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سونوگرافی سیار
باالخره دس��تگاه س��ونوگرافی قابل حملی که در زمستان گذش��ته مجوز FDA )سازمان نظارت بر 
غ��ذا و دارو آمری��کا( را برای حضور در بازار کس��ب کرده بود، پای خود را از موسس��ه تحقیقاتی 
 MobiUS بیرون گذاش��ت و رس��ما وارد دنیای عرضه و تقاضا شد. این دستگاه که Mobisante
)اولترا سوند همراه( نام دارد، می تواند به راحتی در جیب جا شود و کارهای یک دستگاه سونوگرافی 
معمول را انجام دهد. بنابراین دیگر برای انجام بررس��ی های س��ونوگرافی نیازی نیس��ت تا بیمار به 
مراکز تش��خیصی-درمانی مجهز اعزام شود. مطمئنا بسیاری از کلینیکها و مراکز درمانی در نقاط 
دورافتاده و محروم چشم انتظار رسیدن چنین دستگاههای هستند اما چیزی که در این میان 
می تواند امید این مراکز را کمرنگ کند قیمت باالی دس��تگاه )حدود 7500 دالر( اس��ت؛ 
البته شرکت سازنده وعده داده است که در صورتی که سفارشهای بیشتری برای خرید این 
دستگاه بگیرد می تواند قیمت را تا نصف پایین بیاورد. مشکل دیگر تکنولوژی نسبتا قدیمی 
دس��تگاه است؛ مغز متفکر این دستگاه گوش��ی Toshiba TG01 است که بر پایه ویندوز 6.1 
)قابل ارتقا به 6.5( کار می کند. با این وجود هنوز می توان امیدوار بود که این دس��تگاه با س��رعت 

بخشیدن به تشخیص مشکالت اورژانس بیماران، ارزش 7500 دالر هزینه اش را داشته باشد.

قرص های ویتامین را خودسرانه مصرف نکنید.
مصرف مولتی ویتامین ها، فولیک اسید، ویتامین B6، منیزیم، روی، مس و آهن در برخی مصرف کنندگان 
به حد مرگ باری افزایش یافته و متاس��فانه مصرف کنندگان بدون هیچ دلیل و مدرکی که نش��ان دهد 
مصرف مکمل ها می تواند برایش��ان مفید باش��د، اقدام به تهیه این مواد می کنند. پژوهشگران با انتشار 
فراخوانی، از تمام زنانی که طی 2 سال گذشته از ویتامین ها و مواد معدنی استفاده کرده بودند، دعوت 
به همکاری کردند و در نهایت این تحقیقات با شرکت 38 هزار زن آغاز شد. دانشمندان اعالم کرده اند 
که بر اساس شواهد موجود، بیشتر افراد بدون مجوز متخصص یا به توصیه اطرافیان اقدام به مصرف 

این مکمل ها کرده اند. در این مطالعه، مصرف قرص آهن تاثیری قوی در افزایش احتمال مرگ به مقدار 2.4 درصد داش��ت، درس��ت مثل 
س��ایر مکمل ها. اما ارتباط آهن با افزایش مرگ بس��تگی به میزان مصرف داش��ت؛ یعنی هر قدر فرد آهن بیشتری مصرف کند، در معرض 
خطر بیش��تری قرار می گیرد. برعکس، مکمل های کلس��یم باعث کاهش احتمال خطر مرگ می ش��وند؛ هرچند به گفته محققان این یافته ها 
به تحقیقات و پرس و جوی بیشتری نیاز دارد و افراد نباید بدون توصیه و تجویز پزشک برای بهبود کمبودهای تغذیه ای، اقدام به مصرف 

این مکمل کنند.
در نهایت محققان نتیجه این تحقیقات را در یک جمله خالصه کرده اند: »مکمل بیشتر، زندگی بهتر!« تصور اشتباهی است.

به گفته دانش��مندان، ممکن اس��ت برخی مردم از جمله افراد مس��ن به برخی از مکمل های خاص نیاز داشته باشند. مثال ویتامین D یکی 
از مکمل هایی اس��ت که تمام افراد باالی 65 س��ال به آن نیاز دارند. البته اصوال افراد باید س��عی کنند تمام ویتامین ها و مواد معدنی مورد 
نیازش��ان را از طریق رژیم غذایی ش��ان تامین کنند. برخی افراد از مکمل ها به عنوان ضمانت گر سالمت خود استفاده کرده و فکر می کنند 
این مکمل ها هیچ ضرری نمی توانند داشته باشند، اما این افراد در اشتباهند؛ مصرف بیش از حد این مواد می تواند باعث مسمومیت شود! 

 نوبل پزشکی ۲۰11 برای سیستم ایمنی بدن

بنیاد نوبل مستقر در فرهنگستان علوم سلطنتی سوئد، امروز تصمیم گرفت که درمورد جایزه نوبل 2011 در رشته پزشکی یا فیزیولوژی، 
نیمی از آن را به طور مش��ترک به بروس بیوتلر و ژولز هافمن برای اکتشافاتش��ان در مورد فعال س��ازی ایمنی ذاتی و نیم دیگر را به رالف 

استینمن برای کشف سلول های دندریتی و نقش آن در ایمنی تطبیقی اهدا کند.
برندگان امسال جایزه نوبل پزشکی-فیزیولوژی با کشف چگونگی فعال شدن و آغاز واکنش های ایمنی ذاتی و تطبیقی و چگونگی ارتباط 

)nobelprize :بین آن دو، درک ما را از سیستم ایمنی بدن متحول کرده اند. )منبع
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نشانه های آب در 
سیاره سرخ

تازه تری��ن تصاویر ارس��الی 
مدارگرد ناسا از سطح سیاره 
س��رخ، بخش مرکزی چاله 
برخوردی نام گذاری نشده ای 
را نشان می دهد که بخشی از 
مواد معدنی زیر سطح سیاره 

سرخ را آشکار کرده است.
وقتی ابعاد گودال برخوردی 
از اندازه مشخصی باالتر رود، 
نیروی گرانش سبب می شود 

بخ��ش داخل��ی دیواره های 
ش��یب دار فروبری��زد و مواد 
معدنی از اعماق پوس��ته به 

سطح منتقل شوند. 
ناس��ا ح��دس  دانش��مندان 
رنگ��ی  م��واد  می زنن��د 
مشخص شده در این تصویر، 
است  شیمیایی  مواد  احتماال 
در  دور  گذش��ته  در  ک��ه 
مجاورت آب مایع بر سطح 
سیاره سرخ تشکیل شده اند.

رصد نوری که از 13 میلیارد 
سال قبل به زمین رسیده 

دانشمندان موسسه ملی نجوم ایتالیا با استفاده 
از تلس��کوپ 8.2 مت��ری VLT رصدخان��ه 
جنوبی اروپا )اس��و( در ش��یلی و تلسکوپ 
فضایی هاب��ل در فاصل��ه 600 کیلومتری از 

زمین س��یگنالهای ن��وری را دریافت 
کردند که از ح��دود 13 میلیارد 

س��ال قبل در حال سفر بوده 
است. این س��فر طوالنی در 
فضا و در زم��ان طول موج 
این ن��ور را عمیقًا تغییر داده 
و سرانجام به صورت بسیار 

ضعیفی به زمین رس��یده است 
این نور زمانی ساطع شده که جهان 

تنها 5 درصد از س��ن فعلی خود را داش��ته 
است.نتایج بررسی این نور که از کهکشانهای 
بس��یار دور به زمین رس��یده است نشان می 
دهد که این کهکشانها هنوز در »مه نخستین« 
جه��ان که ترکیب��ی از هی��دروژن خنثی بوده 
اس��ت، قرار داشته اند.»مه نخستین« چند صد 
میلیون سال پس از بیگ بنگ به جهان اجازه 

داده است تا گسترده شود.
ان��دازه گیریهای دقیق، به دانش��مندان اجازه 
داد ک��ه برای اولین بار تکام��ل موقتی فرایند 

سازماندهی دوباره جهان را بازسازی کنند.
این بازسازیها نشان می دهد که در 13 میلیارد 
سال قبل، مه نخستین که اطراف جهان نوزاد 
را احاطه کرده بود ش��روع به از هم پاش��یدن 
کرده اس��ت. ، نتایج این بررسیها حاکی از آن 
است که در عصری که تنها 780 میلیون سال 
از بیگ بنگ می گذشت هیدروژن خنثی باید 
بین 10 تا 50 درصد حجم جهان نخستین را 

ساخته باشد. 

پرواز تاکسي فضایي ناسا
هواپیماي فضایي »دریم چیس��ر« ش��رکت 
»س��یرا نوادا« که ش��بیه یک ش��اتل فضایي 
کوچک است، یکي از چهار تاکسي فضایي 
بوده ک��ه توس��ط ش��رکتهاي خصوصي با 
پش��تیباني آمریکا در حال س��اخت هستند. 
براي این پرواز آزمایشي که بدون سرنشین 
انجام خواهد ش��د، این فضاپیما 
ب��ر روي فضاپیم��اي ناق��ل 
»وایت نایت دو« به آسمان 
پرت��اب خواهد ش��د که 
فضاپیماي  اس��ت  ق��رار 
»اسپیس شیپ  مسافربري 
به ش��رکت  متعل��ق  دو«، 
»اسپیس گالکتیک« را حمل 

کند. 
»اد مانگو« مدی��ر برنامه کارکنان تجاري 
ناسا در یک نشست خبري در مرکز فضایي 
کن��دي در فلوری��دا اظهار ک��رد:  این پرواز 
آزمایش��ي از پایگاه نی��روي هوایي ادوارد 

در صحراي »موهاوي کالیفرنیا« یا محدوده 
موشکي شنهاي سفید در نیومکزیکو پرتاب 

خواهد شد.
این پرواز آزمایش��ي در پ��ي افزایش 25.6 
میلیون دالري بودجه ش��رکت سیرا نوادا به 
بودجه 80 میلیون دالر اولیه آن براي ساخت 
این فضاپیما توسط ناسا، افزوده شده است. 
اس��ا در کنار کمک به شرکتهاي خصوصي 
براي ساخت تاکس��ي هاي فضایي، در حال 
کار بر روي یک موش��ک س��نگین باالبر و 
فضاپیما براي اعزام فضانوردان و محموله به 
س��یارکها، ماه، مریخ و دیگر مقاصد فضایي 

در خارج از مدار ایستگاه فضایي است.
ای��ن فضاپیما که سیس��تم پرت��اب فضایي 
)SLS( نام دارد، قرار اس��ت تا سال 2017 

آماده شود.
باب کابانا، رییس مرکز فضایي کندي اظهار 
کرد که این پرواز آزمایش��ي بدون سرنشین 
قرار اس��ت در س��ال 2021 با ی��ک پرواز 

آزمایشي با سرنشین دنبال شود.

بالن به جای شاتل
ای��ن س��ازمان اکن��ون 10 میلیون دالر براي س��اخت 
مجموع��ه اي از بالن ه��اي کوچک جهت اس��تفاده در 
ماموریت هاي آینده، هزینه کرده اس��ت. از این بالن ها 
براي انتقال تجهیزات در ماموریت هاي بدون سرنشین 
استفاده خواهد ش��د و از اولین مقاصد این بالن ها در 

مدار، تایتان، بزرگترین قمر زحل خواهد بود. این بالن که توس��ط آزمایش��گاه رانش جت 
ناس��ا طراحي شده، براي دوام در ش��رایط این قمر باید دماي منفي 180 درجه سانتیگراد 

را تحمل کند.
پیش ساختهایي نیز به این منظور توسط شرکت نیر اسپیس )Near Space( در ارتفاعات 
باال مورد آزمایش قرار گرفته اند. به گفته »تیم الخنمایر«، رییس »نیر اسپیس«،  این شرکت 

قادر است جو مریخ را که این بالن باید از آن عبور کند، بازسازي کند.
یکي از جاه طلبانه ترین پروژه هاي این ش��رکت براي ناس��ا، آزمای��ش اجزاي یک هواپیما 
بوده که قرار اس��ت درون یک فضاپیما به مریخ روانه ش��ود. این هواپیما س��پس در مریخ 

پیاده سازي شده و در جو نازک این سیاره پرواز خواهد کرد. 
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ثبت رکورد توسط موشک
موشک »کوئیک«)Qu8k( که از یک ساختار معمول برج مانند در صحراي بلک راک نوادا به فضا پرتاب 
شده بود، در یک فرود ایمن در مدت زمان 7.5 دقیقه با چتر نجات در فاصله چهار کیلومتري محل پرتاب 
فرود آمد و توانست به یکي از قوانین این رقابت که بازیابي موشک سالم در 24 ساعت پس از زمان پرتاب 
ارتفاع 425  و  قطر 20 سانتي متر  از  آلومینیوم ساخته شده  از  که  این موشک  بپوشاند.  است، جامه عمل 
سانتیمتر برخوردار است. کوئیک از سوخت ترکیبي پرکلرات آمونیوم براي شتاب بیشتر در زمان صعود 
975.36 متر بر ثانیه استفاده کرد. گروه سازنده این موشک آن را به دو زمان سنج، چهار دستگاه جي پي اس، 
 یک شتاب سنج یا آشکارساز تابش کیهاني مجهز کرده بودند. شرکت آرمالیدو ایرواسپیس که در سال 2000 
توسط جان کارماک از موسسان شرکت بازي رایانه اي آي دي سافت ور تاسیس شده، پشتیباني جایزه 5000 
دالري این رقابت را برعهده دارد. در این رقابت شرکت کنندگان باید یک موشک را به ارتفاع باالي 30 

کیلومتري فرستاده و آن را تا 24 ساعت پس از پرتاب بازیابي کنند. همچنین باید شماره سریال جي پي اس پرواز با حداقل رکود 30 
کیلومتر ارائه شود. اگرچه تیم سازنده این موشک نتوانست اطالعات جي پي اس پرواز را به درستي ثبت و ارائه کند، اما دیگر دستگاه ها 

توانستند داده هایي را از این پرواز ارائه کنند که این تیم را به ادامه کار امیدوار کرده است. 

