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خیلی ها فکر می کنند برای کاهش وزن حتما باید ورزش کنند و 
از رژیم غذایی خاصی پیروی کنند. اما با رعایت 8 توصیه ساده 

می توانید وزنی به مراتب کم تر و بدنی متناسب تر داشته باشید.
1- برای پیشگیری از ابتال به بیماری ها، واکسن بزنید.

2- از فشارهای عصبی و استرس های روزانه فرار کنید.
3- دمای محیط زندگی خود را کاهش دهید.

4- مصرف مواد غذایی غنی از پروتئین را افزایش دهید.
تا  کنید  دقت  آنها  بسته بندی  به  غذایی،  مواد  خرید  هنگام   -5

حاوی مواد مضر و چاق کننده نباشد.
6- روشنایی شبانگاهی منزل خود را تنظیم کنید.

7- هوای تمیز تنفس کنید.
8- خواب مناسب داشته باشید.

هشت روش ساده برای کاهش وزن سریع 

می دهد  نشان  محققین  جدید  مطالعات 
تردمیل،  از  استفاده  ساعت  نیم  تنها  که 
باعث می شود مدیرانی که معموال فشار و 
خستگی کار را به کارکنان منتقل می کنند، 

کم تر با کارکنان خود بدرفتاری کنند.
محققین دانشگاه الی نویز شمالی و دانشگاه 
الی نویز در شیکاگواز 98 دانشجوی ام.بی.
ای و 98 ناظر آن ها خواستند به سوال هایی 
پاسخ  کار خود  در مورد تجربه های محل 
مورد  در  سواالتی  به  دانشجویان  دهند. 
این که ناظرشان چه قدر با آن ها بدرفتاری 

می کند جواب دادند، مانند این که آیا ناظر، 
یا  می کند  تحقیرشان  دیگران  جلوی  آن ها 
این که به آن ها می گوید احمق هستند یا نه.
با  مقایسه  در  کارکنان،  که  داد  نشان  نتایج 
بدرفتارتر  را  مدیرانی  خونسرد،  مدیران 
دارند.  استرس  بیشتر  که  می کنند  ارزیابی 
البته این نتیجه زیاد هم غافلگیرکننده و دور 
محققین  توجه  آن چه  اما  نیست!  انتظار  از 
را جلب کرد این بود که سطوح متوسطی 
مورد  در  حتی  ورزشی،  تمرین های  از 
می شود  باعث  دارند،  استرس  که  مدیرانی 

حد،  کم ترین  در  را  آن ها  کارکنان،  که 
بدرفتار توصیف کنند. 

برای  و  نیست  مهم  ورزشی  حرکت  نوع 
چنین تاثیری،  مدیران کافی است در هفته 
متعادل،  ورزش  یک  به  روز  دو  یا  یک 
بعد  دفعه  بنابراین  بپردازند.  سنگین،    نه 
یا  شرمندگی  باعث  رئیستان  یا  مدیر  که 
این  کار  بهترین  در شما شد،   بد  احساس 
است که یک بلیط استخر به او هدیه بدهید 
یا در کالس یوگا برایش نام نویسی کنید. با 
این کار،  زندگی را برای همه کارکنانی که 

با شما کار می کنند آسان تر می کنید. 

استخر خوش اخالقی می آورد...!

اتوماتیک رگ گیري موسوم  تمام  دستگاه 
به »IV« ایران که توسط یک جوان تبریزي 
طراحي و ساخته شده است در بین هزاران 

مخترع برتر جهان در ژنو دوم شد.
با عنوان ›  بیرامي«  اختراع »یوسف رفیعي 
دستگاه تمام اتوماتیک رگ گیري‹ در گروه 
المللي  بین  مسابقات  دوره  این  پزشکي 
اختراعات ژنو در جایگاه دوم قرار گرفته 
م   این  کرد.   خود  آن  از  را  نقره  مدال  و 
سابقات از دهم تا بیست و یکم فروردین 
.  همچنین  برگزار شد  ماه جاري در ژنو 
و  سوئیس  فدرال  دولت  معتبر  گواهینامه 
دیپلم افتخار مسابقات نیز به دلیل اهمیت 
این اختراع به رفیعي تعلق گرفت. »یوسف 
رفیعي بیرامي« مخترع این دستگاه که مقام 
دوم و مدال نقره و دیپلم افتخار سمینار بین 

المللي اختراعات ژنو سوئیس را که بیش 
از 40 کشور  برتر جهان  از 1000 مخترع 
دنیا در آن شرکت کرده بودند، کسب کرده 
خارجي  نمونه  دستگاه،  این  گفت:  است، 
ندارد و قادر است بصورت تمام اتوماتیک 
و با رعایت اصول علمي و با فاصله زماني 
سطحي  هاي  رگ  کلیه  ثانیه،   300 تا   30
پیدا  بدن  هاي  اندام  تمام  از  را  عمقي  و 
کرده و براي مایع درماني، آماده کند. وي 
بیماران بدحال،  از  یادآور شد که بسیاري 
تکنیسین ها  پیدا نشدن رگ توسط  بدلیل 
در شرایط حساس، جان خود را از دست 
نجات جان  در  بیرامي،  دهند. دستگاه  مي 
بیماران ایست قلبي و شوك شده، مبتالیان 
به اختالالت عروقي و خوني، افر  اد کم 
خون و فشارخون پایین و نیز افرادي که در 
اثر استفاده مکرر، ورید هاي آنان از بین رفته 

و بیماران هوشیار و بي هوش، کاربرد دارد 
گرم،  را  موردنظر  بافت  خودکار،  بطور  و 
مرطوب و ضدعفوني مي کند و استفاده از 
افزایش سرعت عمل، موجب  آنان ضمن 
مي  هزینه  کاهش  و  جراحي  به  نیاز  عدم 
شود و نقش خوبي مي تواند در آموزش 
باشد.  داشته  دانشجویان  براي  پزشکي 
مکانیزم این دستگاه به گونه اي است که 
با ایجاد گرما و انبساط ماهیچه ها و ضربه 
دست  حرکت  به  شده  سازي  شبیه  هاي 
انسان با کاهش درد رگ گیري، رگ ها را 
به سمت پوست کشیده و آشکار مي کند و 
در دو اندازه متفاوت کوچک و بزرگ بوده 
قابل  ها،  بیمارستان  و  ها  آمبوالنس  در  و 
استفاده است. وي فارغ التحصیل کارداني 
فوریت هاي پزشکي دانشگاه تبریز است.

دستگاه تمام اتوماتیک رگ گیری )ساخت داخل(
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پدیده جوی رنگین کمان در حضور همزمان باران و خورشید دیده می شود. 
برای مشاهده این پدیده، ناظر باید پشت به خورشید و رو به باران بایستد. در 

شرایط معمول می توان دو کمان اصلی و ثانویه را مشاهده کرد.
نیز  ثانویه که کمانی دورتر، کم  نورتر دارد و ترتیب رنگهایش  رنگین کمان 
برعکس رنگین کمان اصلی است، از دو بار بازتاب نور در قطرات باالتر باران 
ایجاد می شود. به تازگی رنگین کمان های مرتبه 3 و 4 نیز مشاهده شده است

رنگین کمان دوتایی

فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی که فقط 400 کیلومتر باالتر از ما زندگی 
می کنند، جهان را طور دیگری می بینند. در اینجا ماه شب چهارده را می بینید 

که به خاطر پدیده شکست شبیه به ماه تربیع ظاهر شده است.
یا غروب خورشید در روی  به هنگام طلوع  مشابه همین پدیده را می توان 
فضانوردان  به  که  نوری  پرتوهای  که  آن جا  از  اما  کرد،  مشاهده  نیز  زمین 
شکست  اثر  می کنند،  عبور  زمین  جو  در  طوالنی تری  مسافت  از  می رسند 
ارتفاع ظاهری ستارگان و دیگر  باعث می شود  شدیدتر است. همین پدیده 

اجسام سماوی بخصوص درنزدیکی افق باالتر از محل واقعی باشد.

این تصویر ماه شب چهارده است... 

