و با كيفيت رنو محسوب می شود.اين  سدان لوكس 
با امکانات روز يك خودرو  ۱.6 ليتری ۱6V است كه نگاه 

متفاوت رنو را در طراحی به نمايش می گذارد.
Scala  به موتور 4سيلندر مجهز است كه ۱۱0 اسب بخار 
قدرت دارد.سقف سرعت اين خودرو 5 سرعته غير اتومات 
به  را  سدان  مدل  اين  است.رنو  ساعت  در  كيلومتر   ۱80
الکتريکی،ترمز   هوا،فرمان  تهويه  ايربگ،   2 مانند  امکاناتی 

ABS و پنجره های برقی  مجهز كرده است.

نزديك به 2 ماه گذشته نسل جديد بيتل معرفی شد و در طی تابستان اين 
اتومبيل محبوب به دست سفارش دهندگان در اروپا و آمريکا می رسد . در 
همين حين شركت تيونينگ ABT كه تيونينگ محصوالت فولکس واگن 
و آئودی را می كند دست به كار شده و برنامه تيونينگ برای اين اتومبيل 

عرضه كرده است .

اين شركت قصد دارد در مرحله اول موتور اين اتومبيل را در هر سه نسخه 
توليدی ، تقويت كند . پکيج تيونينگ در مراحل پايانی كار است ولی اين 
شركت ادعا می كند كه موتور ۱/2 ليتری بيتل كه ۱05 اسب بخار قدرت 
دارد را به ۱40 اسب بخار ، موتور ۱/4 ليتری آن را به حدود 2۱0 اسب 
بخار و موتور 2 ليتری توربو بيتل را كه 200 اسب بخار قدرت دارد را به 
بنزينی  البته اين فقط مدل های   . بيش از 230 اسب بخار خواهد رساند 
نيستند كه به دست اين تيونر آلمانی تقويت می شوند بلکه موتور ديزلی 
۱/6 ليتری از ۱05 به ۱25 و موتور 2 ليتری ديزلی از ۱40 به ۱70 اسب 
بخار خواهد رسيد . به اين ترتيب ، هر سليقه و بودجه ای كه داشته بايد می 
توانيد بيتل خود را قوی تر و سريع تر كنيد . بيتل از نظر ظاهری نيز بسيار 
جذاب است ولی برای آنها كه بيتلی خاص می خواهد ، ABT تغييراتی در 
بدنه نيز ايجاد می كند . اولين كار كاهش ارتفاع با استفاده از فنر ها و كمك 
های اسپرت است . چراغ ها نيز مجهز به ابرويی هايی شده اند كه نمای 
جلو و عقب را خشن كرده است . از آنجايی كه بيتل گلگير های برجسته 
و بزرگی دارد ،استفاده از رينگ اسپرت بزرگ ، چهره آن را بسياز زيبا تر 
می كند . شركت ABT نيز يکی از طرح های معروف رينگ اسپرت خود 

را با با قطر ۱9 اينچ برای اين اتومبيل پيشنهاد می كند.

مرسدس بنز 300تایی
اتومبيل يك  اين  البته  يعنی سال 2004.  slk دو نسل پيش   بنز  مرسدس 
slk ساده نيست بلکه با تيونينگ kid است كه تغييراتی در بدنه-داخل و 
همچنين موتور اين اتومبيل ايجاد كرده است. بدنه ی اين بنز با سقف باز 
تيونينگ به طور كامل تعويض كرده  شونده را می توان گفت كه شركت 
است و  برخوردار  زيبايی  برجسته ی  گلگير های  از  اين خودرو  و  است 
اين خودرو  موتور  همچنين  پره   5 اينچی   ۱7 رينگ  و  دوبل  های  اگزوز 
موتور 6 سيلندر با توربو شارژر است وصفحه كيلومتری كه سرعت 300 

كيلومتر در ساعت را نشان می دهد.