سریع ترین اتوبوس الکتریکی جهان 

اتوبوس الکتریکی جدیدی که با بدنه سبک از جنس کربن ساخته شده در 
دوبی رونمایی شد. این اتوبوس که به اندازه اتوبوس های معمولی ساخته 
شده، 15 متر طول و 8 درب در هر طرف دارد. قرار است از این اتوبوس 
که ظرفیت آن 23 نفر است به عنوان یک اتوبوس عمومی استفاده شود.

هزینه ساخت این اتوبوس لوکس الکتریکی، 13 میلیون دالر و حداکثر 
سرعت آن 250 کیلومتر در ساعت اعالم شده و سریع ترین اتوبوس جهان 

هم لقب گرفته است.

ترمز وایرلس
علوم  محق��ق  ی��ک 
کامپیوت��ر آلمان یک 
سیستم بی سیم برای 
دوچرخه ها س��اخته 

است.
ترمز  سیس��تم  ای��ن 
بیس��یم در دانش��گاه 
س��ارلند آلمان تولید 
ش��ده و م��دل اولیه 
حجی��م  کم��ی  اش 
و بدش��کل ب��ه نظر 
میرسد. اما سازندگان 
می گوید در صورت 
تولی��د تج��اری اش 
زیب��ا  و  کوچ��ک 

خواهد ش��د. ضمن اینکه حذف تمام سیم کشی های قدیمی، 
دوچرخه را بسیار زیبا و شکیل می کند.

آنه��ا می گوین��د الگوریتم ب��ه کار رفته برای کنترل سیس��تم 
ترمز این دوچرخه بس��یار دقیق عمل می کند و ش��بیه چیزی 
اس��ت که در هواپیماها اس��تفاده می ش��ود و میزان دقت آن 
99.999999999997 درصد اس��ت. به ای��ن معنی که در هر 

یک تریلیون بار ترمز، فقط سه بار احتمال خطا وجود دارد.
پروفس��ور هرمن که سرپرست تیم تحقیقاتی را به عهده دارد 
می گوید این ترمز همین االن هم بس��یار خوب و سریع عمل 
می کند اما ما مش��غول بهتر کردن آن و افزودن عملکردهایی 

مانند سیستم ضد قفل و ارتعاش به آن هستیم. 
او معتقد اس��ت حتی اگر این سیس��تم هیچ وقت به صورت 
تج��اری وارد بازار نش��ود تجربه های حاص��ل از این پروژه، 
اطالعات��ی را در اختیار آنها قرار م��ی دهد که در پروژه های 
حس��اس و بزرگ برای کنترل بی سیم سیستم های حیاتی با 

ضریب خطای بسیار، کم مفید واقع خواهد شد. 
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دستگاه استرس سنج
محققان ژاپنی دستگاهی را ساخته اند که شبیه به ماوس رایانه است و 
می تواند سطح استرس را اندازه گیری کرده و آن را بر روی رایانه نشان 
دهد. این دستگاه استرس سنج از فناوری استفاده می کند که از طریق 
یک حسگر، امواج فشار خون را ردیابی می کند. بنابراین کاربر تنها باید 
انگشت خود را به مدت حدود 10 ثانیه بر روی دستگاه فشار دهد تا این 
حسگر تغییرات فشار گردش خون را اندازه گیری کند. سپس دستگاه از 
طریق یک نرم افزار، حالت استرس را با یک نمودار گرافیکی در چهار 

رنگ بر روی نمایشگر رایانه نشان می دهد.
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دس��تگاه ازدی��اد برداش��ت از مخ��ازن نفتی 
پژوهش��گران پارک علم و فناوری فارس دستگاهی برای مطالعه 
ازدیاد برداش��ت از مخازن شکاف دار نفتی و گازی عرضه کردند 
که این دستگاه امکان ش��بیه سازی این نوع مخازن را به کاربران 
م��ی دهد. ع��ادل محس��ن زاده از محققان این طرح ب��ا تاکید بر 
اینک��ه حرکت و جایگزینی نفت در مخازن ش��کاف دار نس��بت 
به مخازن معمولی متفاوت اس��ت، افزود: از این رو برای بررسی 
اثر وجود ش��کاف بر روی روش��های ازدیاد برداشت در مخازن 
ش��کاف دار الزم اس��ت تا در این زمینه از دس��تگاههای بررسی 
ازدیاد برداشت از مخازن شکاف دار استفاده  شود. وی با اشاره به 
اجرای پروژه ای در این زمینه یادآور شد: در این راستا دستگاهی 
برای مطالعه ازدیاد برداش��ت از مخازن نفتی ش��کاف دار عرضه 
کردیم. این دس��تگاه شامل مغزه نگهدار اصلی، اشباع کننده مغزه 
ها، نگهدارنده س��یاالت، پوششهای حرارتی، دستگاه بخار ساز و 

سیستم کنترل دیجیتال است.
محس��ن زاده با اشاره به کاربردهای این دستگاه خاطر نشان کرد: 
این دس��تگاه در زمینه مطالعه برداش��ت نفت س��بک و سنگین از 
مخازن ش��کاف دار، بررس��ی فرآیندهای ریزش ثقلی در مخازن 
شکاف دار، مطالعه روش��های مختلف ازدیاد برداشت در مخازن 
شکاف دار از قبیل سیالب زنی، تزریق مواد شیمیایی و میکروبی 
و تزری��ق گاز و تزریق بخ��ارآب کاربرد دارد. این محقق ش��بیه 
س��ازی ش��کافهای افقی و عم��ودی مخازن، قابلی��ت کارکرد در 
ش��رایط دما و فشار واقعی مخزن تا 300 درجه سانتیگراد و 400 
ب��ار و امکان اس��تفاده از مغزه هایی با طول ی��ک متر و قطر 10 
س��انتیمتر را از خصوصیات این دس��تگاه نام برد. محسن زاده با 
بیان اینکه یک نمونه از این دس��تگاه به دانش��گاه سلطان قابوس 
کش��ور عمان فروخته شده است، یادآور شد: مذاکراتی با شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب جهت تجاری س��ازی این دس��تگاه 

انجام شده است.

پدر برق ایران بستری شد
معاون  و  شریف  صنعتی  دانشگاه  بنیانگذاران  از  لکستانی  تیمور 
امورعمومی این دانشگاه در زمان تاسیس و توسعه  
اولیه آن در بیمارستان ایران مهر تهران بستری 
شد. مهندس لکستانی در سال 1294 در 
سلماس به دنیا آمد و پس از اخذ دیپلم 
سال  در  تبریز  فردوسی  دبیرستان  از 
نفر  فنی جزء 10  دانشکده  1313 در 

اول پذیرفته شد.
 وی پس از گذراندن دوره سربازی در 
سال 1319 در کارخانه تولید برق تهران 
1326ریاست  سال  در  و  شد  کار  به  مشغول 
شبکه توزیع برق تهران را بر عهده گرفت. وی از جمله افرادی 

بود که دانشگاه صنعتی شریف را تاسیس کرد.
 لکستانی پس از تاسیس این دانشگاه در سال 1345 تا سال 1359 
عضو هیئت امنا و معاون فنی دانشگاه شریف بود و همه او را به 

عنوان »پدر برق ایران« نامیده اند.

نانو کود آلی با کاهش گازهای گلخانه ای
محققان کشور با استفاده از فناوری نانو، نوعی کود آلی تولید کردند 
که عالوه بر افزایش سطح عملکرد گیاه، موجب افزایش اکسیژن هوا 

و کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای می شود.
محمدحسن نظران- مجری طرح با بیان اینکه این محصول موفق به 
دریافت نانو نماد شده است، افزود: این نانو کود در یک طرح 2 ساله 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی در مزارع پسته استان کرمان استفاده 
شد و بررسی ها نشان داد این کود موجب افزایش متابولیک های 

ثانویه در گیاه پسته می شود.
وی با بیان اینکه این کود در عملیات فتوسنتز گیاه تاثیرگذار است، 
ادامه داد: از آنجایی که این نانو کود آب و دی اکسید کربن محیط 
گرفته و اکسیژن و قند تولید می کند، فتوسنتز گیاه افزایش می یابد 
و از سوی دیگر جذب دی اکسید کربن )CO2( و دیگر گازهای 
گلخانه ای که عمده آن ها کربن هستند تا 3.5 برابر افزایش می یابد.
نظران به بیان جزئیات ساخت نانو کود کالت آهن خضراء پرداخت 
و اضافه کرد: بنیان این کود کامال طبیعی و از مواد آلی معدنی است 
این کود کامال با محیط زیست و مزارع کشاورزی سازگار است و 
با اضافه شدن مواد آلی به آن موجب بیشتر شدن مواد آلی خاک می 
شود. در فرآیند تولید این نانو کود از روش خود تکثیری استفاده شد 
تا سرعت  به صورت هدفمند چینش شدند  آن  اتمهای  آن  که طی 

عمل آن افزایش یابد.
 مجری طرح با تاکید بر اینکه این کود برای همه رده های گیاهی 
قابل استفاده است، یادآور شد: این کود به صورت پودر تولید شده 

است اما قابلیت استفاده به صورت مایع را هم دارد.

»هاوین« در رقابت خودروهای خورشیدی
مسابقات  از  دوره  این  در 
هلند،  کشورهای  از  تیم   37
کانادا،  ایتالیا،  آلمان،  امریکا، 
استرالیا، تایوان، ژاپن، فلیپین، 
عربستان  مالزی،  کره،  هند، 
ایران  از  تیم  دو  و  سعودی 

حضور دارند.
مرحله اول این مسابقات شامل تست سرعت در پیست اتومبیلرانی 
به دست  نتایج  برگزار شد. طبق  استرالیا  »داروین«  که در شهر  بود 
آمده، تیم دانشگاه آزاد اسالمی قزوین با خودروی خورشیدی هاوین 
در بین 37 تیم از دانشگاه های دنیا به رتبه  14 رسید. تیم دانشگاه 
حائز  که  بود  مسابقه  این  در  کننده  شرکت  ایرانی  تیم  دیگر  تهران 
 )MIT(رتبه 35 شد. در این مرحله همچنین تیم دانشگاه ام آی تی
آمریکا در رتبه 27 قرار گرفت. تیم دانشگاه آزاد اسالمی قزوین  بعد 
از تیم هایی از دانشگاه های ژاپن و سنگاپور در بین دانشگاه های 
آسیایی در رتبه سوم قرار گرفت. مسیر مرحله اصلی مسابقات از شهر 

به  استرالیا  در  داروین  شمالی 
سمت آدالید جنوبی ترین شهر 
در  است.  شده  تعیین  استرالیا 
این مرحله خودروهای شرکت 
به  طول 3  باید مسیری  کننده 
هزار و 24 کیلومتر را طی کنند.
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لنوو دومین تولیدکننده ي بزرگ رایانه ي جهان شد
 )IDC( لنوو با اشاره با آمارهاي منتشره از سوي کورپوراسیون آمار بین المللي
اعالم کرد که این شرکت تولیدکننده رایانه و لوازم الکترونیکي که سهام آن هم 
در بورس هنگ کنگ و هم در بورس نیویورک عرضه مي شود، در حال حاضر 

دومین تولیدکننده بزرگ رایانه  شخصي در جهان است.
آمارهاي منتشره از آن حکایت دارند که لنوو طي 15 ماه گذشته بیش ترین رشد 
را در تولید رایانه هاي شخصي داشته و اکنون توانسته سهم 13.7 درصدي از 

بازار رایانه هاي شخصي جهان را به خود اختصاص دهد.
لنوو در سه ماهه گذشته 12.6 میلیون دستگاه رایانه  شخصي تولید کرده است 
و مدیر این شرکت مي گوید: ما طي شش ماه توانستیم از دو رقیب خود پیشي 

گرفته و به جایگاه دوم جهان برسیم.

نخستین تبلت ساخت لیتواني به بازار روانه شد
شرکت رایانه یي آکمه لیتواني نخستین تبلت ساخت خود را به بازار عرضه کرد.
تبلت ها در جهان و  بازار داغ  پارشلیناس - مدیر شرکت آکمه - گفت:   پل 
تقاضاها براي این محصول کاربردي، باعث شد تا تولید نخستین تبلت را در 

لیتواني آغاز کنیم.
این تبلت هفت اینچي اندرویدي، داراي پردازنده یک گیگاهرتزي، حافظه 4 
گیگابایتي با قابلیت افزایش تا 32 گیگابایت است. هم چنین با داشتن دوربین، 

ورودي یو اس بي از تمامي فرمت هاي صوتي و تصویري پشتیباني مي کند.
وي افزود: این تبلت هم اکنون با قیمت 190 یورو در بیش از 25 کشور اروپایي 
عرضه شده است و قیمت پایین، عمر باالي باتري، پشتیباني از زبان هاي منطقه 
بالتیک و اسکاندیناوي و جایگزیني دستگاه جدید درصورت بروز هر مشکلي 

در مدت یک سال از مزیت هاي این تبلت جدید است.