سیاه چاله ناحیه ای از فضا-زمان است که هیچ چیز، 
بگریزد. آن  میدان گرانشی  از  نمی تواند  نور  حتی 
آلبرت  عام  نسبیت  نظریه  در  سیاه چاله ها  وجود 
بینی  پیش  نظریه  این  می شود.  بینی  پیش  اینشتین 
می کند که یک جرم به اندازه کافی فشرده می تواند 
سبب تغییر شکل و خمیدگی فضا-زمان وتشکیل 
سیاهچاله شود. پیرامون سیاهچاله رویه ای ریاضی 
به نام افق رویداد تعریف می شود که هیچ چیزی 
و  برگردد  بیرون  به  نمی تواند  آن  از  عبور  از  پس 
نام  در  »سیاه«  صفت  است.  بازگشت  بدون  نقطه 
به  که  نوری  که همه  است  دلیل  این  به  سیاه چاله 
دام می اندازد که  به  را  راه می یابد  آن  افق رویداد 
این دقیقا مانند مفهوم جسم سیاه در ترمودینامیک 
که  می کند  پیش بینی  کوانتوم  مکانیک  می باشد. 
سیاهچاله ها مانند یک جسم سیاه با دمای متناهی 
از خود تابش های گرمایی گسیل می کنند. این دما 
با جرم سیاهچاله نسبت وارونه دارد و از این روی 
ستاره ای  سیاهچاله های  برای  تابش  این  مشاهده 
می شود  پنداشته  اینگونه  است.  دشوار  بزرگتر  و 
فروپاشی  جریان  در  ستاره ای  سیاهچاله های  که 
ابرنواختری  انفجار  یک  در  بزرگ  ستاره های 
درپایان چرخه زندگیشان بوجود می آیند. جرم یک 
سیاهچاله پس از شکل گیری می تواند با دریافت 
جرم از پیرامونش افزایش یابد. با جذب ستارگان 
گوناگون،  سیاهچاله های  پیوستن  بهم  و  پیرامون 
برابر  میلیونها  جرمی  با  جرم  کالن  سیاهچاله های 
خورشید تشکیل می شوند. یک سیاهچاله به دلیل 
نادیدنی است  از آن خارج نمی گردد  اینکه نوری 
واکنش  و  کنش  راه  از  را  بودن خود  می تواند  اما 
از راه بررسی  پیرامون خود نشان دهد.  از  با ماده 
همدم  با  دوتایی  ستاره های  میان  برهمکنش 
نامرئیشان، اخترشناسان نامزدهای احتمالی بسیاری 
شناسایی  منظومه ها  این  در  بودن  سیاهچاله  برای 
رو  دانشمندان  میان  در  جمعی  باور  این  کرده اند. 
کهکشان ها  بیشتر  مرکز  در  که  است  گسترش  به 
نمونه،  برای  دارد.  یک سیاه چاله کالن جرم وجود 
واقعیت  این  بازگوی  ارزشمندی  دستاوردهای 
نیز یک  ما  است که در مرکز کهکشان راه شیری 
چهار  از  بیش  جرمی  با  جرم  کالن  سیاهچاله 
که  وقتی  دارد.  برابر جرم خورشید وجود  میلیون 
یک سیاهچاله تشکیل شد می تواند با جذب ماده 
اضافی به رشد خود ادامه دهد. هر سیاهچاله ای به 
طور پیوسته گاز و غبار میان ستاره ای را از محیط 
مستقیم اطرافش و تابش زمینه کیهانی که در همه 

جا حضور دارد.

آموزش نجومی:
سیاه چاله چیست؟
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این یک محصول دودزا است تا بتوانید به سرعت 
دود ایجاد کنید و دردسر آتش زدن خودتان را 

هم نداشته باشید.
کافی است چند قطره از محتویات دو بطری را 
مانند چسب های دو قلو با هم مخلوط کنید تا 

دود تولید شود بدون اینکه نیاز به آتش باشد.
شرکت سازنده می گوید با چند قطره شما برای 
5 تا 10 دقیقه دود در اختیار دارید و این برای 
عکاس های حرفه ای و کسانی که می خواهید 
به راحتی افکت دود را بدون زحمت سه بعدی 
اضافه  شان  تصاویر  به  کامپیوتری  های  سازی 

کنند، انتخابی عالی خواهد بود.
این محصول دود زا با قیمت 49 دالر به فروش 

می رسد. 

آنچه که در تصویر مشاهده می کنید یک محصول چند کاره است 
تواند  این محصول می  دارد.  نام   HiNation Highlight که 
به کمک پنل خورشیدی تعبیه شده در خود، انرژی نور خورشید 
ذخیره شده را به برق تبدیل کند. تنها کافی است که 10 ساعت 
این وسیله در معرض تابش نور خورشید قرار گیرد. سپس میتوان 
آن  از روشنایی  آویزان کرد و 20 ساعت مداوم  از جایی  را  آن 
زاویه  روشنایی  این  نمود.  استفاده  اضطراری  چراغ  یک  همانند 
360 درجه را پوشش می دهد و برای مطالعه و کار کردن مناسب 
است.  همچنین می توانید به جای آنکه از برق آن برای روشنایی 
استفاده کنید، وظیفه شارژ 3 تا 7 گوشی موبایل و یا انواع جی پی 
اس، مدیا پلیر، دوربین عکاسی و ... را از طریق پورت USB به 
این دستگاه بسپارید.  ساختار این وسیله بسیار محکم و ضد آب 

است. تنها 430 گرم وزن دارد و به راحتی می شود آن را جابه جا 
کرد. می توان به جرات از آن به عنوان یک گجت دوست داشتنی 
برای سفرها به ویژه پیک نیک و گردش در دامن طبیعت نام برد.
یک  بر حذف  آن عالوه  داشتن  با  و  است  دالر  آن 258  قیمت 
چراغ اضطراری از اقالم مسافرتی، می توان چندین گجت را برای 

روزهای متوالی در کنار نور دلپذیر خورشید زنده نگه داشت. 

شیمیایی  ماده  با  که  اند  کرده  تولید  کتانی  لباسهای  دانشمندان 
که  شود  می  سبب  پوشش  این  و  اند  شده  پوشیده  مخصوصی 
پارچه وقتی در معرض نور خورشید قرار بگیرد خودش را تمیز 
کند و بوها نیز از بین برود. از این ماده همین االن هم در ساخت 
پنجره هایی که خود به خود تمیز می شوند، جوراب های بدون 

بو و کاشی هایی که تمیز باقی می مانند، استفاده می شود.
چینی ها با دستکاری این ترکیب آن را تبدیل به ترکیبی بر پایه 
از خود نشان  بهبودهای چشمگیری  الکل کردند. ترکیب جدید 
داد و کافی بود آن را در مقابل نور خورشید قرار بدهید تا کار 

خودش را انجام بدهد.
های  لباس  دادن  قرار  2 ساعت  از  بعد  که  داد  نشان  ها  بررسی 
درصد   71 خورشید  نور  مقابل  در  پارچه  این  با  شده  ساخته 
آلودگی های روی آنها از بین می رود و این یک بهبود فوق العاده 

نسبت به کارهای قبلی است. 
کارشناس های صنایع پوشاك می گوید در صورتی که امکان تولید این 
لباس در ابعاد صنعتی فراهم بشود، عالقه فراوانی از سوی این صنایع 
برای استفاده از این فناوری وجود خواهد داشت و می توانیم امیدوار 
باشیم به زودی شاهد ورود لباس هایی به بازار باشیم که نیاز کمتری 

به شستن داشته باشند.

لباس بدون نیاز به شستن

دود فوری برای عکاسی

گجت خورشیدی چند کاره
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از  فناوری هوافضا  رئیس ستاد توسعه 
رونمایی از سند سیاستگذاری در حوزه 
هوافضا در دهه فجر خبر داد و گفت: 
این سند شامل در 40 هزار صفحه در 
زمینه سیاستگذاری در حوزه هوا فضا 

می شود.
سردار مهدی فرحی در مراسم اختتامیه 
ساخت  و  طراحی  مسابقه  دومین 
بر  هزینه  سرنشین،  بدون  هواپیمای 
بودن، زمان بر بودن و پیچیده بودن را 
از ویژگیهای فناوریهای فضایی نام برد 
و افزود: این ویژگیها باعث شده است 
را  قرمزی  خطوط  کشوری  هر  در  که 
برای این فناوری ترسیم کنند به گونه 
هند  برزیل،  مانند  کشورهایی  که  ای 
و  آمریکا  فرانسه،  از  پس  که  چین  و 
هستند،  دنیا  هوافضای  قطبهای  روسیه 
یکدیگر  اختیار  در  را  خود  اطالعات 

قرار نمی دهند.
با  هوافضا  فناوری  توسعه  ستاد  رئیس 
اشاره به اهداف این ستاد، اظهار داشت: 
متخصصان  همکاری  با  راستا  این  در 
کشور سند سیاستگذاری و ره-نگاشت 

هوافضا تنظیم و تدوین شده است.
ایام  در  سند  این  از  رونمایی  از  وی   
این  شد:  یادآور  و  داد  خبر  فجر  دهه 
سند شامل در 40 هزار صفحه در زمینه 
می  هوافضا  حوزه  در  سیاستگذاری 

شود.