قهرمانی سباستین
ب����ا پ���ي���روزی 
در  وتل  سباستين 
و  ايتاليا  گراندپری 
تاريخی  پيست  در 
ميتوان  ديگر  مونزا 
انفرادی  قهرمانی 
امسال  يك  فرمول 

را از آن وی دانست. 
تيم  كه  كردند  می  بينی  پيش  كارشناسان  برخی  اگرچه 
ردبول اين مسابقه را مهم تلقی نکند اما سباستين وتل كه 
از  جلوتر   )pole position( اول  جايگاه  از  را  مسابقه 
لوئيس هميلتون و جنسن باتن شروع كرده بود راه دشواری 
برای پيروزی در پيش نداشت و توانست يك گام ديگر به 

قهرمانی انفرادی و تيمی نزديك تر شود. 

بدون شرح!
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تولید  برای  که  دانید  می  آیا 
1لیتر بنزین 23/5 تن گیاه در 

گذشته مدفون شده است.

آیا مي دانید داوینچي با یک 
دست مي نوشت و با دست 

دیگر نقاشي مي کشید.

آیا میدانید مساحت زمین 
515 میلیون کیلومتر است.

آیا مي دانید سالي 300 
شهاب سنگ به زمین 

برخورد مي کنند.

آیا مي دانید خورشید فقط 
1 بر 40000جرم خود را 

از دست داده است.

آیا مي دانید 
گوش و بیني 
در تمام طول 

عمر رشد 
مي کنند.

برج  ساخت  در  مي دانید  آیا 
ایفل 2.5 میلیون پیچ و مهره 

به کار رفته است.

آیا مي دانید 
هر فردي 

در طول 24 
ساعت 23 

هزار بار نفس 
مي کشد.
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مای گيم در سال ۱386 راه اندازی وفعاليت خود را آغاز نمود كه مجموعه ای از بازيهای فلش سبك و معروف كه شامل بيش از ۱000 
بازی ميباشد جمع آوری شده تا بتوانيد در زمان استراحت در سركار و يا منزل خود بصورت شخصی بازی كنيد و يا با دوستان خود 
مسابقه دهيد. برای مثال گاهی اوقات پيش می آيد كه پشت رايانه خود نشسته ايد و مشغول انجام كارهای عادی خود هستيد بعد از 
مدتی احساس خستگی می كنيد. دوست داريدكمی استراحت كنيد افراد مختلف شيوه های گوناگونی را برای رفع خستگی خود انتخاب       
می كنند. هميشه استراحت به اين معنا نيست كه روی تخت دراز بکشيد و چشمهايتان را ببنديد.گاهی اوقات يك بازی كوچك و جذاب 
رايانه ای می تواند روحيه شما را عوض كند و به شما نيروی تازه ای ببخشد. بد نيست اين شيوه را انتخاب كنيد. نگران نصب و راه 
اندازی هم نباشيد كافی است به سايت مراجعه كنيد و بازی مورد عالقه خود را از ليست انتخاب و فقط اجرا كنيد. بازی های موجود در 
اين سايت به گونه ايست كه برای تمامی سنين لذت بخش است و شامل بازی های ورزشی- فکری- تيراندازی- مسابقه های و اكشن 

می باشد كه برای راحتی كاربران تمامی بازيها برحسب حروف الفبا قابل دسترسی است. حتمآ سری به اين سايت بزنيد.

گفت و گوی اختصاصی مجله دانش با رضا رضایی:
ابتدا خودتان را معرفی کنید:

رضا رضایی متولد 1361 در قزوین و فوق دیپلم کامپیوتر.
از کی با کامپیوتر و اینترنت آشنا شدید؟

؟ برخالف امروزی که اکثرآ از کودکی با کامپیوتر آشنا میشوند اون موقع ها  زمان کودکی ما کامپیوتر اینگونه رواج نداشت.و 
من از بدو ورود به دبیرستان آشنایی جزیی با کامپیوتر پیدا کردم و با ورود به داشگاه  عالقه ام نیز بیشتر شد.