اختصاص 7 درصد از ترافیک اینترنتي 
آمریکا به تبلت  و تلفن  هوشمند

قابل  دستگاه هاي  سایر  و  تبلت ها  هوشمند،  تلفن هاي 
ترافیک  از  توجهي  قابل  سهم  حاضر  حال  در  حمل 

اینترنتي در آمریکا را به خود اختصاص داده اند.
رایانه هاي  شامل  که  کام اسکور  جدید  گزارش  در 
شخصي و نت بوک ها »نمي شود«، آمده است: تلفن هاي 
غیررایانه یي  اینترنتي  ترافیک  از  درصد   64 هوشمند 
آمریکا و تبلت ها هشت درصد از سهم این ترافیک را 

به خود اختصاص دادند.
در ادامه گزارش آمده است: دستگاه هاي داراي سیستم 
عامل iOS اپل در هر دو طبقه بندي پیشتاز هستند و 
آي پد اپل بیش از 97 درصد ترافیک اینترنتي ایجاد شده 
توسط تبلت ها و تلفن هاي هوشمند داراي سیستم عامل 
ایجاد  اینترنتي  ترافیک  درصد   58.5 به  نزدیک   iOS
اختصاص  خود  به  را  هوشمند  تلفن هاي  توسط  شده 

داده اند.
در گزارش دیگري که از سوي دیجیتال ترافیک منتشر 
 32 با  گوگل  اندروید  عامل  سیستم  است:  آمده  شده 
درصد از سهم دستگاه هاي قابل حمل در رده ي دوم و 
بلک بري با پنج درصد سهم ترافیک دستگاه قابل حمل 

در رده ي سوم قرار گرفته است. 

10e ViewPad معرفی تبلت آندرویدی
با  تبلتی  افزوده است،  به محصوالت خود  10eرا   ViewPad ViewSonicخط جدید 
 9/IPS LCD7 این تبلت جدید یک صفحه نمایش لمسی .OS 2.3 سیستم عامل آندروید
اتصال  و   3/5 بلوتوث  مگاپیکسلی،   1/3 جلویی  دوربین   ،600×1024 وضوح  با  اینچی 
microSD/ قابلیت  و  بوده  4گیگابایت  آن  داخلی  حافظه  802.11b/g/nدارد.   WiFi

SDHC را نیز برای گسترش حافظه دارد.
شود.  می  512MBاجرا   RAM و   1GHz Cortex A8 پردازنده  10eبا   ViewPad
ضخامت آن تنها 9/1 میلی متر بوده و یک مینی خروجی HDMI برای نشان دادن فایل 
های HDدر صفحه نمایش های بزرگتر دارد. nwViewPad با اجرای آندروید شامل 
رابط کاربری 3D ViewScene بوه که یک رابط 3Dو قابل تنظیم تا 16 پانل را ارائه می 

)Hothardware:کند.)منبع

انتشار آمار جالب توجه از صاحبان تبلت
در گزارشی جال توجه و  جدید کام اسکور آمده است: نزدیک به 30 درصد از 
صاحبان تبلت در آمریکا به 25 تا 34 سال سن دارند و نزدیک به 55 درصد از 

تمامي صاحبان تبلت مرد هستند.
در ادامه این گزارش آمده است: نزدیک به 60 درصد از صاحبان تبلت از این 
دستگاه براي دسترسي به شبکه هاي اجتماعي و به روزرساني صفحات خود و 

مرور تازه ترین اخبار از سایت هاي اینترنتي استفاده مي کنند.
کام اسکور هم چنین اعالم کرد: کم تر از نیمي از تمامي صاحبان تبلت از طریق 

این دستگاه به خرید اینترنتي از سایت هایي مانند آمازون پرداخته اند. 
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نتایج یک گزارش نشان می دهد آی پد در بین 
تبلت های دیگر بیشترین استفاده برای مرور 

صفحات وب را دارد.
مطالعات  نتایج   ،pcworld گزارش  به 
در  می دهد  نشان   comscore شرکت 
آمریکا 97 درصد ترافیک اینترنت تبلت ها از 

طریق آی پد تولید می شود.
به  مجهز  تبلت های  که  است  حالی  در  این 
درصد   20 داشتن  با  اندروید  عامل  سیستم 
مرور  برای  کمی  کاربرد  آمریکا  تبلت  بازار 

وب دارند.
 46.8 داشتن  با  آی پد  تبلت  این  بر  عالوه 
گوشی های  به  نسبت  وب  ترافیک  درصد 
آی فون با 42.6 درصد کاربرد بیشتری برای 

مرور وب دارند.
بین تمام دستگاه های موبایل در آمریکا،  در 
وب  ترافیک  درصد   43  ios عامل  سیستم 

به  مجهز  دستگاه های  طرفی  از  داراست.  را 
اندروید که بیشترین سهم از بازار دستگاه های 
موبایل را دارند در این دسته بندی تنها 34 

درصد از ترافیک وب را تولید می کنند.
کاربردهای   comscore موسسه  آمار 
است.  کرده  بررسی  نیز  را  آمریکا  آی پددر 
از  استفاده  بیشترین  آمار  این  اساس  بر 
آی پد برای خرید، مرور اخبار و استفاده از 
شبکه های اجتماعی است. یک سوم کاربران 
تا 34 سال هستند و در  بین سن 25  آی پد 

آمدی زیر 100 هزار دالر در سال دارند.
کاربران  می دهد  نشان  همچنین  آمار  این 
آمریکایی آی پد عالقه زیادی به مطالعه اخبار 
دارند. در صدر اخبار مورد عالقه این افراد 
اخبار جهان، آمریکا و اخبار محلی قرار دارد.

 7 ویندوز  که  دهد  می  نشان  جدید  آمار 
سیستم  ترین  استفاده  پر  مقام  به  سرانجام 
عامل دنیا نایل آمده است. البته پیش از این 
نیز افتخار این مقام در اختیار برادر کوچکتر 
همین سیستم عامل، یعنی ویندوز اکس پی 
بوده است اما سر انجام به نظر می رسد این 
ماه ویندوز 7 موفق شده رتبه اول را از آن 
خود بکند. فراموش نکنید ویندوز اکس پی 
 10 ای  سابقه  با  قدیمی  عامل  سیستم  یک 
نصب  سیستمی  روی  وقتی  و  است  ساله 
به  را  ها جای خودش  راحتی  این  به  بشود 
این  بنابراین  نمی دهد!  دیگر  عاملی  سیستم 
برای  خوب  پیشرفت  یک   7 ویندوز  رشد 

مایکروسافت به حساب می آید. 
رشد  سرعت  بیشتر  کمی  میخواهید  اگر 
ببیند:  را  آمار  این  کنید  حس  را   7 ویندوز 

ویندوز 7 در اکتبر سال 2009 وارد بازار شد 
و:

- تعداد کاربران اش در سه ماه از مک بیشتر 
بود.

- در طی 10 ماه از ویندوز ویستا عبور کرد.
- حاال بعد از 2 سال موفق شد از اکس پی 

هم عبور کند.
به حساب  رکورد  نوعی  را  این  بتوان  شاید 
حال  به  تا  گوید  می  مایکروسافت  آورد. 
را  ویندوز 7  از  نسخه  میلیون  از 450  بیش 
به فروش رسانده است و به این عدد تعداد 

نصب های غیرقانونی را هم اضافه کنید.
فعال که مایکروسافت حدود 90 درصد بازار 
اختیار  در  را  کامپیوترها  های  عامل  سیستم 
کامل  طور  به  تقریبا  بازار  این  در  و  دارد 

حکمفرمایی می کند.

پراستفاده ترین سیستم عامل

آی پد بیشترین ترافیک اینترنتی را تولید می کند
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گوگل بر اساس رسم دیرینه 
خود در گرامیداشت مشاهیر علم و 
ادب، این بار به سراغ ایتالو کالوینو 
و  است  رفته   )Italo Calvino(
لوگوی خود را به مناسبت هشتاد و 
هشتمین سالگرد تولد این نویسنده 
کرده  دستکاری  ایتالیایی  بزرگ 

است.
سال  اکتبر   15 در  کالوینو  آقای 
1923 در یکی از شهرهای کوبا به 
نام سانتیاگو د الس وگاس به دنیا 

آمد.
وی تا پنج سالگی در کوبا ماند و 
سپس به ایتالیا رفت و بیشتر عمر 

خود را همان جا سپری کرد.
عنوان  به  وی  از  که  کالوینو  آقای 
یک نویسنده وسواسی یاد می شود، 
بسیاری  کمونیستی  روزنامه های  با 

همکاری داشته است.
زیادی  کتاب های  نویسنده  این  از 
جمله  آن  از  که  مانده  یادگار  به 
درخت نشین،  بارون  به  می توان 
ناموجود  آرژانتینی، شوالیه  مورچه 
و کاخ سرنوشت های متقاطع اشاره 

کرد.
فارسی  زبان  به  کالوینو  آثار  اکثر 

ترجمه شده است.
سال  در  چیره دست  نویسنده  این 
در  مغزی،  اثر خونریزی  بر   1985
شهر سینه تا در ایتالیا چشم از جهان 

فرو بست.
وی به هنگام مرگ 61 ساله بود. 

قدردانی گوگل از 

یک نویسنده فقید

www.takbook.com



به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات 
استان تهران، با اجرای این عملیات، ارتباط 
شهید  مخابرات  مرکز  در  مشترکین  تلفنی 
با پیش شماره های 2284 الی 2289  مفتح 
ظفر،  شریعتی،  خیابان های  محدوده  در 
پورمشکانی، احمدیه یکم، زمرد، کالهدوزان 
و در مرکز مخابرات شهید محالتی با پیش 
در   2219  ،2249 الی   2244 های  شماره 
کنگان  خیابان های  نفت،  شهرک  محدوده 
یکم، دوم، سوم، چهارم و در مرکز مخابرات 
شهید چمران با پیش شماره های 6650 الی 

ستارخان،  خیابان های  محدوده  در   6656
توکلی  برادران  پارساییان،  اله، شهید  حبیب 
اختالل  با  ساعت   72 مدت  به  حداکثر 
با  گزارش  همین  براساس  است.  همراه 
اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای 
بهشتی  شهید  مخابرات  مرکز  در  مشترکین 
از ساعت 23 به مدت 6 ساعت و در مراکز 
از  کاشانی   – مدنی   – مطهری  مخابرات 
دچار  ساعت   4 مدت  به  صبح   8 ساعت 

اختالل می شود. 

توسعه مراکز مخابراتی تهران

در  حسیني  سیدمحمد 
رایانه ي  روز  نشست 
نمایشگاه  در  که  پاک 
دیجیتال  رسانه هاي 
گفت:  شد،  برگزار 
حرکت  این  امیدواریم 
نمادین و سمبلیک که 
امروز انجام مي شود، فرصتي باشد که بتوانیم 
و  بپردازیم  موضوع  این  به  سال  طول  در 
تولیدات و کتاب ها را نیز به زبان هاي دیگر 
قرار  مردم  همه  اختیار  در  و  کرده  ترجمه 

دهیم.
را  آینده  به  امید  نمایشگاه  این  افزود:  وي 
انجام  ارزشمند و خوبي  کارهاي  آن  که در 
امیدواریم  و  مي کند  افزون  شد،  خواهد 
زیربنایي  و  مهم  و  اساسي  کارهاي  بتوانیم 

انجام دهیم.
او با بیان اینکه از کشورمان انتظار مي رود که 
در این زمینه از دیگر کشورها پیشي گرفته و 
محیط و محتواي پاک را در این عرصه ارایه 
کند، گفت: امیدوارم حرکت نمادین و مهم 
در  بتوان  که  باشد  فرصتي  پاک  رایانه  روز 

تمام سال به این موضوع پرداخت.

فرهنگي  خانه   250 ایجاد  از  هم چنین  وي 
بخش  در  و  داد  خبر  کشور  در  دیجیتال 
کشور هاي  گفت:  سخنانش  از  دیگري 
در  آن ها  براي  ایران  دارند  انتظار  اسالمي 
این زمینه الگو باشد و کشور ما را سرمشق 
خود قرار مي دهند بنابراین باید در این زمینه 
نیز  دیگران  تجربیات  از  البته  و  کرد  تالش 
و  پاک  و  سالم  محتواي  از  تا  استفاده  کنیم 
در واقع رایانه پاک صیانت کنیم و بتوانیم به 

اهداف بلندمان برسیم.
او گفت: براساس تفاهم نامه امضا شده بین 
مرکز رسانه هاي دیجیتال وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي و سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي قرار است 20 مرکز فرهنگي دیجیتال 
نیز در کشورهاي همکار سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمي راه اندازي شود.
ملي  شبکه  کرد:  ابراز  هم چنین  حسیني 
و  علمي  معاونت  سرمایه گذاري  با  فرهنگ 
فناوري ریاست جمهوري و وزارت فرهنگ 
وزارت  همکاري  با  و  اسالمي  ارشاد  و 
ارتباطات و فناوري اطالعات راه اندازي شد. 

شبکه ي ملي فرهنگ راه اندازي شد

تعریف  به  اشاره  با  پاک،  رایانه  روز  نشست  در  تقي پور  رضا 
اینترنت پاک گفت: تعریف ما از اینترنت پاک فقط اسالمي بودن 
آن نیست بلکه انساني بودن آن است، یعني مباحثي که انسان را 
به جایگاه واالیي که دارد، هدایت کند. او گفت: اینترنت باید از 
استعدادهاي  بالندگي  و  شکوفایي  موجب  و  شده  تهي  آسیب ها 

انساني شود.. 
و همچنین اضافه کردند که: آنچه که امروزه در اینترنت در حال 

وقوع است، جزو ماهیت اصلي آن نیست و به همین دلیل یکي 
از برنامه هاي اصلي اینترنت پاک آن است که پایه اولیه این شبکه 
باید فارغ از کسب و کارهاي کثیف باشد. او ادامه داد: عالوه بر 
به کیان خانواده وارد  از آسیب هایي که  اینترنت فعلي جدا  این، 
مي کند باعث خدشه دار شدن حریم شخصي افراد مي شود که در 
این راستا بحث امنیت و دفاع از حریم شخصي افراد دیده شده 

است. 