حمایتهای ستاد از دانشگاه ها
فرحی با اشاره به حمایت های این ستاد 
پهبادهای  ساخت  و  طراحی  زمینه  در 
کوچک، خاطر نشان کرد: در این راستا 
بنیان  دانش  شرکت  و  دانشگاه   30 از 

فعال حمایت شده است.
در  ها  این حمایت  اینکه  بیان  با   وی 
قالب حمایت های مادی و یا واگذاری 
پروژه های تحقیقاتی بوده است، ادامه 
داد: عالوه بر این در سال جاری 400 
پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد و 
دکتری نیز تحت حمایت های این ستاد 

قرار گرفته است.
 ایجاد پارك فناوری هوافضا

با  هوافضا  فناوری  توسعه  ستاد  رئیس 
تاکید بر اینکه به زودی پارك فناوری 
اضافه  شود،  می  اندازی  راه  هوافضا 
فناوری  پارك  این  اندازی  راه  با  کرد: 
از 250 شرکت دانش بنیان فعال در این 
حوزه که طی 3 سال اخیر شکل گرفته 

اند، حمایت می شود.
 فرحی همچنین راه اندازی این پارك 
در  بازار  فن  ایجاد  برای  ای  زمینه  را 
حوزه هوا فضا دانست و اظهار داشت: 
یابی در  به منظور شناسایی و استعداد 
تا  هستیم  درصدد  فضا  و  هوا  حوزه 
بر  عالوه  کنیم.  برگزار  مسابقه  چندین 
نمایشگاه  آینده  سال  ماه  آبان  در  این 

دیگری برگزار خواهد شد.

ارتباط  برگردان،  کابل  عملیات  اجرای 
مرکز   6 مشترکان  دیتای  و  تلفنی 
مخابراتی در تهران و کرج را با اختالل 

مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل 
مراکز  در  توسعه  هدف  با  برگردان 
محالتی،  شهید  ولیعصر،  مخابرات 
قدس، بهشتی، آزادگان و رجایی شهر 
کرج از امروز 12 بهمن ماه آغاز شده 
است که با اجرای این عملیات، ارتباط 
ولی  مخابرات  مرکز  مشترکان  تلفنی 
الی   7750 های  شماره  پیش  با  عصر 
7753 و 7760 الی 7765 در محدوده 
تنکابن  هدایت،  انقالب،  خیابانهای 

ساعت   72 مدت  به  علیشاه  صفی  و 
اختالل خواهد داشت.

شهید  مخابرات  مرکز  در  همچنین 
با  مشترکان  تلفنی  ارتباط  نیز  محالتی 
در   2248 و   2219 های  شماره  پیش 
محدوده شهرك شهید بهشتی و شهرك 
الله به مدت سه روز با اختالل همراه 

است.
با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط 
قدس  مخابرات  مرکز  مشترکان  دیتای 
از ساعت 4 صبح به مدت 2 ساعت و 
و  آزادگان  بهشتی،  مراکز مخابرات  در 
رجایی شهر کرج از ساعت 2 صبح به 

مدت 4 ساعت دچار اختالل شد.

توسعه 6 مرکز مخابراتی در تهران و کرج

رونمایی از سند هوافضا در دهه فجر

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان 
از حضور 214 اختراع در بخش داوری و 18 
اختراع از 33 کشور دنیا در چهارمین جشنواره 
شکوفایی و نوآوری خبر داد و گفت: در این 
دوره شناسنامه های اختراعات عرضه شده در 
شکوفایی  جشنواره  چهارم  و  سوم  های  دوره 

عرضه می شود.
دکتر آریا الستی در نشست خبری پیش از ظهر 
به جزئیات چهارمین جشنواره  اشاره  با  امروز 
از بخشهای  یکی  افزود:  نوآوری،  و  شکوفایی 
این  در  که  است  داوری  بخش  جشنواره  این 
بخش اختراعات بر اساس شاخص هایی چون 
علمی بودن، تکراری نبودن و دارا بودن قابلیت 

تجاری شدن داوری شدند.
معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان 
با بیان اینکه در این بخش 255 مخترع با 214 
اختراع حضور می یابند، اظهار داشت: داوری 
 4 توسط  حضوری  صورت  به  اختراعات  این 

داور ارزیابی می شود.
 وی تجاری سازی را دومین بخش این جشنواره 
نام برد و ادامه داد: در این بخش 310 مخترع 
با 275 طرح که در بنیاد داوری و از حمایتهای 

سطح 3 بنیاد برخوردار شدند، پذیرش شدند.
 الستی با اشاره به بخش بین الملل این جشنواره 
از  این بخش 33 مخترع  در  کرد:  نشان  خاطر 
نپال، هند، سریالنکا،  18 کشور خارجی چون 
مالزی، ایتالیا، پاکستان، رومانی، مصر، ویزوئال، 

عراق، میانمار وو بالروس پذیرش شدند.
 وی بخش تجاری سازی را از دیگر بخشهای 
بخش  در  کرد:  اضافه  و  برد  نام  این جشنواره 
داالن تسهیل کنندگان که از دیگر بخشهای این 
جشنواره است، 15 موسسه مشاوره ای حضور 
دارند و مشاوره های فنی و حقوقی به مخترعان 

ارائه می دهند.
ملی  بنیاد  ریزی  برنامه  و  پژوهش  معاون   
و  اولویت   500 و  هزار  عرضه  از  نخبگان 
نیازهای تحقیقاتی دستگاه ها و نهادهای دولتی 
در بخش بازار تقاضای این جشنواره خبر داد و 
گفت: در این بخش دستگاه های دولتی نیازها

ایشان همچنین افزودند: در چهارمین جشنواره 
شکوفایی و نوآوری 7 هزار شرکت خصوصی، 
صاحبان سرمایه و سرمایه گذار به این جشنواره 
دعوت شدند و با ایجاد کمیته CIP بستری را 
برای مذاکره میان سرمایه گذار و صاحبان ایده 

و اختراعات ایجاد کردیم.

رتبه بندی و شناسنامه دار 
کردن اختراعات
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طعمه مار بوآ نشوید!
ماهیچه های مار بوا برای خفه کردن قربانیان خود، زمان را تلف نمی کنند. 
زمانی که آنها حس می کنند ضربان قلب شکار متوقف شده است، در می یابند 
که زمان رها کردن طعمه فرا رسیده است. در تصویر زیر، اسکات بوباك 
و گروهش از کالج دیکینسون یک موش صحرایی مرده را با بدن گرم، به 
عنوان طعمه به یک مار بوا بود دادند تا ببینند که مار چطور تالش می کند 
تا آن را خفه کند. اگرچه موش صحرایی نبض نداشت، اما در این تصویر 

مشاهده می کنید که بوآ چطور خودش را به دور طعمه اش می پیچد.

عکاسی از جانوران ترسناک!
عالقه  جانورانی  از  گرفتن  عکس  به  شاهان  توماس 
و  عنکوبت ها  دارند:  نفرت  آنها  از  خیلی ها  که  دارد 
برای  وی  که  است  این  توجه  جالب  نکته  حشرات! 
تهیه عکس هایش هیچ محدودیتی برای حرکتشان ایجاد 

نمی کند.

چرا ماهیان شکارچی اعماق اقیانوس دندان های نیش 
ناجور دارند؟

شاید دندان های نیش زیبایی باشند، اما حتی 
نمی خورد. پس  هم  گرفتن  گاز  درد  به 
ماهی گیر  ماهیان  نیش  دندان های  این 
)Angerfish( به چه کاری می آید؟ 
به گفته محققان، این دندان های بزرگ 
تا  کند  کمک  ماهیان  به  است  ممکن 
دور  به  را  خود  ضعیف  آرواره های 

طعمه شان چفت کنند و شانس خود را 
برای شکار یک تکه گوشت افزایش دهند. 