اولین سایت یا وبالگ خود را چه سالی راه اندازی کردید؟
در سال 1382

در دوران تحصیل در مدرسه چه طور دانش آموزی بودید؟
بیشتر بازیگوش بودم تا اینکه به فکر درس خواندن باشم .ولی از دوران دبیرستان به بعد به درس توجه بیشتری داشتم.

چگونگي راه اندازي ماي گیم را شرح دهید؟
همیشه به دنبال موضوعی بودم که در ایران نمومنه اش نباشد و در حین حال نیاز کاربران را برآورده سازد.واستارت طراحی سایت موقعی رقم خورد که من پشت میز 
کامپیوتر نشسته بودم و حوصله ام سر می رفت و در این لحظه با جستجوی کلمه بازی در گوگل به دنبال یک بازی کوتاه آنالین می گشتم تا با آن سرگرم شوم. 
و آن موقع سایت و مرجع کاملی در زمینه بازی پیدا نکردم.و این همان موضوعی بود که مدتها دنبالش بودم.با تالش زیاد مای گیم را راه اندازی کردم و اکنون با 

جستجوی کلمه بازی در گوگل مدتهاست که در رتبه اول قرار دارم..
در هر روز چند ساعت با اینترنت کار می کنید؟ 

زمان ثابتی نمیشود تعریف کرد و حتی پیش آمده که 24 ساعت مداوم پشت کامپیوتر بودم. ولی به طور متوسط بین 3 تا 4 ساعت در روز.
چه مدت از وقت خود را در اینترنت صرف مای گیم می کنید؟

اوایل چون در مرحله راه اندازی بود وقت بیشتری میبرد.ولی االن روزانه حداقل 1 تا 2 ساعت را برای مای گیم وقت می گذارم.
بیشتر از اینترنت سود کرده اید یا ضرر؟ 

من حدود 6 سالی هست که در زمینه کسب درآمد از اینترنت فعالیت دارم و در این مدت تقریبآ تمامی راهها را رفته ام . از جمله سرمایه گذاری در سایتهای خارجی- 
خرید و فروش ارز- -بازاریابی شبکه ای- ولی ضرر و دردسرهای خاص خودش را هم داشت  از جمله اینکه برداشت پول از طریق حساب مجازی امکان پذیر بود 
که نقد کردن آن کار آسانی نبود. معموآل هر کاری را بخواهیم شروع کنیم اوایل کار ممکن است سود کمی عاید شود و یا حتی متضرر شویم .من هم اوایل کار با 

اینترنت ضرر میدادم چون  به کار آشنایی کامل پیدا نکرده بودم. ولی االن فقط سود دارد.
چند سایت دارید؟ 

در حال حاضر همین مای گیم و همچنین یک گروه اینترنتی و فروشگاه اینترنتی.در رابطه با موضوعات دیگر نیز دومین ثبت شده دارم که تا چند وقت دیگر قصد 
راه اندازی آنها را دارم.

سرعت اینترنت شما چند است و چقدر بابت آن هزینه میکنید؟
حدود 5 سال هست که از adsl استفاده می کنم و چون نیازی به سرعت باال ندارم معموآل 64 یا 128 استفاده می  کنم. 

کدام بازي سایت خود را بیشتر از همه دوست دارید؟ 
من چون برای قرار دادن بازی ها همه آنها را تست کردم تقزیبآ بسیاری از بازی هاش لذت میبردم.از جمله بازی گلدماین-ضربه آزاد-بیلیارد حرفه ای

براي آینده ماي گیم چه برنامه اي دارید؟
کاربران ما منتظر تغیرات جدید در سایت باشند از جمله ثبت رکوردها و قرعه کشی تعیین جایزه برای کاربران برتر.

درآمد اصلي ماي گیم از کجاست؟
تبلیغات شرکتها و سایتها-مشارکت در سیستمهای همکاری در فروش

نظرتان در مورد مجله دانش چیست؟ مجله جالب و پر محتوایی دارید و مطمئنم درآینده نزدیک خیلی بیشتر از مجله دانش خواهیم شنید. برای مجله دانش و 
کسانی که برای این مجله زحمت می کشند آرزوی موفقیت دارم. 