تعریفی از اینترنت پاک • ایسنا

• ایتنا

معاون شرکت ارتباطات زیر ساخت 
اختالالت  که  مطلب  این  بیان  با 
شبکه اینترنت طی روزهای گذشته، 
زیر  ارتباطات  شرکت  به  ارتباطی 

ساخت ندارد، اعالم کرد: 
قطعی  گونه  هیچ  روزها  این  طی 

درشبکه دیده نمی شود.
احمد پورنگ گفت: 

واختالالت  اینترنت  سرعت  کندی 
در این شبکه از جای دیگرناشی می 

شود.
و  عادی  را  شبکه  وضعیت  وی 

طبیعی اعالم کرد و گفت: 
باید سازمان های دیگری جوابگوی 

این اختالالت باشد.
روزهای  طی  اینترنت  اختالال ت 
مشترکان  از  بسیاری  شکایت  اخیر 
دنبال  به  را  اینترنتی  شرکت های  و 
مسئله،  این  به  پاسخ  در  که  داشت 
نبوده  پاسخگو  خاصی  نهاد  هیچ 

است. 
هم اکنون نیز این مشکل به صورت 
سرعت  افت  و  جزئی  اختالل های 
اینترنت در برخی ساعات ادامه دارد. 
در  گسترده  قطعی های  از  دوره  این 
سرعت  افت  به  که  کشور  اینترنت 
منجر  سرعت  درصدی   70 حدودا 
دهی  سرویس  حتی  که  بود  شده 
مشکل  با  را  وایمکس  اپراتورهای 

همراه کرده بود.

اختالل اینترنت
ارتباطی با

شبکه زیرساخت ندارد

• آی تی آنالیز
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که  می گوید  مایکروسافت  اجرایی  مدیر 
از  بسیاری  با  همراه  ویندوز  بعدی  نسخه 
خواهد  ارایه  جدید  امنیتی  ویژگی های 
صورت  به  که  قابلیتی  جمله  از  شد. 
بدافزار  برای  را  بوت  درایوهای  خودکار 
جست وجو می کند و یا تجهیز این ویندوز 
ضدویروس  برنامه  یافته  بهبود  نسخه   با 

.Windows Defender
 Anaheim در کنفرانس مایکروسافت در
و  ریزی  برنامه  رییس  نایب  کالیفرنیا، 
 Michael آقای  ویندوز،  اکوسیستم 
را   8 ویندوز  از  نسخه ای   Angiulo
بوت   USB درایو  آن  در  که  داد  نشان 
به  فناوری  این  توسط  بدافزار،  به  آلوده 
صورت خودکار بررسی شد. پیش از آنکه 
سیستم عامل موجود روی کول دیسک قادر 
به باال آمدن و شروع کار باشد، ویندوز 8 
فرآیند را متوقف ساخته و پیغام اخطاری 
کننده  بوت  درایو  آن  در  که  داد  نشان  را 
حاوی یک امضای نامعتبر بوده که احتمال 

به خطر افتادن اطالعات را در پی دارد.
می نماید  فراهم  را  امکان  این  که  فناوری 

 Unified Extensible یا    UEFI
Frimware Interface نامیده می شود. 
firmware قابلیت جدیدی که جایگزین
های فعلی که سیستم عامل های مایکروسافت 
می شود.  می کردند،  استفاده  آن  از  ابتدا  از 
است  طراحی شده  منظور  این  به   UEFI
آمدن  باال  و  راه اندازی  زمان  مدت  از  که 
اینتل  توسط   UEFI بکاهد.  کامپیوتر 
معماری های  انواع  برای  اما  ساخته شده، 

مختلف CPU قابل استفاده است.
آقای Angiulo در این باره عنوان می کند: 
بهتر  و  بوت سریعتر  درباره  تنها  »موضوع 
نیز  امنیت  درباره   داستان  بلکه  نیست. 

هست.«
Steven Sinofsky، رییس بخش ویندوز 
که  می گوید  مایکروسافت  الیو  ویندوز  و 
 Defender توسعه دهندگان ویندوز 8 از
تدابیر  مجموعه  واقع  در  و  نموده  استفاده 

حفاظتی کامال جدیدی را ایجاد نموده اند.
 Defender از  تا  هستند  آزاد  کاربران 
امنیتی  نرم افزارهای  از  یا  نموده  استفاده 
استفاده  تولید شده توسط دیگر شرکت ها 

نمایند. روی هم رفته، سیستم عامل جدید 
صدها ویژگی امنیتی جدید را ارایه می دهد.
اظهار  بیانیه ای  در  مایکروسافت  شرکت 
داشته است که ویندوز 8 شامل ویژگی های 
 low-level( پایین  سطح  در  امنیتی 
security( مانند Secured Boot برای 
کمک به مقابله با انواع تهدیدات، و قابلیت 
و   Windows Defender مانند  هایی 
SmartScreen برای فیلتر کردن اسپمها 
می باشد. این بیانیه البته شامل جزییاتی در 

این زمینه نبود.
برای  جدیدی  راه   8 ویندوز  همچنین 
در  کردن   Log on و  کامپیوتر  با  ارتباط 
سیستم های مجهز به صفحه نمایش لمسی 

ارایه کرده است.
در  امنیت  مدرس  یک   ،Sam Bowne
را  تصاویری  فرانسیسکو،  سان  دانشکده 
گونه  این  را  ویژگی  این  که  نموده  ارایه 
را  تصویری   »شما  می نمایند:  توصیف 
حرکات  برخی  آنگاه  کنید،  می  انتخاب 
آن                 به  هم  را   )gestures( خاص 
رمزعبوری  سیستم  حال  افزایید.  می 

منحصراً ویژه شما تولید می کند.«
ویژگی های  دانشجویانش  و   Bowne
امنیتی نسخه بتای ویندوز جدید را بررسی 
 The Register کرده و تجربه خود را به

گزارش داده اند.
ویروس  »آنتی  می گوید:   Bowne آقای 
کار  خوبی  به  سیستم عامل  این  داخلی 
فایل های  تنها  نه  این ضدویروس  می کند! 
چندین  بلکه  نموده  شناسایی  را  آلوده 
بدافزار در Metasploit را نیز شناسایی 
کرده است. شاید زمان آن باشد که از دیگر 

آنتی ویروس ها صرف نظر کنید.«

ویژگی های امنیتی جالب توجه ویندوز 8
• ارسال شده توسط محمد خراسانی

دسترسی غیر مجاز
 Media( آدرس  مک  از  استفاده 
 )Access Control - MAC
راهی مناسب و امن برای جلوگیری 
و  شبکه  به  مجاز  غیر  دسترسی  از 
فایل های شماست. در صورتی که 
جلوی اینگونه دسترسی ها گرفته نشود، دیگر افراد به راحتی می 
برای  کنند.  استفاده  رایگان  به  اینترنت شما  باند  پهنای  از  توانند 

اطالعات بیشتر مطلب آموزش رمز گذاری روی شبکه های بیسیم 
را بخوانید.

 استفاده از آی پی شما برای فعالیت های غیر مجاز
توجه داشته باشید که هکرها عمومًا بد خواه هستند و ممکن است 
استفاده  برای خرابکاری و فعالیت های مجرمانه  IP شما  از  که 
کنند. در صورتیکه شبکه ی امنی نداشته باشید، به راحتی از آی 

پی شما سوء استفاده می شود. 

دو خطر استفاده از اینترنت بی سیم

• نگهبان
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آقای اپل رفت
نگاهی به زندگی این سیب از درخت افتاده

استیو پاول جابز )زاده 24 فوریه 1955- درگذشت 5 اکتبر 2011(کارآفرین، مخترع، بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت 
رایانه ای شرکت اپل و یکی از چهره های پیشرو در صنعت رایانه بود.

جابز به همراه استیو وزنیاک با تاسیس شرکت اپل در سال 1976 و ارائه رایانه اپلII، به مورد پسند عام قرار گرفتن مفهوم 
رایانه خانگی کمک بسیار کرده است. بعدها، او یکی از اولین افرادی بود که به ارزش تجاری بالقوه ی واسط گرافیکی کاربر 

و موشواره ای که در مرکز تحقیقات شرکت زیراکس در پالوآلتو ساخته شده بود، آگاه گشت و بر افزوده شدن این فناوری های نوین به 
اپل مکینتاش نظارت کرد. در سال 1985 از شرکت کناره گیری کرد و شرکت نکست را تاسیس کرد. همچنین او نائب رئیس و مدیر 
عامل استودیوی پویانمایی پیکسار و به عنوان عضو هیئت مدیره والت دیزنی نیز بوده است. پس از ادغام پیکسار و والت دیزنی استیو 
تهیه کنندگی داستان اسباب بازی )1995( را بر عهده می گیرد. در 24 ژانویه 2006، شرکت والت دیزنی تمامی سهام شرکت پیکسار را 

به مبلغ 7.5 میلیارد دالر )به شکل سهام در دیزنی( خریداری نمود.
پس از کسب موفقیت در بازار نرم افزار در سال 1996 شرکت اپل را خریداری کرد. و از سال 1997 تا 2011 به عنوان مدیرعامل در 
این شرکت مشغول بود. جابز به نجات دهنده اصلی این شرکت معروف شده است. خصوصًا پس از به نتیجه رسیدن آی پاد، ایده ای که 
وی اصرار و عالقه ای شخصی به آن داشته است. در24 اوت، 2011، جابز، استعفای خود را به عنوان مدیر عامل اپل اعالم کرد. در نامه 
استعفای خود به شدت تأکید می کند که اپل طرح های اجرایی خود را دنبال می کند و از تیم کوک به عنوان جانشین خود نام برد.در 5 

اکتبر ، 2011، اپل خبر فوت استیوجابز رااعالم کرد. او در سن 56 سالگی در اثر سرطان لوزالمعده در گذشت.
مطالبی که در مورد استیو نمی دانستیم!

• ترک تحصیل کالج:
این تفکر قوی پشت بزرگترین شرکت دنیا بر خالف تصور حتی فارغ التحصیل و حتی نزدیک به آن هم نشده، بعد از اتمام دبیرستان 

در کوپرتینو، کالیفرنیا شهری که در آن ستاد و مرکز شرکت اپل به نام infinite loop 1 وجود دارد.
فارغ  ماند.در سخنرانی  آنجا  ترم  فقط یک  مالی  فشار و مشکالت  دلیل  به  و  کرد  نام  ثبت  پورتلند  در  دانشگاه هنری  در  آن  از  بعد 

التحصیلیش در سال 2005 جابز گفت:
“همه آن رمانتیک و ایده آل نبود، من اتاق جداگانه و راحتی نداشتم، در نتیجه روی زمین اتاق های دوستام میخوابیدم، من قوطی های 
نوشابه را به 5 سنت می فروختم تا بتوانم برای خودم غذا بخرم، و هر یکشنبه مجبور بودم تا 7 مایل را در شهر طی کنم تا شب برای 

یک غذای خوب به مبعد هاره کریشنا برسم.”
• شماره کارمندی او صفر بود:

شرکت اپل در مراجعه مشتریان می بایست آنان را به کارمندان شماره دار ارجاع دهد و نام و نشان آنان مشخص باشد. این امر 
همچنین در استخدام کارمندان منظور می شود. 

استیو که در ابتدا به عنوان مهندس پایه دو به استخدام شرکت اپل در آمد و نمره یک داشت بعد از آن به نمره دو ارتقا یافت اما 
بعد از مدتی به دلیل اعتراضات مداوم او نمره کارمندی او به صفر رسید.

• او مرد مرتبی و تمیزی به لحاظ ظاهر نبود
زمانی که دردانشگاه آتاری بود به شیفت شب منتقل شد، زیرا به لحاظ نظافت و بهداشت شخصی بسیار ضعیف بود و بوی 

نامطبوعی می داد.
• او اولین کت و شلوارش را در ۲۲ سالگی خرید.:

آن هم اولین بار این دست لباس را برای نمایشگاه کامپیوتر خریداری کرد که به دعوت شرکت اپل بود.
• یکبار ادعا شد که مرده است:

در سال ۲00۸ اخبار بلومبرگ شایع درگذشت او را پخش کرد و به سرعت این خبر در سراسر اینترنت پیچید.
•  او را می توان به نحوی میوه خوار نامید:

یکی از دالیلی که شرکت به نام اپل نامگذاری شده است این است که اپل میوه مورد عالقه او است. او و همسرش هر دو به هیچ 
عنوان محصوالت حیوانی را مصرف نمی کنند.