خانواده اژدهاماهی ها به دنبال شکارهای بزرگ 
می روند، و به همین دلیل آرواره هایی دارند که خیلی باز می شود. اما به گفته 
کریستوفر کنالی از دانشگاه هاروارد، بستن سریع این آرواره ها چندان آسان 
نیست؛ چرا که نیروی پَسا )Drag( با طول آرواره به طور نمایی افزایش 
می یابد. زمانی که شکار از آرواره بیرون زده باشد، این نیرو به مراتب بیشتر 
می شود.کنالی یک مدل کامپیوتری از این آرواره ها ساخته و دریافته است که 
بستن آنها به دور شکاری که روی پهلوی خود قرار دارد، در حدود 1 ثانیه 
زمان می برد؛ فاصله ای که از زمان الزم برای فرار طعمه بیشتر است. با این 
وجود، زمانی که شکار به صورت قائم بین دندان ها گیر می افتد، این زمان به 

125 میلی ثانیه کاهش می یابد.
این  از  تا پیش  نتایج تحقیق کنالی نشان می دهد که شاید بر خالف آنچه 
تصور می شد، دندان های نیش تنها برای به سیخ کشیدن شکار نیستند؛ بلکه 
کمک می کنند تا طعمه در بهترین موقعیت ممکن نگاه داشته شود تا نیروی 
پسا وارد بر آرواره ها در حین بسته شدن آنها کاهش یابد. نتایج این تحقیق 
تطبیقی و تجمیعی در  انجمن زیست شناسی  ماه گذشته در همایش  اوایل 

چارلستون کارولینای جنوبی ارائه شد.

و  فیزیک  در  که  است  نامی   )Drag  ( پسا  یا  پسار  نیروی 
دینامیک سیاالت به نیروهایی که در جهت بازداشتن اجسام از 

حرکت در درون سیاالت کار می کنند، داده می شود.

شاید ندانید
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فیل های زنده را می کشند تا مجسمه شان را بسازند!
تماشای ردیف های منظمی از فیل های در حال حرکت می تواند اتفاق فوق العاده ای 
مغازه های  ویترین  پشت  و  ساخته شده اند  قاچاق  عاج  از  که  زمانی  نه  البته  باشد 
سوغات فروشی در انتظار توریست ها هستند تا به این بازار غیرقانونی رونق بدهند. 
تاکنون،   1379/1990 سال  از  محصوالت  این  فروش  بودن  غیرقانونی  علی رغم 
تحقیقی که توسط TRAFFIC )شبکه نظارت بر خرید 
می دهد  نشان  شده  انجام  وحش(  حیات  فروش  و 
فروشگاه های بسیاری در قاهره و اقصر دارند به 
از عاج  تهیه شده  فروش مجسمه های کوچک 

فیل ادامه می دهند. انقالب مصر و تحوالت اخیر آن باعث شده تعداد جهانگردانی که از این کشور 
بازدید می کنند، به شدت کاهش یابد، اما تحقیقات نشان می دهند حجم محصوالت ساخته شده 
از عاج که در بازار این کشور موجود است، نسبت به آخرین پژوهش که در سال 1384/2005 
انجام شده، کاهش پیدا نکرده است.گفتگو با مغازه داران نشان می دهد بازار کشورهای غربی دیگر 
چندان مشتاق خرید این محصوالت نیست اما تقاضای باالی جهانگردان چینی این بازار را همچنان 
پر رونق نگه داشته است. عاج مورد نیاز برای ساخت این سوغاتی ها توسط شکارچیان غیرقانونی و 
اغلب از طریق آفریقای مرکزی مخصوصا سودان به مصر وارد می شود و خریداران برای هر کیلوگرم 

عاج مرغوب حدود  275 دالر می پردازند.

مرغ فرعون آفریقایی
آفریقایی  فرعون  مرغ  یک  از  را  عکس  این  میزنر،  ماریت 
این  است.  کرده  ثبت  آلمان  در  باغ وحشی  در   )guineafowl(
پرنده زیبا و کمیاب که جزو پرندگان زینتی است، مرغ مصری، 

مرغ شاخدار یا غرغره نیز نامیده می شود.

جغدهای برفی برخالف دیگر جغدهای جهان که فقط شبانگاه 
شکار می کنند، هم در روز و هم در شب فعالند و شکم خود و 

جوجه هایشان را سیر می کنند.

 خوش آب و رنگ ترین پستاندار دنیا حاصل یک اتفاق است!
 )Golden Mole( از پروانه ها گرفته تا پرندگان، حیوانات رنگ های زیبا و متنوعی دارند تا به چشم بیایند. اما چرا موش کور طالیی
چنین ویژگی دارد؟ این جانوران اغلب زندگی خود را در تاریکی می گذرانند و از آن مهم تر، آنها کورند! نتایج یک تحقیق بر روی 
ساختار موهای این جانوران نشان می دهد که این ویژگی ممکن است برای کاهش مقاومت حرکتی این جانوران یا دفع آب طراحی 
شده باشد، نه اینکه کارکردی به عنوان جذب جفت داشته باشد.ماتیو شاوکی از دانشگاه آکرون اوهایو اقدام به نمونه گیری از چهار 
گونه موش کور طالیی کرد که ترکیب رنگی بدن همگی آنها آبی یا سبز بود. بررسی 
این نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی نشان داد که موها به شکل پارو پهن شده و 
سطح بزرگ تری را برای بازتاب نور ایجاد می کنند.به طور غیرعادی، پولک های روی هر 
مو به صورت یک در میان دارای الیه های روشن و تیره بود، که هر الیه پرتوهای نور را 
همانند لکه روغن بر روی آب منحرف می کرد. به گفته شاوکی، این نخستین نمونه از 
بازتابنده چندالیه در یک مو به شمار می رود.شاوکی عقیده دارد که ترکیب رنگین کمانی 

• خبر آنالینرنگ های بدن این جانور، ناشی از یک حادثه تکاملی است.

جغد برفی در کوالک
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کینکت مایکروسافت تحول بزرگی در دنیای بازی های کامپیوتری 
برای کامپیوترهای  از چند روز دیگر کینکت  به وجود آورده و 
از  اما حاال خبر جدید حاکی  می شود.  بازار  وارد  شخصی هم 
ساخت لپ تاپ هایی است که سنسور کینکت را به صورت پیش 

فرض درون خودشان دارند.
حرکتی که می تواند یک تحول بزرگ در لپ تاپ ها به حساب 
تاپ  لپ  اولیه  نمونه  که  کند  می  گزارش   Daily سایت  بیاید. 

هایی که با این سنسور تجهیز شده بودند را دیده است.
ویندوز 8  با  تاپی  اول شما لپ  نگاه  در  این سایت،  به گزارش 
را می بینید که در باالی نمایشگر آن تعدادی سنسور تعبیه شده 
است. جایی که معموال وبکم قرار می گیرد. در پایین نمایشگر نیز 

تعدادی LED قرار داشته است.
مایکروسافت رسما تایید کرده که این لپ تاپ جزو نمونه های 

اولیه این شرکت است. بنابراین اگر همه چیز خوب پیش برود 
احتماال از سال آینده می توانید ویندوز 8 را با قابلیت های جدید 
اش روی لپ تاپی داشته باشید که به کینکت مجهز است و شاید 

کم کم باید با موس خداحافظی کنیم.
هر چند به نظر نمی رسد موس به زودی میز کار ما را ترك کند، 
اما اضافه شدن کینکت به لپ تاپ ها احتماال استفاده از ابزارهای 
ورودی را کمتر خواهد کرد و استفاده از لپ تاپ را هم به همان 

نسبت راحت تر و لذت بخش تر می کند. 

خاك  و  گرد  ها  اولترابوك  مورد  در   CES نمایشگاه  در  اینتل 
زیادی هوا کرد و می دانیم امسال قرار است منتظر انواع و اقسام 
لپ تاپ های باریک و نازك از شرکت های مختلف و با قلب 
کامپیوترهای  بازار  در  AMD هم  امسال  اما  باشیم.  اینتل  تپنده 
سبک و سریع برگ برنده خودش را دارد و می گوید محصوالت 
جدید این شرکت 200 دالر نسبت به لپ تاپ هایی که پردازشگر 

اینتل دارند ارزان تر وارد بازار می شوند.
دعوای میان پورت های این دو شرکت را به یاد دارید؟ همین 

دیروز خبر اش را در نارنجی خواندید. اینتل نام لپ تاپ های 
باریک و سبک اش را اولترابوك گذاشته است و قبال تعریف دقیق 
اش را در نارنجی خوانده اید. حاال ای ام دی نام لپ تاپ های 

باریک اش را Ultrathin گذاشته است.
اولترابوك های اینتل حدود 900 دالر قیمت دارند و بعضی مدل 
ها مانند HP Envy 14 روی 1400 دالر هم می روند. اما اینتل 
می گوید تا چند ماه آینده قیمت اولترابوك ها بین 700 تا 900 

دالر خواهد بود.
دالر  است حدود 500  قرار  دی  ام  ای  اولتراتین  های  تاپ  لپ 
انرژی مصرف می کند. این  باشند و پردازشگر حدود 17 وات 
 Ultrathin کامپیوتر  مدل   20 امسال حدود  گوید  می  شرکت 
از  ایسوس  ایسر و  بازار می شود که شرکت های اچ پی،  وارد 

سازنده ها به شمار می روند.