نام سايت: مای گیم
www.MyGame.Ir :آدرس سايت

موضوع سايت: بازی آنالین 
مدير سايت: رضا رضایی

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

 Danesh.Tec@gmail.com          
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خطای دید! 

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 چهارم:

ابوالفضل  عباس سقائی شهری، سید حمزه حسینی،  ایمانیان،  عباس  افشین، سعید حسن خانی،  آقایان: 
احمدی، محسن دادآفرین، حسن سلمانیان، وحید محمدزاد، علی یوسفی عراقی، وحید چاووشی، سعید گلبهار، 

وحید محمد زاد، کیومرث شرع االسالمپور و ...

جواب مسابقه عکس خطای دید در شماره چهارم:     رهبر معظم انقالب :آیت اهلل خامنه ای

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.
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 سلول های خاکستریتان را به کار اندازید!

هر شماره باهوش ها نسبت به قبل کمتر می شن، گفتیم این شماره دیگه یه عکس تابلو بزاریم که همه 
باهوش بشن و به خودشون ببالند. این عکس فقط دو کلمه جواب داره که به این روزها هم مربوطه!!

لطفا جواب های خودتون رو حتماً یا برایمان پیامک کنید و یا ایمیل بزنید. تا به عنوان افراد باهوش اسمتون 
در شماره بعدی مجله در همین قسمت درج شود. ببینیم چندتا باهوش پیدا میشه ها!

نظر سنجی بهترین لوگو طراحی شده برای مجله
در شماره ی قبل در همین کادر گفته بودیم که گرافیست ها دست به کار بشوند و یه لوگو برای مجله خودشون 
طراحی کنند. چندین لوگو برای ما ارسال شد که از آن بین سه لوگو به عنوان برگزیده انتخاب شده است. حال نوبت 

شما دوستان است که برترین لوگو را از این بین انتخاب کنید.)اهنوز برای ارسال لوگو وقت دارید(
لطفا عدد لوگوی برتر از نظر خودتون رو به شماره ی 09364253748 پیامک کنید.

فرد باهوش شماره قبل: آقای رامین علیخانی
)جواب مسابقه گوش دادن به موزیک های بی محتوا خصوصا رپ بود(

www.DaneshMag.Com

طراح: داود شیرازی )3(طراح: بدون نام )2(طراح: حسام )1(

www.takbook.com
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             دوستان ما

وبسایت دانلود رایگان
www.FreeDownload.Ir

دانلود رایگان هر آنچه میخواهید

سایت دانلود پي سي دي
www.P30day.Com

www.persianwebscript.com

www.book.behtarin.Com

www.TakBook.Com

www.p30home.ir

www.azadegi.comwww.Gelorya.Com

www.ariyadownload.com

www.baranpatogh.comwww.vivadl.com

با تشکر از کتابخانه های: 

دیگر دوستان ما: 

سایت دانلود کمیاب آنالین
www.KamyabOnline.Com

وبسایت میهن دانلود
www.MihanDownload.Com

دانلود رایگان نرم افزار 

www.ebook.veyq.ir

www.downallfa.com

دانلود رایگان نرم افزار
www.Soft98

وبسایت دانلود بهترین
www.Behtarin.Com .ir

مرکز بازیهای کوتاه آنالین 
www.MyGame.Ir

دانلود با لینک مستقیم
www.MeliDownload.Com

www.pardad.ir

Www.DaneshMag.Com
www.takbook.com
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http://freedownload.ir
http://freedownload.ir
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http://www.TakBook.Com
http://www.p30home.ir
http://www.azadegi.com
http://www.Gelorya.Com
http://www.ariyadownload.com
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http://www.mihandownload.com
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نظرات و پیشنهادات خود را بفرستید.
09364253748

Danesh.Tec@gmail.com
پیامک ها و ایمیل های شما در این صفحه منتشر خواهد شد.

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.takbook.com

mailto:Danesh.Tec%40gmail.com?subject=Danesh.Tec%40gmail.com
http://www.DaneshMag.com