سرطان جابز قابل درمان بود!!! رئیس اپل می توانست هنوز زنده باشد!!!
یک محقق سرطان شناسی اظهار داشت: استیو جابز اگر درمانهای پزشکی رایج را رد نمی کرد و به دنبال درمانهای متفاوت 
نمیرفت می توانست هنوز زنده باشد. به گفته این دانشمند، جابز از نوعی تومور »نورواندوکرین« رنج می برد که کشنده نیست و 
در طول زمان و به طور مناسب درمان می شود. وی اظهار داشت: »100 درصد از بیماران من که متاثر از این نوع سرطان هستند 
زنده می مانند.«همانطور که قابل پیش بینی بود، فرضیه »رمزی امری« مجادالت شدیدی را بر روی وب برانگیخت  و این محقق 
در دفاع از خود گفت: »قصد ندارم کسانی را که به خاطر از دست دادنش می گریند برنجانم. من عمیقترین احترام را برای جابز 
و برای میراثش قائلم. اما دقیقًا دارم به همان روش آزاد اندیشی خود جابز برای دیدن دنیا عمل می کنم. چراکه همه ما می توانیم 

از اشتباهش درس بگیریم.«
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رکوردزني جدید گیگابایت 
چند روزی بیشتر از عرضه پردازنده های جدید سری FX شرکت 
اکثر  که  است  حالی  در  این  نمي گذرد.  جهاني  بازار  در   AMD
نتایج  تا  هستند  پردازنده ها  این  بررسی  مشغول  حرفه ای  کاربران 
کارایی آن ها را در تست هاي مختلف ارائه کنند. یکی از معیارهای 
مهم و کاربردی در کارایی این پردازنده ها، میزان توانایی آن ها در 

شرایط اورکالک است.
در  سخت افزار  بررسی  منابع  معتبرترین  از  یکی   KitGuru.net
دنیا به کمک اورکالکر حرفه ایش Zardon، به تازگی رکورد 4.8 
شرکت   8150  FX پردازنده  با  را  پردازنده  فرکانس  گیگاهرتزی 
از   Zardon ثبت رکورد،  این  در  ثبت رسانده است.  به   AMD
مادربورد 990FXA-UD7 گیگابایت بهره برده است. به گفته خود 
 990FXA-UD7 مادربورد بایوس  از  استفاده  راحتی  دلیل  به  او 
گیگابایت و همچنین کیفیت و پایداری بسیار باالی آن، افزایش 1 
گیگاهرتزی فرکانس پردازنده در این مادربورد  بسیار ساده و بدون 
مقدار 0.125  به  پردازنده  ولتاژ  افزایش  با  او  دردسر است. سپس 
ولت به فرکانس 4.8 گیگاهرتز دست پیدا کرد. این رکوردشکنی در 
حالی رخ داده است که Niko یکی دیگر از AMD اورکالکرهای 
نرم افزار  از همین مادربورد، در  استفاده  با  مشهور کشور اسلوونی 
3DMARK01 امتیاز کل 114.400 را به ثبت رسانده است، در 
حالی که امتیاز قبلی آن با مادربورد دیگری به میزان 101.344 امتیاز 
بوده است. البته باید منتظر بود و دید دیگر حرفه ها چیکار مي کنند؟

صفحه کلید خورشیدی الجیتک! 
محبوبیتی  به  اخیر  سال  چند  این  در  اپل  شرکت  محصوالت 
همکارانی  و  دوستان  ما  همه  کرده اند.  پیدا  دست  سابقه  بی 
استفاده   iPad یا  و   iPhone ،iPod یک  از  که  می بینیم  را 
از محصوالتی که طرفداران بسیاری دارد  می کنند. یکی دیگر 
نوت بوک های این شرکت هستند که با نام Macbook شناخته 
می شوند. اگر از افرادی هستید که از نوت بوک استفاده می کنند 
حتما می دانید که یکی از بزرگترین مشکالت این رایانه ها عمر 

باتری آن ها است.
کلیدی  مشکل صفحه  این  گرفتن  نظر  در  با  الجیتک  شرکت 
تا Macbook کاربر کمترین  حرفه ای را طراحی کرده است 
دستگاه )صفحه  ورودی  بخش  مدیریت  براي  را  باتری  میزان 
نیاز  عدم  محصول  این  ویژگی  مهم ترین  کند.  مصرف  کلید( 
به باتری است، زیرا K750 محصولی است که تماما با انرژی 
خورشیدی کار می کند.  این محصول از لحاظ چیدمان و ساختار 
و  است  اپل  نوت بوک  صفحه کلید هاي  به  شبیه  کامال  کلید ها 
نداشته  آن  با  مشکلي  هیچ  کاربر  مي شود  باعث  موضوع  این 
با یک سوم  بسیار کم است و  نیز  این صفحه کلید  باشد. قطر 
اینچ یکی از باریک ترین صفحه کلید ها به حساب می آید. شاید 
جالب ترین قابلیت این صفحه کلید قابلیت شارژ شدن آن توسط 
خورشید.  نور  تا  گرفته  مطالعه  چراغ  از  است،  نور  گونه  هر 
از دیگر ویژگی های این محصول الجیتک می توان به فناوري 
ارتباط بي سیم با فرکانس کاري 2.4 گیگاهرتز و طراحی فاقد 

PVC )برای عدم آلودگی محیط زیست( اشاره کرد.

Intelچیپست های جدید
اکتبر  در   X58 چیپ ست های  تولید  ادامه  از  خبر  اینتل  قبل  روز  چند  درست 
پردازنده  کاربرانی که قصد خرید  به  به نسبت خفیفی  بود و شوک  داده   2012
فاصله چند  به  تنها  اینتل  اما  کرد.  وارد  این چیپ ست  به  مجهز  مادربورهای  و 
 LGA و   775 LGA پردازنده های  تولید  توقف  با  رابطه  در  دیگر  روز خبری 
1156 اعالم کرده است، البته توقف تولید شامل تمام پردازنده های این دو پلتفرم 

نمی شود. 
اولین  از  که   530-Core i3 و   661-Core i5 پردازنده های  لیست  این  در 
 Pentium E5700 هستند به همراه Clarkdale پردازنده های مجهز به هسته
،Celeron E3500 و E3400 در سوکت LGA 775 دیده می شود. پردازنده های   
Core i5-661 و Core i3-530 تا تاریخ 5 اکتبر 2012 تولید و سفارشات برای 

تولید آنها تا 27 آوریل ادامه خواهد یافت.  همچنین تولید سه پردازنده سوکت  775 در تاریخ هشتم ژوئن 2012 متوقف خواهد شد. 
باید منتظر بازخورد و تأثیر اخبار اخیر اینتل مبنی بر توقف تولید پردازنده ها و چیپ ست های این شرکت در بازار باشیم. همچنین می 

توانید خبر مبنی بر توقف تولید چیپ ست X58 اینتل را در لینک زیر مشاهده کنید.
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همان  طور که می  دانید در محیط ویندوز برای اتصال به یک شبکه 
 )Connection( کانکشن  یک  بایستی  اینترنت،  نظیر  خاص 
هنگامی  شد.  متصل  نظر  مورد  شبکه  به  آن  طریق  از  و  ساخت 
که شما کانکشن را توسط ویندوز می  سازید، کانکشن در قسمت 
قابل دسترسی است. حال فرض   Network Connections
کامپیوتر  یک  در  و  کرده  کپی  را  کانکشن  این  می  خواهید  کنید 
دیگر استفاده کنید. چنین چیزی امکان  پذیر نخواهد بود. چاره این 
کار، ساخت یک کانکشن پرتابل )Portable( یا قابل  حمل است. 
به طوری که بتوان آن را کپی کرد و در هر محلی استفاده نمود. 

برای این کار:
• پیش از هر کاری بایستی اطمینان پیدا کنید قابلیت نمایش پسوند 
 Start فایل  ها در محیط ویندوز فعال است. بدین منظور از منوی
 Folder Options وارد  سپس  بروید.   Control Panel به 

شده و در پنجره باز شده به تب View بروید.
 Hide extensions for گزینه  کنید  پیدا  اطمینان  اکنون   •
تیک  گزینه  این  اگر  باشد.  نخورده  تیک   known file types

خورده بود، تیک آن را بردارید و بر روی OK کلیک کنید.
• حال در محیط دسکتاپ یا هر محل دیگری، بر روی فضای خالی 
 New > Text Document از صفحه راست کلیک کرده و

را انتخاب کنید.
 pbk برای آن یک نام دلخواه انتخاب کنید و پسوند آن را به •

.)Connection.pbk تغییر دهید )به عنوان مثال
• اکنون این فایل تازه ساخته شده را اجرا کنید.

• خواهید دید که پیغامی ظاهر می  شود که بایستی بر روی دکمه 
OK کنید.

• پنجره جدیدی ظاهر خواهد شد. از اینجای کار نحوه کار کاماًل 
مشابه ساخت یک کانکشن جدید در ویندوز است. کافی است 
شبکه  ای که قصد اتصال به آن را دارید را انتخاب کنید و مراحل 

کار را طی کنید.
امنیتی در صورتی که کانکشن را  به دالیل  باشید  دقت داشته   •
 Password و   Username کنید،  کپی  دیگر  ویندوز  یک  به 

کانکشن، بازیابی نخواهد شد.

نحوه ساخت یک کانکشن پرتابل در محیط ویندوز

شاید شما نیز به مانند بسیاری از خوانندگان مجله دانش دارای 
 Gmail ایمیل  سرویس دهنده  در  کاربری  حساب  یک  از  بیش 
 Gmail به  تازگی  به  که  جدیدی  قابلیتی  از  استفاده  با  هستید. 
 Gmail در  چند حساب  داشتن  در صورت  است،  شده  اضافه 
می  توانید به طور همزمان و چندگانه وارد آنها شوید و ایمیل های 

خود را چک کنید. 
بدین منظور:

• ابتدا وارد یکی از حساب های کاربری خود در Gmail شوید.
اکنون از باالی صفحه بر روی Settings کلیک کنید.

روی  بر  و  بروید   Accounts and Import تب  به  حال   •
Google Account settings کلیک نمایید.

• در صفحه جدید در کنار گزینه Multiple sign-in، بر روی 
Edit کلیک کنید.

 On - Use multiple Google گزینه  بعد،  صفحه  در   •
حالت  به  را   Accounts in the same web browser

انتخاب دربیاورید و تیک کلیه گزینه های موجود در آن را بزنید.

در نهایت بر روی دکمه Save کلیک کنید.
• اکنون قابلیت ورود چندگانه همزمان در حساب های کاربری 

گوگل -که Gmail نیز یکی از آنهاست- فعال شده است.
• برای وارد شدن با حساب دیگر به طور همزمان، مجدد وارد 

Gmail خود شوید.
• در باالی صفحه در محلی که آدرس ایمیل شما درج شده است، 

یک فلش کوچک رو به پایین وجود دارد.
 Sign in to another گزینه  و  کنید  کلیک  آن  روی  بر   •

account را انتخاب کنید.
حساب  عبور  رمز  و  کاربری  نام  بایستی  شده  باز  صفحه  در   •

دیگرتان را وارد کنید.
• پس از وارد کردن اطالعات، خواهید دید که مجدد به صندوق 

ایمیل خود باز می گردید.
• اکنون با انتخاب مجدد فلش باالی صفحه، می توانید ایمیل دیگر 

خود را انتخاب کنید تا وارد آن شوید.

ورود به Gmail با چند حساب کاربری به صورت همزمان
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Trick - Education
آی تی 

IT  ||

گاهی اوقات الزم است تا از صفحه نمایش خود یک عکس تهیه 
کنیم تا به منظورهای مختلف از آن استفاده کنیم. 

برای این کار:
• هر چه را که می خواهیم ازش عکس بگیریم می آوریم روی 
صفحه نمایش یا مانیتورمان سپس از روی صفحه کلید )کیبورد( 
دکمه Print Screen که در باالی دکمه های جهت ها هست 

فشار می دهیم.
و   start menu مسیر  از  را  )نقاشی(   paint برنامه  سپس    •

accessories و سپس Paint را انتخاب می کنیم.
• سپس از میان منوی برنامه Edit را انتخاب می کنیم و سپس بر 

روی Paste کلیک می کنیم.
 Print سپس مشاهده می کنیم که هر آنچه که موقع زدن دکمه  •
Screen بر روی صفحه نمایش ما بود داخل صفحه paint قرار 
گرفته و ما موفق به عکس گیری از صفحه نمایش مان شده ایم. 

آموزش عکس گرفتن از صفحه دسکتاپ کامپیوتر

دوستان عزیز هر کسی ترفند یا آموزش کاربردی و جالبی 
داره برامون بفرسته تا در این صفحه با نام خودش منتشر کنیم.

www.takbook.com
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بازی  
Game ||

آهنگساز MW3 مشخص شد
با توجه به متن توییتر آقای Glen Schofield مدیر اجرایی Sledgehammer Games آهنگ ساز بازی MW3 مشخص شد. وی 
در توئیتر خود اعالم کرد که پس از بررسی های فراوان اقای Brian Tyler به عنوان آهنگ ساز بازی MW3 انتخاب شده است. وی 
پیش از این مسولیت ساخت آهنگ برای فیلم های نبرد لس آجلس، Fast Five، مقصد نهایی5، رامبو و … را به عهده داشته است و 

آهنگساز شناخته شده ای است. اطالعات بیشتر در باره ی او را می توانید در صفحه ی IMDb او مشاهده کنید.
Schofield همچنین در توییتر خود اعالم کرد که آقای Tyler یکی از 10 گزینه برتر هالیوود در این زمینه است. ولی آیا او خواهد 

توانست مانند استاد هانس زیمر شاهکار بنوازد؟
IMDB: http://www.imdb.com

                         

WH40K: Dark Millennium در مارس 2013
THQ باالخره و پس از مدت ها خبری درباره انتشار نسخه دیگری از سریه Warhammer منتشر کرد که بر اساس آن، عنوان 

WH40K: Dark Millennium در 13 ماه مارس 2013 عرضه خواهد شد.
بر اساس اطالعات منتشر شده در وبسایت THQ، تیم بازی سازی در حال کار بر روی این عنوان است تا طبق برنامه ریزی در 13 

مارس 2013 عرضه شود.
به این ترتیب، این بازی سومین عنوان THQ است که قرار است در سال 2013 عرضه شود.  دو عنوان قبلی که برای انتشار در 2013 
در نظر گرفته شده اند، یک بازی ترسناک  inSain و دنباله Homefront که کرایتک وظیفه ی ساخت آن را برعهده دارد و برای 

انتشار در سال مالی 2014 )آپریل تا مارس 2013( برنامه ریزی شده است؛ هستند.
باید منتظر انتشار جزئیات این بازی و دو بازی دیگر توسط THQ باشیم. هر چند به نظر میرسد این شرکت با تقویت تیم های سازنده 

ی خود قصد دارد یک برنامه ی طوالنی مدت را پیاده کند. بنابراین باید منتظر رونمایی از عناوین دیگر از این شرکت باشیم.

Uncharted 3 ؛ 8 تا 9 ساعت در بخش 
تکنفره

 GamesRadar’s با Nathan Irvine در جریان مصاحبه ای که
داشته، عنوان کرده است که به پایان رساندن بخش تک نفره بازی 
Drake’s Deception :3 Uncharted حدود 8 یا 9 ساعت 
ادامه داد: “به شما قول   Nathan Irvine زمان میبرد. همچین
میدهم که آنچارتد 3 ارزش این همه صبر کردن را دارد و واقعا 
بازی زیبا و کار شده ای است. و کسانی که PS3 ندارند، هنوز 
عنوان،  این  از  و  کنند  را خریداری  آن  از  میتوانند یک عدد  هم 

لذت ببرند.”