آیا لپ تاپ های ویندوز 8 با 
کینکت وارد بازار می شوند؟

WindPad مولتي تاچ و کیفیت  این  اینچي  نمایش 10  صفحه 
دو  از  برخورداري  و  تصویر800×1280  وضوح  با  آن  خوب 
دوربین با دونوع کاربري، دوربین پشت براي گرفتن تصاویر و 
ویدئو و دوربین رو به جلو براي ویدیو کنفرانس ها از ویژگي هاي 
امکان  با   DDR3 از نوع تبلت است. دو گیگابایت حافظه  این 
و   6250  AMD HD گرافیکي  تراشه  گیگابایت،   4 تا  ارتقاء 
 AMD حافظه ذخیره سازي 32 گیگابایتي و بهره گیري پردازنده

این ویند پد  از دیگر مشخصات   Brazos Dual Core Z01
است. برخالف دیگر تبلت ها که استفاده از صفحه  تاچ آن ها در 
درازمدت موجب خستگي دستان شما مي شود، در این تبلت کلید 
راست  سمت  در  موس،  کارکرد  با   msi انحصاري  جهت یاب 
صفحه تعبیه شده که با استفاده از آن درمواقع مورد نیاز به موس 
دیگر مشکلي نخواهید داشت. کلید دیگري که در گوشه سمت 
امکان چرخاندن  که  است  کلیدي  گرفته  قرار  پد«  »ویند  راست 
لمس  محض  به  نیاز  صورت  در  و  مي  دهد  شما  به  را  صفحه 
کلید چرخش صفحه نمایش متوقف مي شود و شما مي توانید به 
خواندن کتاب هاي الکترونیکي، بازي ها، مرور وب، یا به استفاده 
از برنامه هاي دیگر بپردازید. »ویند پد« همچنین داراي کلید میانبر 
براي استفاده آسان از برنامه هاي کاربردي، باز کردن پنجره امنیتي 
 EasyFaceMSI و تغییر تنظیمات ویندوز است و از نرم افزار

جهت شناسایي چهره بهره مي برد. 

ویژگي هاي تبلت »ویند پد«

ای ام دی با لپ تاپ های Ultrathin وارد می شود 
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در  روز  در  که  پیامي  میلیون   130 جدید،  یافته هاي  طبق 
توییتر فرستاده مي شوند، ارزش خواندن ندارند.

یک  تنها  که  کرده اند  اذعان  توییتر  در  عضویت  دارندگان 
سوم توییت هایي که آن ها دریافت مي کنند، قابل توجه است 
یا تقریبا  یا مورد عالقه کاربران نیست و  بقیه توییت ها،  و 

بالفاصله فراموش مي شوند. 

ارسال 130 میلیون پیام 
بي ارزش در توییتر
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ساخت  های  کارخانه  در  اپل  که  است  آن  از  حاکی  ها  گزارش 
و  دارد  کارگرانش  برای  امن  نا  شرایطی  اش  محبوب  محصوالت 
ساعت های طوالنی از آنها کار می کشد و حتی تنبیه بدنی نیز برای 
آنها در نظر می گیرد. ر کارخانه های ساخت محصوالت محبوب اش 
شرایطی نا امن برای کارگرانش دارد و ساعت های طوالنی از آنها 
کار می کشد و حتی تنبیه بدنی نیز برای آنها در نظر می گیرد. اما اپل 
به نیویورك تایمز گفته که کارگرانش هفته ای 60 ساعت بیشتر کار 

نمیکنند مگر در شرایطی که احتیاج به تعداد قطعات باالتری باشد.

آي پد 4 قرباني در چین گرفت!

را  جنجالی  تبلیغی  ویدئوی  بیانیه ای،  در  سامسونگ  شرکت 
محکوم کرد. اخیرا تیزری تبلیغی توسط کانال اچ او تی ساخته و 
پخش شد که به دلیل محتوای اهانت آمیز، از سوی مقامات ایرانی 
محکوم شد، و ضمنا شرکت سامسونگ نیز مورد خطاب برخی 

مقامات ایرانی قرار گرفت.
در پی این اتفاقات، شرکت سامسونگ با انتشار بیانیه ای تیزر مورد 

نظر را محکوم کرده است.
به شرح  ارسال شده  نیز  ایتنا  به  آن  بیانیه که رونوشت  این  متن 

زیر است:
اهداف و سیاست کلی شرکت سامسونگ در تمام دنیا و خصوصًا 
و  گسترش  مبنای  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  بزرگ  کشور  در 
شده  پایه گذاری  جهان  تمامی  مردم  بین  دوستی  و  صلح  اشاعه 
است. حمایت از بازی های المپیک به عنوان نماد صلح و دوستی، 

حمایت بی دریغ از جراحی های صعب العالج کودکان در سراسر 
جهان مبین این اظهارات است.

متأسفانه اخیراً در کلیپی که بدون اطالع شرکت سامسونگ، توسط 
یک شرکت اسرائیلی به نام شبکه کابلی HOT تولید شده است 
ایران  مردم شریف  به  اساسی  و  پایه  بدون هیچگونه  و  بی محابا 

اهانت شده است.
سوءتفاهم  یک  سامسونگ  شرکت  به  کلیپ  این  انتساب  اصوالً 
بوده و شرکت سامسونگ ضمن محکومیت این عمل، همسو با 
اعالم  اقدامات  اینگونه  از  را  خود  انزجار  مردمی  نهادهای  سایر 
در  نقشی  هیچگونه  سامسونگ  شرکت  است  بدیهی  می نماید. 
در  صرفًا   HOT کابلی  شبکه  و  است  نداشته  کلیپ  این  تولید 
این کلیپ از تبلت سامسونگ به عنوان جایزه برای بینندگان خود 

استفاده نموده است.

شرکت سامسونگ، تیزر تبلیغاتی اسرائیلی را محکوم کرد

»فاکس کان« در نظر دارد پنج کارخانه دیگر را براي کمک به برآوردن 
تقاضا براي آي پد و دیگر تبلت ها که انتظار مي رود میزان آن به حدود 

400 میلیون دستگاه طي پنج سال برسد، در برزیل بسازد.
شرکت »فاکس کان« یکي از بزرگ ترین تولیدکنندگان قطعات رایانه اي 

و الکترونیکي جهان است.
بنا بر گزارش سایت Folha.com، این پنج کارخانه مانند کارخانه 
کدام حدود  هر  مي کند،  تولید  آیفون  و  آي پد  که  این شرکت  دیگر 

1000 پرسنل خواهند داشت. 

»فاکس کان« به کمک محصوالت اپل مي آید

به منظور مصون ماندن  مسئوالن ویکی لیکس قصد دارند 
از قوانین کشورها ِسرور خود را به عرشه یک کشتی منتقل 
کنند. به گزارش فاکس نیوز، در حالی که »جولیان آسانگ« 
مدیر پایگاه ویکی لیکس برای منتقل نشدن خود به سوئد 
تالش می کند، مسئوالن و سرمایه گذاران این پایگاه به فکر 
انتقال سرور آن به آبهای آزاد هستند. بر این اساس حامیان 
مالی ویکی لیکس قصد دارند با خرید یک کشتی کار انتقال 
سرور این سایت به آبهای بین المللی را آغاز کنند. گفتنی 
است مدیر 40 ساله ویکی لیکس که به اتهام فساد جنسی 
در انگلیس دادگاهی شده قرار است به دستگاه قضایی سوئد 
تحویل داده شود. گفته می شود آمریکاییها قصد دارند از 

این طریق، آسانگ را به زندان گوانتانامو منتقل کنند.

ویکي لیکس روي کشتي!