عنوان  که  است  معتقد   Nathan Irvine ها،  این  بر  عالوه 
Drake’s Deception :3 Uncharted آن قدر خوب است 
که میتواند جزء سه بازی برتر این نسل باشد. با توجه به بخش 
پلی 20 ساعته  به گیم  نیازی  بازی  این  آنالین خفن  پلیر  مولتی 
بابت  این  از  بازی را دارند  این  نیست و کسانی که قصد خرید 
نگران نباشند، چرا که ناتی داگ نهایت سعی خود را برای سرگرم 

کردن عالقه مندان به این عنوان کرده است.
این بازی تنها برای PS3 منتشر میشود و تا اول نوامبر 2011 تنها 

21 روز دیگر وقت باقی است!

کوجیما: تا زمانی که طرفدارها بخواهند، MGS می سازم
هیدئو کوجیما )Hideo Kojima( خالق سری Metal Gear Solid می گوید: »تا زمانی که طرفدارها بخواهند، به ساخت سری 
MGS ادامه می دهم. دوست دارم وقتی که می میرم هم این بازی ادامه پیدا کند.« او همچنین می گوید: »به عنوان یک تهیه کننده، 
مسلمًا دوست دارم روی عناوین جدید هم کار کنم. من مشغول تعلیم دادن افرادی هستم که بتوانم سری MGS را به آن ها بسپارم. 

برای MGS3 چنین کاری کردم، ولی نتیجه خوب از کار درنیامد و مجبور شدم خودم پروژه را در دست بگیرم و ادامه دهم.«

www.takbook.com
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Duke Nukem3D برای آندروید عرضه خواهد شد
3D Duke Nukem به زودی برای دستگاه های آندروید عرضه میشود. این بازی که پورتی از 3D Duke Nukem است که مدتی 

قبل برای iOS منتشر شد، “به زودی” برای دستگاه هایی که سیستم عامل آندروید 2.1 و باالتر را دارند منتشر خواهد شد.
هنوز تاریخ انتشار دقیقی برای این بازی در نظر گرفته نشده است اما احتماال تا پایان این ماه این بازی عرضه خواهد شد.

Square Enix موتور نسل بعد 
خود را معرفی کرد

در  که  بازیسازی  زمینه  در  مطبوعاتی  کنفرانس  در   
موتور   Square Enix کمپانی  شد  برگزار  ژاپن 
بازی سازی نسل بعد خود را معرفی کرد. این موتور 
Luminous Engine نام دارد .از این موتور بازی 
سازی به عنوان ابزار بازی سازی برای نسل بعد بازیهای 
Square Enix استفاده می شود و به گفته سازنده ها 
و سران Square Enix قدرت گرافیکی این موتور 
پایین  بسیار  آن  منطقی  باال و همچنین خطای  بسیار 
بازی  برای ساختن  را  کمترین هزینه  است همچنین 
نیاز دارد. هنوز جزئیات بیشتری از این موتور منتشر 
نشده است ، اما سران Square Enix آمادگی خود 
را برای پیش فروش و تست این موتور بازی اعالم 
کرده اند .به گفته مدیر ارشد Square Enix  آقای  
 Luminous  موتور  Yoshihisa Hashimoto
Engine  تا 30 درصد هزینه های ساخت یک بازی 
را کاهش می دهد و همچنین چرخه تولید و انتشار 
برای  موتور  این   ، کند  نیز سریعتر می  را  بازی  یک 
ساخت هر نوع بازی ) اول شخص ، سوم شخص ، 

و RPG ( در نسل بعد کاربرد دارد.

 مایکروسافت، 
 Twisted استدیو

Pixel را خرید
که  است  رسیده  خبر  اخیرا 

شرکت مایکروسافت استودیو Twisted Pixel، سازنده عناوینی همچون 
Splosion Man و The Gunstringer را خریداری کرده. این یعنی که 
از امروز، این استودیوی بازی سازی زیر نظر مایکروسافت کار خواهد کرد 

و جز استودیو های مایکروسافت خواهد بود.
“استودیو Twisted Pixel دارای افراد خوب و با تجربه ای جهت بازی 
مثال زدنی و  تا کنون عملکرد  استودیو  این  به همین علت  سازی است و 
تحسین بر انگیزی داشته و چیزی که برای ما بسیار مهم است، ساخت بازی 

های مفرح توسط این استودیو است.”
 Twisted یکی از رؤسای استودیو ،Michael Wilford همچنین آقای

Pixel نیز این گونه میگوید:
“ما بسیار خوش حال و راضی هستیم که از این پس میتوانیم روابطی بسیار 

با Microsoft Studios داشته باشیم.”
وی ادامه داد:

“Microsoft Studios در صنعت بازی سازی و ایجاد فضا های آنالین 
شبکه  در  میتوانید  را  اش  نمونه  و  دارد  تخصص  بسیار  کردن  بازی  برای 
نام  به  XBOX LIVE و یک حسگر حرکتی  پر طرفدار  بسیار  جهانی و 

کینکت که پیشرفتی در صنعت علم و تکنولوژی است، مشاهده نمایید.”

 Dead Island بسته الحاقی
تاریخ خورد

Techland مدتی پیش اعالم کرده بود که در تاریخ 
عرضه DLC عنوان Dead Island تاخیری ایجاد 
خواهد شد که البته مدت این تاخیر را مشخص نکرد.
اما اکنون یکی از مدیران Techland در صفحه ی 

فیس بوک بازی Dead Island اعالم کرده است:
“خبر خوشی که امروز میخواهیم به همه ی کسانی 
اولین   Bloodbath Arena ی  عرضه  منتظر  که 
بسته  این  که  است  این  بدهیم  هستند  بازی   DLC
عرضه  نوامبر  ماه  اواسط  در  دانلود  قابل  الحاقی  ی 
 DLC انتشار این خواهد شد. تاخیر پیش آمده در 
نیز به این خاطر بود که ما زمان اضافه ای برای بهبود 
بازی،  تا همه ی طرفداران  باشیم  داشته  بازی  دادن 
روی هر پلتفرمی، بهترین نتیجه را دریافت کرده و از 

بازی لذت ببرند.”

 Red Dead Redemption Game of the
Year منتشر شد

 Red Dead عنوان  که  کرد  تایید  استار  راک  شرکت  که  بود  پیش  روز 
Redemption Game of the Year در آمریکا منتشر شده است ولی 
اشاره ای به عرضه اش در اروپا نکرد. این نسخه ویرایش شده از این بازی، 
 Red Dead Redemption هایی است که تا کنون برای DLC شامل همه
نیز  بازی   Undead Nightmare نسخه  دارای  همچنین  و  شده  عرضه 
دو  برای  پیش  وقت  چند   Red Dead Redemption عنوان  هست. 
استقبال بسیار  با  اتفاقا  XBOX 360 و PS3 منتشر شده است که  کنسول 

آن خوبی از طرف گیمران رو  انتشار  احتمال  اما حاال  به رو شد. 
کم  بسیار   PC روی  است.بر 
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روبات همیار شرکت پاناسونیک
نام  با  را  پرستاري  روبات  پاناسونيک  شرکت 
نموده  معرفي  تازگي  به   HOSPI-Rimo
است که مي تواند به افراد ناتوان کمک کند تا 
زندگي آسان تري داشته باشند.اين روبات مجهز 
با دکتر يا  به امکانات ويژه اي است و مي تواند 
هر  در  خود  مراقبت  تحت  بيمار  بيمارستان 
کجاي دنيا ارتباط تصويري داشته و توصيه هاي 
الزم را در جهت مراقبت بيمار دريافت نمايد. 
روبات  از  مي توان  کامل  اطمينان  با  همچنين 
او  به  ساعت  سر  را  بيمار  داروهاي  تا  خواست 

بدهد.
از  دلسوز  پرستار  يک  مانند  روبات   HOSPI
که  حال  عين  در  مي کند  مراقبت  شما  بيمار 

ارتباط دوستانه اي با او خواهد داشت!
پرینتري براي آینده

که  را  تصويری 
مي  م��ش��اه��ده 
پرينتري  کنيد 
ب���ي ن���ظ���ي���ر 
شرکت  ساخت 
Artefact است 

که کامال با نمونه هاي معمول و موجود پرينترها 
به  هنوز  که  محصول  اين  مي باشد.  متفاوت 
صورت Concept است به شما اين امکان را 
مي دهد تا تصاوير را دقيقا به همان صورت که 
مشاهده مي کنيد چاپ کنيد. دستگاه مجهز به 
دست  با  کاربر  که  بوده  لمسي  صفحه نمايش 
تصوير مورد نظر خود را انتخاب  کند و دستگاه 
عينا به همان صورت عکس ديجيتالي را روي 
اين  اندازه  اين که  جالب  مي کند.  چاپ  کاغذ 
شده  طراحي   A4 کاغذ  يک  اندازه  در  چاپگر 
و به راحتي به دوربين ديجيتال و ساير وسايل 

ديجيتالي شما متصل مي شود.

پیکوپروژکتور Seeser همیشه در فوکوس

پروژکتورهای کوچک جیبی را این روزها بیشتر از قبل در بازار می بینیم 
و حاال دیگر چیز عجیب و جدیدی به حساب نمی آیند. این یکی هم یک 
پیکوپروژکتور ژاپنی است که به نظر می رسد نسبت به دیگر رقیبان اش 
امکانات جالبی به همراه دارد. اول از همه باید بدانید که این پروژکتور از 
یک سیستم لیزری برای پخش تصاویر استفاده می کند و به همین خاطر 
را روی سطح مورد  آنها  ندارد و خودش  به فوکوس کردن تصاویر  نیاز 
در   800 رزولوشن  با  و  لومن   25 نیز  کند. خروجی  می  تنظیم  شما  نظر 
600 پیکسل است و اندازه می تواند تا 100 اینچ باشد. یک ورودی برای 
کارت حافظه اس دی نیز وجود دارد. روی این پروژکتور یک پردازشگر 1 
گیگاهرتزی هم می بینیم و جالب تر اینکه روی آن سیستم عامل اندروید 

فرویو نصب شده است.
پیکوپروژکتور Seeser به زودی وارد بازار ژاپن خواهد شد اما هنوز از 

)Seeser :قیمت آن خبر نداریم. )منبع

قوی ترین ترن الکتریکی دنیا
وقتی صحبت از سرعت صفر تا صد کیلومتر بر ساعت تنها در ۵.۸ ثانیه می شود، به 
جز ماشین های گرانقیمت و مسابقه ای یاد چه چیزی ممکن است بیافتید؟ مطمئنا 
حتی احتمال هم نخواهید داد که صحبت از لوکوموتیو الکتریکی Re 620 است. البته 
اگر نیاز به جابجایی ۸00 تن بار بین کشورهای اروپایی با سرعت باال را داشته باشید، 
حتما با این ترن برقی آشنا شده اید. لوکوموتیوهای سری Re 620 در سالهای ۱۹۷۵ 
تا ۱۹۸0 ساخته شده اند، اما هنوز توسط شرکت Gotthardbahn مشغول فعالیت 
در خطوط راه آهن سویس هستند و از Luzern سویس به Chiasso ایتالیا در 
رفت و آمد هستند. هم اکنون بیش از ۸۸ از این ترن ها فعال و در حال کار هستند. 
از ۱0۵00 اسب بخار  این لوکوموتیو که قویترین ترن نوع خود در دنیا است بیش 
قدرت داشته و توسط 6 محور حرکتی نزدیک به ۳۹۸ کیلونیوتن نیروی موثر تولد 
می کند. این قطار قدرتمند می تواند ۸00 تن بار را روی ریلی با شیب 2.6 درجه با 
سرعت ۸0 کیلومتر بر ساعت باال بکشد. برای بارهای سنگین تر )تا ۱۳00 تن( این 
ترن از موتور کمکی دیگر با قدرت 6۳20 اسب بخار Re 4۳0 / 420 در ادامه موتور 

اصلی بهره می برد.
 Re برسد،  اتمام  به  Gotthardbahn در سال 20۱۷  اصلی  تونل  هنگامی که 
620 باید سالیانه بیش از 4۹.۳ میلیون تن بار را با سرعت ۱40 کیلومتر بر ساعت بر 

روی خطوط راه آهن جابجا کند.

www.P30day.Comوبسایت دانلود رایگان 
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هم ماوس هم کیبورد

براي  را  بي نظيري  محصول   Lenovo شرکت 
عالقه مندان به Home Theater PC به بازار 
که  مولتي مديا  ريموت  اين  است.  داشته  عرضه 
مجهز به کيبورد N5901 مي باشد، بسيار مهيج 
 PC و کاربردي بوده به طوري که شما مي توانيد
به  و   Palm Size کيبورد  عدد  با يک  را  خود 

شکل بي سيم کنترل نماييد.
اين محصول هيچ گونه راه اندازي براي نصب ندارد 

و تا فاصله 30 فوت قابل استفاده مي باشد.
عمر باتري هاي قابل شارژ آن تا 3 ماه بوده و با 

انواع ويندوز هم ساز مي باشد.
دوربیني براي آینده

 Rotor نام  به  ديجيتالي  دوربين  فوق  تصوير 
 Chalie Ngiem توسط  نشان مي دهد که  را 
در  هنوز  و  است  شده  ساخته  فرانسوي  طراح 
مرحله مفهومي به سر مي برد. اين محصول که 
نسل آينده دوربين هاي عکاسي ديجيتال است به 
جاي دکمه، مجهز به صفحات مدرجي در سمت 
توسط  مي تواند  کاربر  که  است  دوربين  راست 
تنظيمات مخصوص  و  مختلف  آن ها حالت هاي 
را براي دوربين خود ايجاد کند. با چرخاندن هر 
صفحه مدرج منو تنظيمات روي صفحه نمايش 
نقش مي بندد و کاربر مي تواند نور، بزرگنمايي، 

زاويه تصوير و ... را تنظيم نمايد.