شرکت NEC به طور میانگین از هر 10 کارمندش یک نفر را اخراج 
کرده است. این اتفاق در پی آن رخ می دهد که بازار ژاپن در قبضه 
اپل و گوشی های هوشمند آیفون قرار دارد و این روند هر روز شکل 
گسترده تری به خود می گیرد. شرکت ژاپنی در پی عملکرد ضعیفش، 
افزایش محبوبیت گوشیهای اپل و دیگر رقبای خارجی را دلیل این 
امر دانسته و اضافه کرده که در ساخت زیر بناهای گسترش فناوری 
اطالعات مشکل حادتر نیز میشود. شرکت NEC پیش بینی کرده که 
تا پایان ماه مارس نزدیک به 1.3 میلیارد دالر ضرر کند و 7000 نفر 

از کارمندان اخراجی اش از ژاپن خواهند بود. 

اخراج 10 هزار نفر به خاطر آیفون
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آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه 
خامنه ای  سیدعلی  آیت اهلل العظمی  حضرت 

)مد ظله العالی( در عربستان فیلتر شد.
دقیق  اطالع رسانی  پی  در  فردا،  گزارش  به 
معظم  مقام  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  سایت 
رهبری از اجالس جهانی جوانان و بیداری 
اسالمی و در آستانه اقامه نماز جمعه توسط 
از  ایشان، مسئولین عربستانی این سایت را 

دسترس کاربران عربستانی خارج کردند.
ویژه  شرایط  دلیل  به  که  معتقدند  آگاهان 
منطقه در پی بیداری اسالمی و بهار عربی، 
مقام  توسط  که  آتی  جمعه  نماز  خطبه های 
حاوی  شد  خواهد  اقامه  رهبری  معظم 
پیام های ویژه ای به ملت های مسلمان است. 
از این رو و در پی انعکاس ابراز ارادت ویژه 
اجالس  در  کننده  شرکت  مسلمان  جوانان 
اخیر بیداری اسالمی که نشان از تاثیرگذاری 
بیداری  روند  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
محدودیت  عربستان  دولت  دارد،  اسالمی 

به  مربوط  اخبار  انتشار  برای  را  ویژه ای 
بیانات مقام معظم رهبری تدارك دیده است.

فیلتر سایت رهبر انقالب در عربستان 

مرکز آمار ایران گزارشي از کاربران اینترنت 
در سال 89 منتشر کرد.

با توجه به این گزارش، از 71 میلیون و 838 
هزار و 203 نفر جمعیت کشور در سال 87، 
جمعیت شهري با ضریب نفوذ اینترنت 15 
درصد، جمعیت هفت میلیون و 248 هزار و 
187 کاربر اینترنت از 48 میلیون و 407 هزار 

و 228 نفر شهري داشت.
جمعیت روستایي نیز در این سال با داشتن 
جمعیتي معادل با 23 میلیون و 430 هزار و 
975 نفري، جمعیت 707 هزار و 741 نفري 
از کاربران اینترنت داشت که ضریب نفوذي 

برابر با 3 درصد را به خود اختصاص داد.
و  میلیون   74 از  هم چنین   89 سال  در  اما 
کشور،  کل  جمعیت  نفر   792 و  هزار   837
نفر جمعیت   248 و  هزار  دو  و  میلیون   11
کاربر اینترنت بوده اند که این میزان به نسبت 
جمعیت ضریب نفوذ 14.7 درصدي را نشان 
مي دهد در حالي که نسبت کاربران اینترنت 
87 ضریب  سال  در  کشور  کل  جمعیت  به 

نفوذي معادل با 11.1درصد داشت.
 53 جمعیت  به  توجه  با  و  گذشته  سال  در 
شهري،  نفري   481 و  هزار   891 و  میلیون 
کاربر  نفر   504 و  هزار   159 و  میلیون   10

نفوذ  بوده اند که ضریب  اینترنت در شهرها 
به  آمار  همین  و  مي شود  درصد   18.9 آن 
نسبت جمعیت کل 20 میلیون و 946 هزار و 
311 روستایي عدد 842 هزار و 744 نفري 
ضریب  که  مي کند  عنوان  اینترنت  کاربر  را 

نفوذ آن 4 درصد مي شود.
اما در تعاریف مرکز آمار در جهت آمار ارائه 

شده آمده است:
ماه   12 از  که  است  کسي  اینترنت  1.کاربر 
آمارگیري  زمان  تا  آمارگیري  زمان  از  قبل 
اتصال  با  ماه 1389( در داخل کشور،  )دي 
از  به هر مدت، حداقل  اینترنت  به شبکه ي 
یکي از خدمات اینترنتي استفاده کرده باشد.

تعیین  اینترنت یک شاخص  نفوذ  2.ضریب 
جامعه  هر  در  اینترنت  به  دسترسي  کننده 
 Internet آن  انگلیسي  معادل  و  است 
population 100 users per به معناي 
»تعداد کاربران اینترنت به ازاي هر 100 نفر« 
 UNSD مانند  است و سازمان هاي جهاني 
)بخش آمار سازمان ملل(، ITU )اتحادیه ي 
 UNCTAD و  بین المللي(  مخابرات 
ملل(  سازمان  توسعه  و  تجارت  )کنفرانس 

درباره این تعریف اتفاق نظر دارند. 

ضریب نفوذ اینترنت شهري در مرز 19 درصد

سال اول/شماره دهم/ شنبه  15 بهمن   1390| 9 |
اخبار داخلی|www.DaneshMag.Com  /  4 فبریه  2012

Internal News
آی تی 

IT  ||

ایجاد سقف براي 
ADSL مخابرات

و  مقررات  تنظیم  سازمان  معاون 
سقف  ازایجاد  رادیویی  ارتباطات 
شرکت  برای   ADSL بخش  در 
مخابرات ایران خبر داد و اعالم کرد: 
در  رقابت  ایجاد  برای  داریم  قصد 
را  سقفی  پرسرعت  اینترنت  حوزه 
ایران درنظر  برای شرکت مخابرات 

بگیریم.
لطف اهلل سبوحی با بیان اینکه ارائه 
پی  در  خدمات  و  شبکه  دهندگان 
هستند  بیشتری  سود  به  دستیابی 
این زمینه تسهیم درآمد یک  که در 
شود،  می  محسوب  بزرگ  چالش 

ادامه داد: 
اما باید توجه کرد که در زمان ارائه 
برای  هراپراتوری  تجاری،  طرح 
خود درآمدی را ترسیم می کند که 
با توجه به این درآمد هزینه ای بابت 
تسهیم درآمد از اپراتور دریافت می 

شود.
از  بسیاری  در  حتی  داد:  ادامه  وی 
کشورها هزینه کل پروانه به مزایده 
گذاشته می شود که این هزینه متعلق 

به مردم است وباید دریافت شود.
سبوحی خاطر نشان کرد: 

رگوالتوری توجه ویژه ای به مسئله 
گذاشتن  به  اعتقادی  و  دارد  رقابت 
تسهیل  جهت  تنها  و  ندارد  سقف 
همراه،  تلفن  اپراتورهای  حضور 
برای اپراتور اول سقف تعیین کرده 

است.
وی افزود: 

دارد  قصد  مقررات  تنظیم  سازمان 
برای ایجاد رقابت در بخش اینترنت 
پرسرعت نیز یک سفقی برای شرکت 

مخابرات ایران در نظر بگیرد.
اینکه قوانین و مقررات  بیان  با  وی 
گستزش  برای  مانعی  رگوالتوری 
کسب وکار های این حوزه نیست، 

ادامه داد: 
ها  سرویس  گسترش  روند  بلکه 

راتسهیل می کند.

• فردا

• ایسنا
• آی تی آنالیز
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خود  موبایل  گوشی  فروش  قصد  اگر 
اصلی ترین  از  یکی  شاید  دارید،  را 
دغدغه هایتان اطمینان از پاك شدن فایل ها 
گوشی  حافظه  از  شخصیتان  اطالعات  و 

باشد.  
ممکن است کمی عجیب باشد، ولی هستند 
افرادی که بدون توجه به اطالعات ذخیره 
شده در گوشی، به فروش آن اقدام می کنند. 
امنیت  اهمیت  از  واقعا  افراد  این  شاید 
اطالعات شخصی در دنیای دیجیتال آگاه 
هزینه های  می تواند  مساله  این  اما  نیستند. 
زیادی برای آنها در بر داشته باشد. وقتی 
گوشی موبایل را بدون پاك کردن پیام های 
ویدئوهای  یا  ایمیل ها  عکس ها،  کوتاه، 
ذخیره شده در آن می فروشیم در واقع همه 
اطالعات شخصی و خصوصی خودمان را 
ممکن  که  می گذاریم  غریبه ای  اختیار  در 

است از آنها سوءاستفاده کند.
گوشی های  روی  از  اطالعات  کردن  پاك 
موبایل بسیار آسان. کافی است مراحل زیر 
را در هر دو مدل گوشی های آندرویدی یا 

آیفون اجرا کنید: 
پاك کردن اطالعات از روی گوشی آیفون
آیفون  روی  از  اطالعات  کردن  پاك 
تنظیمات  قسمت  وارد  است.  ساده  بسیار 
و  شوید   )Settings app( اپلیکیشن ها 
بعد بخش General  را باز کنید. فهرستی 
که نمایش داده می شود را به سمت پایین 
اسکرول کنید تا به گزینه »Reset« برسید. 
 Erase آن را انتخاب کرده و روی گزینه
به   ،All Content and Settings
و  اطالعات  همه  کردن  »پاك  معنای 
همه  کار  این  با  کنید.  کلیک  تنظیمات« 
فایل های  ویدئوها،  عکس ها،  اطالعات، 
رسانه ای و تنظیمات مختلف گوشی از بین 
می رود و همچون روز اول که از کارخانه 

در آمده بود، پاك و خالی می شود. 
اگر برنامه یا اطالعاتی روی گوشی دارید 
که نمی خواهد به کل از بین برود، می توانید 

گزینه  آی تیونز،  به  شدن  وصل  از  بعد 
این  کنید.  کلیک  و  انتخاب  را   Restore
کار به شما امکان می دهد تا پیش از پاك 
کردن همه اطالعات، نسخه پشتیبان از آنها 
تهیه کنید. برای استفاده از نسخه پشتیبان، 
ولی  آی تیونز وصل شوید.  به  دوباره  باید 

در کل ایده خوب و کارآمدی است. 
قفل  بار  یک  قبال  اگر  باشید  داشته  توجه 
اصطالح  به  یا  کرده اید  باز  را  گوشیتان 
باید  است،  برك( شده  )ِجیل   jailbreak
از طریق آی تیونز همه اطالعات را دوباره 

برای قفل کردن گوشی، بازگردانید.
چگونگی  پاك کردن اطالعات گوشی های 

آندرویدی
گوشی های  روی  از  اطالعات  کردن  پاك 
با  است،  آسان  آیفون  مثل  هم  آندرویدی 
این تفاوت که مراحل بیشتری را باید پشت 
گوشی های  آیفون،  برخالف  بگذارید.  سر 
مختلفی  جاهای  در  آندروید  بر  مبتنی 
از  را ذخیره می کنند. یکی  اطالعات خود 
بیشتر  آنها حافظه داخلی گوشی است که 
آن  در  اطالعات  و  نرم افزارها  برنامه ها، 
حافظه  کارت  دیگری  و  می شوند  ذخیره 
و  عکس  موسیقی،  که  جایی  است.   SD
آن  در  تنظیماتشان  و  نرم افزارها  از  بعضی 

ذخیره می شوند. 
 Droid همچون  گوشی ها  از  برخی 
Incredible، دو حافظه SD مجزا دارند. 
از بین بردن همه اطالعات  بنابراین، برای 
ذخیره شده در گوشی های آندرویدی، باید 
مطمئن شوید همه چیز را از همه جا پاك 

کرده اید. 
کارت  هنگام خرید،  موبایلتان  اگر گوشی 
را  آن  فروش،  موقع  داشت،   SD حافظه 
نیز باید به خریدار بدهید. اما اگر خودتان 
بهتر  خریده اید،  جداگانه ای  حافظه  کارت 
است آن را نگهدارید و برای گوشی بعدی 
استفاده کنید. اگر قرار است کارت حافظه 
مطئمن  باید  بفروشید  گوشی  روی  نیز  را 

باقی  شوید که اطالعاتی از شما روی آن 
نمانده است. 

روش  حافظه  کارت  کردن   Reformat
همه  بردن  بین  از  برای  مطمئنی  چندان 
روی  دوباره  اینکه  مگر  نیست.  اطالعات 
آن اطالعاتی ذخیره شود. در این صورت 
امکان برگرداندن اطالعات وجود نخواهد 
توضیح می  به شما  کار  این  برای  داشت. 
دهیم که چگونه کارت حافظه را فرمت و 
ویدئوی  و  فیلم   همچون  اطالعات جدید 

معمولی را روی آن ذخیره کنید. 
نخست، برای پاك کردن کامل اطالعات از 
بروید   Settings به بخش   روی حافظه 
 SD & Phone Storage گزینه  و 
گزینه  آن  منوی  از  و  کنید  انتخاب  را 
انتخاب  را   Unmount SD Card
فرایند  این  وقتی  کنید.  کلیک  آن  روی  و 
 Format SD Card گزینه  شود،  تمام 
تا  کنید  کلیک  آن  روی  می شود.  فعال 
شوند.  پاك  شده  ذخیره  اطالعات  همه 
اطالعات،  شدن  پاك  از  اطمینان  برای 
کارت حافظه را به کامپیوتر وصل کنید و 
ظرفیتش را با فایل های حجیم مثل فیلم، پر 

و دوباره فرمت کنید. 
بعد از انجام این مراحل، دوباره به بخش 
 Settings > SD & Phone Storage
 Factory Data گزینه  روی  و  بروید 
پاك  باعث  کار  این  کنید.  کلیک   Reset
شدن همه اطالعات به طور کامل می شود 
بر  پیش فرض خود  به وضعیت  گوشی  و 

می گردد.
 نکته پایانی هم اینکه مواظب باشید سیم 
نگذارید!  جا  گوشی  روی  را  تان  کارت 
ممکن است توصیه به ظاهر پیش پا افتاده 
تواند  می  وقوع  در صورت  اما  باشد،  ای 
مشکالت و دردسرهای فراوانی برای تان 

ایجاد کند.

قبل از فروش گوشی موبایل، چه کارهایی باید انجام دهیم؟  •  همگان

اطالعات حساسي  بتواند  کاربر  مي شود  باعث  امنیتي  نقص  این 
 NVIDIA در  بخواند. آسیب پذیري شناخته شده  از حافظه  را 
محلي  کاربر  به  بلقوه  به صورت   CUDA Driver Toolkit
سیستم این اجازه را مي دهد که اطالعات حساسي را از حافظه 
اصلي کامپیوتر بخواند. هر برنامه براي اجرا باید در حافظه اصلي 

مدیریت  بخش  در  عامل  سیستم  وظایف  از  یکي  بگیرد.  قرار 
حافظه، که حفاظت از حافظه نام دارد، این است که به برنامه ها 
اجازه ندهد به آدرس هاي برنامه هاي دیگر دسترسي داشته باشند. 
این آسیب پذیري در این راه انداز )Driver( مربوط به این بخش 

از مدیریت حافظه است. 
این مشکل  رفع  براي  راه حلي  که هنوز  گزارش ها حاکي است 

امنیتي ارائه نشده است 

NVDIA حفره امنیتي در راه انداز
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شما  به  را  ساده  حال  عین  در  و  جالب  ترفند  یک  داریم  قصد 
معرفی کنیم که با بهره گیري از آن میتوانید پسورد یاهو مسنجر و 

همین طور سایر رمزهاي عبور خود را از دست
هکرها در امان بدارید. با این ترفند کار بسیاري از تروجان ها و 

برنامه هاي جاسوسی صفحه کلید را دچار اختالل خواهید کرد.
و  کلید  افزارهاي جاسوسی صفحه  نرم  از  بسیاري  الگوریتم  در 
تروجان ها ، کلید Space در انتهاي پسورد در نظر گرفته نشده 

است. 
ایجاد میکنید در  میتوانیدپسوردي که براي خود  از همین طریق 
پایان آن یک Space بزنید و یک فاصله ایجاد کنید. با این کار 

بسیاري از نرم افزارهاي دشمن را دچار اختالل کرده اید.

یک روش ساده اما همیشه کارآمد براي حفظ رمز عبور

فعال نمودن حساب کاربري Administrator در ویندوز7
اگر شما نیز این ویندوز7 را نصب کرده و استفاده کرده باشید حتمأ می دانید حساب کاربري Administrator به دالیل امنیتی در 

آن به شکل پیش فرض، فعال نیست و امکان ورودبا Administrator وجود ندارد.
شما می توانید برای فعال کردن حساب کاربری Administrator خو به ای شکل عمل کنید:

ابتدا بر روي دکمهStartکلیک کنید؛سپس عبارتCmd را وارد نمایید.
خواهید دید که یک نتیجه یافت می شود. بر روي Cmdراست کلیک کرده و Run as Administrator را انتخاب کنید.