HIOD دوچرخه سواري مفرح با
اHIOD نوعي ارتباط بلوتوث است که مخصوص 
ويژه  امکانات  با  دوچرخه سواري  به  عالقه مندان 

طراحي شده است.
همزمان  تا  مي سازد  قادر  را  کاربر  محصول  اين 
بتواند با 5 دوچرخه سوار ديگر که بيش از 400 
متر با او فاصله دارند، از طريق سيستم بلوتوث 

ارتباط برقرار کند.

عینک سه بعدی ال جی برای عینکی ها 
اگر شما هم مثل من 
عینکی باشید احتماال 
بعدی  سه  تصاویر  با 
اساسی  مشکل  یک 
از  استفاده  دارید: 
مخصوص  عینک 
بعدی  سه  تصاویر 
عینک  یک  روی 
دیگر کار خوشایندی 
نیست و وای به حال 
صفحه  که  زمانی 
نام AG-F220 دو  با  این عینک سه بعدی ال جی  عینک کثیف هم بشود. 
مزیت نسبت به عینک های سه بعدی فعلی دارد. اول از همه به خوبی روی 

عینک شما نصب می شود و نباید یک دسته و بدنه اضافی را تحمل کنید.
دومین مزیت اش این است که کامال شبیه عینک های آفتابی مشهور در سال 
های 1970 طراحی شده و حتی با محافظ UV هم هست. بنابراین شاید شما 

از استیل اش هم خوشتان بیاید!
ضمن اینکه این عینک از نوع 3D Passive است و یک مطالعه جدید نشان 
داده که این نوع عینک ها در نمایش تصاویر تلویزیونی نسبت به مدل های 

3D Active بهتر عمل می کنند.
در نهایت اگر از این این عینک خوشتان آمده می توانید هر کدام از آنها را با 

)LG :قیمت 20 دالر خریداری کنید.)منبع

آدامسی که نمی چسبد
گونه  به  ها  آدامس  اکثر  ساختار   
نمی  جویدن  حین  در  که  است  ای 
کنند.  جذب  خود  به  را  آب  توانند 
دهان  از  که  زمانی  است  همین  برای 
خارج می شوند هنوز دارای خاصیت 
جا  همه  به  و  هستند  چسبندگی 
 Rev7 نام  به  شرکت  یک  میچسبند. 

نوعی آدامس ساخته که اگر از دهان خارج شود خیلی زود خشک می شود و 
به پودر تبدیل می شود.  

تواند  می  شدن،  جویده  حین  در  که  است  ای  گونه  به  آدامس  این  ساختار 
مقداری از آب بزاق دهان را جذب کند. 

برای همین زمانی که از دهان خارج می شود، این آب از ساختار آن تبخیر شده 
و خاصیت چسبندگی خود را از دست می دهد و بعد از آن به پودر تبدیل می 
شود. این محصول در سنگاپور طرفداران زیادی پیدا کرده و در دو طعم تند و 

مالیم از نعناع تهیه شده است. 
اگر چه راه کار های زیادی مانند استفاده از یخ برای زدودن ذرات چسبیده 
آدامس به لباس، کیف، کفش و ... تا حدی مرسوم است اما ترک کردن این 
عادت زشت برای عده ای بسیار حیاتی به نظر می رسد!  استفاده از این آدامس 
ادامه  را  این عادت غیر اخالقی خود  دارند  برای کسانی که همچنان تصمیم 
با آدامس های جویده شده خود  دهند و از خسارت زدن به وسایل دیگران 

لذت می برند، توصیه می شود.
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مقایسه و بررسی هفت تبلت مهم جهان از نظر فنی
:Asus EEE Pad Transformer

وزن: 680 گرم
 ضخامت: 13 میلیمتر

3.0 Android :سیستم عامل 
1GH :فرکانس پردازنده 

GB 1 :رم 
 اندازه صفحه نمایش: 10.1 اینچ

 رزولوشن صفحه نمایش: 1280 × 800
Wi-Fi، USB، HDMI، Bluetooth، SDcard :اتصال ها 

GB 32/16 :حافظه داخلی
باتری: 9.5 ساعت، 16 ساعت با کی بورد

720p /meg-5 :دوربین پشتی
meg-1.3 :دوربین جلویی

:Samsung Galaxy Tab10.1
وزن: 565 گرم

ضخامت: 8.6 میلی متر
3.0 Android :سیستم عامل

1GH :فرکانس پردازنده
GB 1 :رم

اندازه صفحه نمایش: 10.1 اینچ
رزولوشن صفحه نمایش: 1280 × 800

Wi-Fi، USB، Bluetooth :اتصال ها
GB 64/32/16 :حافظه داخلی

باتری: 9 ساعت
720p /meg-3 :دوربین پشتی

meg-2 :دوربین جلویی

:LG Optimus Pad
وزن: 621 گرم

ضخامت: 12.7 گرم
Android3.0 :سیستم عامل

1GH :فرکانس پردازنده
GB 1 :رم

اندازه صفحه نمایش: 8.9 اینچ
رزولوشن صفحه نمایش: 1280 × 768

Wi-Fi، microUSB، HDMI، Bluetooth :اتصال ها
GB 32 :حافظه داخلی

باتری: 9 ساعت
1080p 2D-720p 3D /meg-5 2D-3D :دوربین پشتی

meg-2 :دوربین جلویی

:RIM Blackberry Playbook
وزن: 425 گرم

ضخامت: 10 میلیمتر
Blackberry QNX :سیستم عامل

1GH :فرکانس پردازنده
GB 1 :رم

اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
600 x 1024 :رزولوشن صفحه نمایش

Wi-Fi، Bluetooth :اتصال ها
GB 32/16 :حافظه داخلی

باتری: 10 ساعت
1080p /meg-5 :دوربین پشتی

meg-3 :دوربین جلویی

:HP TouchPad
وزن: 730

ضخامت: 15 میلی متر
ده ویژگی:

3.0 HP Web OS :سیستم عامل
GH 1.2 :فرکانس پردازنده

GB 1 :رم
اندازه صفحه نمایش: 9.7 اینچ

768 x 1024 :رزولوشن صفحه نمایش
Wi-Fi، USB، Bluetooth :اتصال ها

GB 32/16 :حافظه داخلی
باتری: 8 ساعت

دوربین پشتی: ندارد
meg-1.3 :دوربین جلویی

:HTC Flyer
وزن: 420

ضخامت: 13 میلی متر
2.3 Android :سیستم عامل

GH 1.5 :فرکانس پردازنده
GB 1 :رم

اندازه صفحه نمایش: 7 اینچ
600 x 1024 :رزولوشن صفحه نمایش

Wi-Fi، USB، Bluetooth :اتصال ها
GB 32 :حافظه داخلی

 باتری: 8 ساعت
720p /meg-5 :دوربین پشتی

meg-1.3 :دوربین جلویی

:Apple iPad2
وزن: 600 گرم

ضخامت: 8.7 میلی متر
4.3 iOS :سیستم عامل

1GH :فرکانس پردازنده
MB 512 :رم

اندازه صفحه نمایش: 9.7 اینچ
768 x 1024 :رزولوشن صفحه نمایش

 Wi-Fi، microUSB، :اتصال ها
HDMI، Bluetooth

GB 64/32/16 :حافظه داخلی
باتری: 10 ساعت

720p :دوربین پشتی

www.takbook.com
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اولین گوشی ویندوز فون نوکیا
نوکیا  از نخستین محصوالت  به عنوان یکی   Nokia800گوشی هوشمند
مبتنی بر سیستم عامل ویندوز فون که پیش تر با نام Lumia معرفی شده 
بود هم اکنون روی اینترنتی منتشر شده و از سوی مقامات این شرکت تایید 
شده است که این محصول یکی از گوشی های هوشمندی خواهد بود که 

در همایش Nokia World معرفی می شود.
را  تصاویر  این  می توان  است  منتشر شده   قبل  از  که  شایعاتی  اساس  بر 
مربوط  به نسخه نهایی اولین گوشی هوشمند نوکیا مبتنی بر سیستم عامل 
ویندوز فون 7 دانست. در تبلیغات منتشر شده  نیز گوشی هوشمندی با 
 Nokia معرفی شده است که پیش از این اخباری با نام Nokia Sun نام
Sea Ray در مورد آن منتشر شده بود. همچنین قرار بود Sea Ray نوکیا 
با ظاهری شبیه N9 نوکیا وارد بازار شود.این طور  که گفته می شود گوشی 
هوشمند Sun نمایشگر لمسی 3.7 اینچی از نوع AMOLED و با کیفیت 
 Windows Phone Mango دارد و مبتنی بر سیستم عامل WVGA
ساخته شده است. این گوشی هوشمند پردازنده 1.4 گیگاهرتزی را همراه 

با 16 گیگابایت حافظه داخلی در خود جا داده است.
Isna:منبع

باکیفیت ترین صفحه نمایش جهان 
LGدرتلفن همراه

رونمایی  بتازگی  که  همراهی  تلفن  در  جی  ال  شرکت 
بهترین  دارد  نام   LG Optimus LTEو است  کرده 

صفحه نمایش موبایل در جهان را به کار برده است.
فناوری  دارای  که   IPS اینچی   4.5 نمایش  صفحه  این 
پیکسل   720×1280 پذیری  تفکیک  با  و   True HD
با دقت PPI 329 است بر طبق تحقیقات موسسات  و 
تست بین المللی مانند Intertek بهترین صفحه نمایش 

موجود برای تلفن های همراه هوشمند است.
این بدان معنی است که این صفحه نمایش بهتر از  سوپر 
Amoled سامسونگ و رتینای اپل در مقیاس های رنگ 

،روشنایی ،مصرف باطری و بازدهی است.
دارای  جی  ال  جدید  همراه  تلفن  این  که  است  گفتنی 
مشخصات سخت افزاری همچون دوربین 8 مگاپیکسلی 
 3 بلوتوث  و  گیگاهرتزی   1.5 هسته ای  دو  پردازنده  و 

است.
Farent:منبع

تلفن همراه فوق پیشرفته Galaxy S III سامسونگ 
گوشی هوشمند Galaxy S III همراه با پردازنده قدرتمند دوهسته ای Exynos 4212 با توان 1.8  گیگاهرتز وارد بازار می شود و همراه 
با دو گیگابایت رم به دست کاربران می رسد. این گوشی هوشمند نمایشگر لمسی4.6  اینچی از نوع Super AMOLED HD دارد که 

تصاویر را با کیفیت بسیار مناسب پخش می کند.
برای نمایشگر این گوشی هوشمند از فناوری PenTile استفاده شده است که عالوه بر پخش تصاویر با کیفیت HD، کنترل آن به وسیله 
 BSI CMOS W750 انگشتان را آسان می کند. این گوشی هوشمند دوربین دیجیتالی 12 مگاپیکسلی دارد که روی آن حسگر تصویری

نیز نصب شده است.
 Ice در نظر گرفته شده است و بر اساس اطالعات منتشر شده، روی آن NFC و LTE برای این گوشی هوشمند قابلیت پشتیبانی از شبکه

Cream Sandwich سیستم عامل اندروید گوگل نصب است.) منبع:آژانس خبری فناوری اطالعات و ارتباطات(

دوگوشی جدید نوکیا
نوکیاC2.05 یک گوشی کشویی شیک و رنگی، با صفحه نمایش 2 اینچ با کیفیت QVGA است و می تواند 65 
هزار رنگ را نمایش دهد. 64 مگابایت حافظه داخلی که برای این گوشی در نظر گرفته شده با کارت حافظه 
از موسیقی را همراه خود داشته  بزرگی  ارتقا می یابد و کاربر می تواند مجموعه  تا 32 گیگابایت   microSD
باشد و با استفاده از پورت 3.5 میلی متری به قطعات موسیقی مورد عالقه گوش دهد. 
نوکیا C2.05 تا 4 ساعت مکالمه مداوم و 20 روز استندبای را پشتیبانی می کند. رابط 
کاربری سری 40 نوکیا و دوربین VGA و رادیو FM نیز امکاناتی هستند که این 

گوشی از آنها بهره مند است.
نوکیا X2.05 با ظاهری ساده شبیه گوشی های اخیر سری X نوکیا، از صفحه نمایش 
نوکیا  قابلیتی که  از 65 هزار رنگ برخوردار است.  پشتیبانی  با   QVGA اینچ   2/2
X2.05 را از دیگر گوشی ها متمایز می کند، بلندگویی با قدرت 106 فون است که 

صدایی بلند هنگام پخش موسیقی فراهم می کند. نوکیا X2.05 نیز مانند C2.05 از دوربین VGA، حافظه 
داخلی 64 مگابایت قابل ارتقا تا 32 گیگابایت، پورت 3.5 میلی متری صوتی و رادیو FM برخوردار است. 
عالوه بر این، نوکیا X2.05 از رابط کاربری سری 40 پشتیبانی می کند و تا 4 ساعت مکالمه مداوم و 25 روز 

استندبای فراهم می کند.                                                                               
 Gsm:منبع
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ایرکراسC4سیتروئن 
پژوی 4008 هنوز نیامده خواهر جدیدی پیدا کرد. طبق روال معمول کنسرسیومهای 
به ارث رسیده  از میتسوبیشی  البته  خودروسازی، پالتفرم پژو 4008 که 
بود، اینک برای یک مدل مشابه در کارخانه سیتروئن 
خواهد  قرار  استفاده  مورد   Aircross  C4 بنام 
گرفت. سیتروئن C4 ایرکراس در انواع دو چرخ 

و چهارچرخ متحرک ساخته می شود. 
با استفاده از جدیدترین نسل سیستم انتقال نیرو، 
خودرو در تحت هر شرایطی نیروی بهینه را به 
 C4 سیتروئن  کند.  می  منتقل  از چرخها  کدام  هر 
با موتور HDi 110 بهترین انتخاب در زمینه 

حفاظت  و  سوخت  از محیط زیست خواهد بود. مصرف 
مشخصات موتور و نیروی تولیدی سیتروئن C4 و پژو 4008 ممکن است شما را نا امید کند. اما فعال به چشم یک شاسی بلند اقتصادی 

به آنها نگاه کنید. این خودرو در نیمه اول سال 2012 در دسترس خواهد بود.

4008 peugeot
با اینکه برخالف انتظارها پژو مدل شاسی بلند جدید 4008 را در نمایشگاه فرانکفورت رونمایی نکرد اما همچنان تاریخ تولید آن را سه 

ماهه دوم سال 2012 می دانند.
خودرو بر اساس توافق روی پالتفرم  س��اخته خواه��د ش��د.ASX  این 

چه��ار موتور دیزلی و بنزینی برای میتسوبیش��ی در ابت��دای عرضه، 
گرفته ش��ده اس��ت. این ماش��ین در نظر 
و   1.6 2 لیت��ری بنزین��ی به موتوره��ای 

اس��ب   118 بخار و 152 اسب بخار ترتی��ب 
در دو حج��م 1.6 و نیرو تولی��د   توربو 
تقریبا  ه��م  لیتر  ت��وان 2  همی��ن  ب��ه 

HDI خواهند کرد. دس��ت می یابند.
موتورهای دیزلی 
مدل فع��ال حرف��ی از  ای��ن  قیم��ت 
می ش��ود که قطعا نیس��ت. اما گفته 
ه��زار   30 دالر خواهد بودزی��ر 

خشم اژدها
AMG Coupe Mercedes-Benz C63

از سال 2008 تولید و روانه بازار شد و با استقبال خوبی مواجه 
به  جهان  سرتاسر  در  آن  از  عدد  هزار   20000 به  نزدیک  شد. 
  BMWفروش رسید واین درحالی بود که رقیب سرسختی مثل

M3  داشت.         
و اما مدل 2012 آن که به تازگی روانه بازار شده است.

بهبود جزیی  به جز  این مدل  ، موتور  بیرونی  از طراحی  به غیر 
برای افزایش بهره وری و سایر تغییرات کوچک تغییری نداشته 
که  است  آن  بیرونی  طراحی  در  مدل  این  عمده  تغییرات  است. 

شامل طراحی جدید چراغ و سپر جلو ، جلو پنجره می شود.
از طراحی داخلی این مدل نیز از طراحی جدید داشبورد با صفحه 
ال سی دی و فناوری هایی مانند دسترسی به اینترنت و سیستم 

هشدار دهنده خروج استفاده شده است.
مشخصات:  

نوع خودرو:                          2در، موتور جلو و 4 سرنشین
قیمت:                                 63000 دالر 

مشخصات فنی:
 6208CC                      :حجم موتور

تعداد سیلندر و سوپاپ:         8سیلندر و 16 سوپاپ 
سیستم انتقال قدرت:             7 سرعته اتوماتیک 

قدرت:                             541 اسب بخار 
شتاب:                             3.8ثانیه صفر تا صد

حد اکثر سرعت:                     250 کیلومتربر ساعت بامحدودیت 
الکتریکی 

ارتفاع:                             54.8 اینچ 
www.takbook.com



رنو به دنبال سهم بیشتر از بازار ایران
به  خودرو  نگین  شرکت  توسط  رنو  وارداتی  محصوالت  از  سری  اولین 
در  دارد  قصد  که  داد  نشان  رنو  ترتیب  بدین  شد.  داده  تحویل  مشتریان 
بازاری که عمده آن در اختیار خودروهای ساخت کره جنوبی است، سهمی 
داشته باشد. این خودروها شامل  پنج مدل الگونا کوپه، اسکاال، کولیوس 

،فلوئنس و التیتود هستند.
رئیس هیئت مدیره شرکت نگین خودرو در مراسم تحویل اولین سری از 
محصوالت رنو در ایران با اشاره به قدمت محصوالت رنو در ایران گفت : 
برند رنو از قدیمی ترین برند ها در ایران بوده و قدمت آن به بیش از صد 
سال گذشته باز می گردد ، در این سالها شرکت رنو ، با ارائه محصوالت 
با کیفیت ، سعی در حفظ برند خودرو در ایران نموده است. شربیانی علت 
انتخاب محصوالت رنو جهت عرضه به بازار ایران را ، جذابیت و محبوبیت 
محصوالت رنو در ایران عنوان کرد و افزود : ارائه این محصوالت پروژه ای 
بود که حدود دو ساله به طول انجامید به طوری که در این مدت شرکت 
فروش  از  پس  و خدمات  فروش  نماینده رسمی  عنوان  به  نگین خودرو 
محصوالت رنو در ایران ، فعالیتهای بسیاری را جهت عرضه محصوالت 
با برنامه ریزی های صورت گرفته در  بازار ایران نمود. همچنین  رنو در 
آینده نزدیک برندهای جدیدی از محصوالت رنو را در بازار ایران عرضه 
خواهیم نمود ، همچنین تاکنون 3نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش 
محصوالت رنو آغاز به کار نموده و در آینده نزدیک نیز نمایندگی هایی را 
در مراکز اصلی استان ها احداث خواهیم کرد. وی مردم ایران را شایسته 
خودروهای با کیفیت دانست و افزود : امید است با برنامه هایی که در آینده 
خواهیم داشت ، برندهای بسیار خوبی از محصوالت شرکت رنو را عرضه 
نمائیم ، چرا که مردم ایران الیق استفاده از چنین محصوالتی را می باشند. 
شما فکر می کنید رنو با این خودروها در بازار ایران به چه جایگاهی می 
رسد؟ و اصوال برای رقابت با رقبای حال حاضر به چه پارامترهایی نیاز 

دارد؟ آیا تجربه ناموفق رنو 21 تکرار می شود یا تجربه موفق رنو 5؟
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Internal News
خودرو  

Car ||
درخواست شماره گذاری وانت تندر

برای  خودرو  ایران  درخواست  از  راهور  پلیس  رئیس 
شماره گذاری وانت ال 90 به جای وانت پیکان خبر داد. 
از توقف شماره گذاری  سردار اسکندر مومنی گفت: پس 
خودروی وانت پیکان به دلیل نداشتن استانداردهای الزم و 
تایید و  ایران خودرو درخواست  ایمنی، مسئوالن  سیستم 
شماره گذاری وانت ال 90 را به عنوان جایگزین این خودرو 
به پلیس ارائه کرده اند.مومنی در حالی به مهر گفت »پلیس 
وانت  ضد قفل  ترمز  و  هوا  کیسه  نصب  درصورت  تنها 
پیکان را شماره گذاری می کند« که دو خودروی غیرایمن 
وانت پیکان و وانت نیسان اساسا امکان نصب کیسه هوا را 
ندارند و عالوه بر این تنها مشکل این دو خودرو نداشتن 

کیسه هوا نیست.
دو  این  شماره گذاری  پلیس،  رسمی  اخبار  براساس   
خودرو برابر اعالم مؤسسه استاندارد به دلیل رعایت نکردن 
است. شده  متوقف  مهرماه  ابتدای  از  الزم  استانداردهای 
رئیس پلیس راهور تاکید کرد: پلیس در برابر خودروسازان 
کوتاه نمی آید چرا که باید به عنوان مجری قانون اجرا کننده 
قانون مصوب باشد.مومنی پیش از این نیز اعالم کرده بود 
که همه خودروسازان داخلی موظف هستند تا پایان سال 
خودروهای تولیدی شان را به کیسه هوا مجهز یا خط تولید 

آنها را متوقف کنند

تندر نود تغییر چهره میدهد
از خریداران  نظرسنجي صورت گرفته  دنبال  به  گروه خودروسازي سایپا 
تندر 90 و نارضایتي آنها از ظاهر به ویژه طراحي بدنه عقب این خودرو، 

پروژه تغییر ظاهر و طراحي جدید براي بدنه تندر 90 را آغاز کرد.
در این پروژه هدف از طراحي فیس لیفت جدید، افزایش رضایت مشتریان 

از ظاهر به ویژه بدنه عقب خودرو بوده است.
به طور کلي در پروژه فیس لیفت، با ایجاد تغییرات جزئي یا کلي در طراحي 
یا طراحي  نیرو محرکه  مثال در قسمت  آپشن هاي جدید،  ارائه  و  خودرو 
خارجي و داخلي، یک مدل تغییر شکل یافته از خودرو روانه بازار مي شود.
طبق جدیدترین اطالعات به دست آمده، طراحي فیس لیفت جدید تندر90 
پارس خودرو نهایي شده و به زوي به تولید انبوه خواهد رسید. ایران خودرو 
نیز یک مدل فیس لیفت تندر90 را تولید کرده و به دنبال کسب اجازه رنو 

براي تولید تندر تغییر شکل یافته تحت برند خودش است.

www.takbook.com
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آیا می دانید؟
Do You Know? ||

آیا میدانید که در هر شبانه روز تقریبًا هجده 
انداخته                جریان  به  بدن  در  خون  لیتر  هزار 
مي شود و این کار عظیم را قلب به تنهایي 

عهده دار است.

سال  هر  که  میدانید  آیا 
نیه  3ثا 1 /557 /600 ز ا

تشکیل شده است.

تنها  که  میدانید  آیا 
تواند  نمي  که  حیواني 

شنا کند شتر است .

آیا مي دانستید که دهان 
لیتر  یک  روزانه  انسان 

بزاق تولید مي کند.

30برابر  که  میدانید  آیا 
مردمي که امروزه بر سطح 
زمین زندگي مي کنند در 
زیر خاک مدفون شده اند.

که  دانید  می  آیا 
چهار  دست  ناخنهای 
برابر سریعتر از ناخنهای 

پا رشد می کتتد.

متر   300 تقریبا  که  مدانید  آیا 
مکعب گاز هلیم مي تواند یک 
بلند  زمین  روي  از  را  انسان 

کند.

آیا میدانید که مغولستان بزرگترین 
کشور جهان است که به دریا و 

اقیانوس راه ندارد.

آیا می دانید 60درصد 
از ماهواره های جهان 

نظامی هستند .

www.takbook.com



تصویر برجسته

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 پنجم:

آقایان: محسن حیدرزاده دماوندی، نعمت حسنوند، محمد حسنوند، سید محمد علوی، نوید شیردره حقیقی، مهدی 
اکبرپور خمامی، آرش اردالن نسب، طهمورث لک، ابوذر برومند، صابر اکبری، حمید حسنی، مجید مشتری، سعید 

فغفوریان، هوشنگ میرغفاری، ابراهیم زارعی، مجتی جوان، سید منصور بیننده، علي نعیم آبادي
خانم ها: عصمت ذابحی، پروین نجف پور، ماهنوش دادخواه امیدی

جواب مسابقه تصویر برجسته در شماره پنجم:                               ستاره دریایی

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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Stereogram
سرگرمی  

Entertainment ||
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 سلول های خاکستریتان را به کار اندازید!

در مورد عکس این شماره باید بگم که یه خورده توضیح الزمه تا مفهومش رو برسونید. و میتونه از چند نظر معنی 
و مفهوم داشته باشه. 

لطفا جواب های خودتون رو حتمابرایمان ً 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 در مورد مجله
دوستان عزیز در این نظر سنجی می خواهیم عالقه شما را نسبت به مجله خودتون را بدونیم. لطفا یکی از گزینه های 

زیر رو انتخاب کنید و عدد اون رو برامون حتما حتما حتما پیامک کنید.
لطفا عدد گزنه مورد نظر خودتون رو به شماره ی ۰9364۲53748 پیامک کنید.

سوال: مجله دانش را چگونه ارزیابی می کنید؟
1- محتوا عالی ولی گرافیک بد
۲- گرافیک عالی ولی محتوا بد

3- هر دو عالی
4- کال مجله به درد بخوری نیست

5- اصال برام مهم نیست، هر چی که می خواد باشه
لطفا برای پیشرفت مجله دانش و اینکه روز به روز به نظر شما نزدیک تر بشه لطفا پاسختون رو برامون بفرستید.

افراد باهوش شماره پنجم: آقای کامبیز نوری، خانم رقیه سیوانی زاد، آقای محمد حسین جسن زاده 
)جواب مسابقه شماره پنجم: دفاع مقدس )نه یک کلمه بیشتر و نه کمتر!!!(
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Mastermind
سرگرمی  

Entertainment ||
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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.bertak.ir

www.book.behtarin.Com

www.TakBook.Com

www.p30home.ir

www.Shikdownload.comwww.Wwp.Ir

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

مجله اینترنتی بانوان
www.Pardad.Ir
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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

خیلی از دوستان نسبت به گرافیک مجله اعتراض داشتند که واقعا هم به حق بود و ما هم از این شماره بود که 
دست به کار شدیم. اول اینکه یکی از دوستان خواننده لطف کرد و یک لوگو برامون آماده کرد. بعدش ما اون رو با همراه 

موضوعات هر صفحه و شماره های صفحات در سربرگ ها قرار دادیم تا مجله ظاهری زیبا تر داشته باشد. 
تغییر بعدی مجله که در  شماره بعد انشاء اهلل مشاهده خواهید کرد این است که تمامی مطالب درون کادرهایی قرار می 
گیرند و حاشیه گذاری ها زیباتر خواهند شد. )البته چند صفحه ای از آی تی در این شماره به طور آزمایشی به این صورت 

قرار گرفته است. چه طوره؟؟؟( 
حاال نوبتی هم باشه نوبت شماست که اگر نسبت به گرافیک مجله بازم نظر و پیشنهادی دارید برامون بفرستید تا انشاء 

اهلل انجامش بدیم. ))راستی چند نفری هم پیشنهاد داده بودن که بخش هایی مثل آموزش،ترفند و  اخبار ماشین های 
داخلی رو در مجله قرار بدید که از همین شماره به نظراتشون ترتیب اثر داده شده است.(
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