اکنون در پنجره Cmdعبارت net User Administrator password /active:yes را وارد نموده سپس Enter را بزنید.
دقت کنید در دستور فوق به جاي password رمز عبورد مورد نظر خود براي حساب کاربري Administrator را وارد نمایید.

بایک بار LogOffکردن ویندوز نتیجه را مشاهده خواهید کرد.
براي غیرفعال نمودن مجدد آن نیز میتوانید از دستور net User Administrator password /active:no در Cmd بهره ببرید.
دقت کنید در دستور فوق به جاي password رمز عبورد مورد نظر خود را که برای حساب کاربري Administrator وارد نموده  

بودیدوارد کنید.

لیستی از فایلهاي موجود در یک دایرکتوري در یک فولدر
بسیاري اعتقاد دارند که سیستم عاملDos به تاریخ پیوسته است ، اما نباید از این نکته غافل شد که این سیستم عامل هم قابلیتهاي 
خاص خودش را دارد. یکی از این قابلیتها این است که شما میتوانید فهرست فایلهاي موجود در یک 

دایرکتوري را به صورت فایلی با فرمتtxt در آورید و در صورت نیاز از آن پرینت بگیرید.
 براي این کار :

ابتدا وارد محیط Command Promt ویندوز شوید.
پس از ورودبه این محیط میبایست مسیر دایرکتوري )درایو و فوالدر مورد نظر( که قصد دارید از آن 

فهرست فایلهایش را بگیرید بروید.
سپس در آنجا دستور DIR>>Dirlist.txt را وارد نمایید.

با این دستور فایلی با نام DIRlist.txt در همان دایرکتوري ساخته می شود .
براي دیدن فهرست ساخته شده هم ، میتوانید از طریق ویندوز به دایرکتوري مورد نظر برویدوفایل 

DIRlist.txtرابازکرده و لیست را مشاهدهکنید

ترفند-آموزش 
Trick - Education

                   بهترین مکان برای معرفی محصوالت شما
  برای اطالع از تعرفه ها با شماره تلفن 09391311372 یا danesh.tec@gmail.com تماس حاصل فرمایید.
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اعمال تغییرات در رجیستري بدون Restart کردن سیستم 
همان طور که میدانید معموال هنگامی که یک تغییر در رجیستري ایجاد میکنیم براي اینکه این تغییر در ویندوز اعمال شود میبایست 
سیستم را Restart کنیم. این عمل میتواند بعضأ وقت گیر و خسته کننده باشد. اما راه دیگري هم براي اعمال تغییرات در رجیستري 

وجود دارد که نسبت به راه قبل بسیار سریع تر انجام میگیرد. 
بدین منظور: 

 Task برنامه   Ctrl + Alt + Delete با زدن کلید هاي  ببندید. سپس  آنرا کامال  تغییرات در رجیستري  اوردن  به وجود  از  پس 
Manager ویندوز را باز کنید. بر روي تب Processes کلیک کنید و عنوان explorer.exe را بیابید و روي آن یک بار کلیک 
کنید. سپس End Task را بزنید و در پیغام ظاهر شده OK را انتخاب کنید. سپس از منوي File بر روي New Task کلیک کنید 

و در آن همان عبارت explorer.exe را تایپ نمایید و Enter را بزنید.
با این کار تغییرات به صورت کامل و سریع اعمال خواهند شد.

Gmail خود را سریعتر چک کنید 
مدت زمان زیادي از بازگشایي سیستم ایمیل گوگل Gmail میگذرد. این سرویس به مرور تکمیل یافت و در حال حاضر یکي از 
ارائه دهندگان پر طرفدار خدمات ایمیل در جهان میباشد. به ویژه پس از آن که عضویت در آن دیگر نیازي به دعوت نامه ندارد. اما 
کاربران ایراني که از خطوط اینترنتي با سرعت پایین استفاده میکنند ، همواره از مشکل دیر باز شدن اولیه صفحه Gmail گله داشته 
و دارند. در این ترفند قصد داریم روشي را معرفي کنیم که با بهره گیري از آن میتوانید به نوعي میانبر زده و به صفحه Gmail خود 

به شکلي سریع وارد شوید. 
بدین منظور:

کافي است به جاي وارد کردن صفحه مربوط به لوگین کردن به Gmail. از آدرس http://m.gmail.com مراجعه کنید.
اکنون میل شما با سرعتي باالتر و البته بدون نمایش متعلقات اضافي باز خواهد شد.

 Winamp افزودن یک افکت زیبا در نرم افزار
اگر از برنامه Winamp استفاده مي کنید براي یکبار هم که شده این ترفند را امتحان کنید ؛ با استفاده از این ترفند میتونید که بدون 

انجام هیچ عملي و تنها با تایپ یک عبارت هنگام پخش آهنگ ، افکت فوق العاده اي به پوسته نرم افزار Winamp بدید.
براي این کار:

برنامه Winamp را باز کنید.
در صورتي که پوسته Skin نرم افزار را تغییر داده اید آن را به Modern تغییر بدهید.

در حالي که پنجره ي برنامه در حالت انتخاب است عبارت NULLSOFT را تایپ کنید. توجه کنید که موقع تایپ حرفL پنجره 
ي انتخاب فایل ظاهر میشود که باید هر دو بار آنرا Cancel کنید.

حاال یک موزیک انتخاب کنید و آن را پخش کنید.
میبینید که هماهنگ با آهنگ پوسته ي برنامه محو یا ظاهر میشود!

مرلین جادوگر در فتوشاپ!
از این ترفند  با استفاده  افزار فتوشاپ را به شما معرفي کنیم.  قصد داریم تا هم اکنون یکي از شوخي هاي جالب سازندگان نرم 

 Adobe نسخه  بر روي  ترفند  این  کنید!  ظاهر  فتوشاپ  در  را  مرلین جادوگر  میتوانید  مخفي 
Photoshop8 به بعد قابل اجراست.

بدین منظور: 
نرم افزار Adobe Photoshop را اجرا کنید.

دکمهF7 را بزنید تا در صورت عدم وجود ، پنجره Layers / Channels / Paths بازگردد.
اکنون دکمه Alt را نگه دارید و رها نکنید.

در گوشه باال سمت راست پنجره Layers / Channels / Paths یک فلش کوچک وجود 
دارد. آن را با موس فشار دهید. براي باز شدنش همچنان که دستتان روي دکمه Alt است کلید 

موس را نیز نگه دارید تا منوي فلش باز بماند.
اکنون کافي است نشانگر موس را روي گزینه Palette Options ببرید و رها کنید. خواهید 

دید که مرلین جادوگر نمایان خواهد شد!

http://daneshmag.com
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کمپانی کریتیو پس از موفقیت در عرضه نسخه اول هدست حرفه 
ای Aurvana در دو سری DJ و X-Fi، و پس از مدتی به نسبت 
 Aurvana طوالنی از عرضه نسل اول، اقدام به ارائه نسل دوم
Aurvana، هدست  از نسل جدید  اولین محصول  کرده است. 
 Noise است که با استفاده از قابلیت  X-Fi 900 از سری-HN
را حدف  محیط  درصد صدای   85 تواند  می   ،Cancellation
کند. این محصول از میکروفون in-line برخوردار است و می 
توانید با فشار یک کلید روی هدست، به اسمارت فون محبوب 
اپل، iPhone متصل شوید. هدست بیسیم HN-900، از واحد 
محرکه نئودیمیوم با ابعاد 40 میلیمتری و پایه نگهدارنده با روکش 
طالیی برای قرار دادن هدست روی آن بهره مند است. تامین توان 
توسط دو باتری AAA انجام می گیرد و بازه فرکانس پاسخ دهی 
در این هدست بین 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز خواهد بود. میزان 
امپدانس و حساسیت صوتی به ترتیب 1 کیلوهرتز و 100 دسیبل 
است که با فعالسازی حدف صدای محیط تا 20 دسیبل صدای 
مزاحم حذف خواهد شد. این محصول با قیمت 199.99 دالر از 

فوریه 2012 وارد بازار خواهد شد.

 500-Aurvana X-Fi HN هدست بیسیم کریتیو

اسوس نسخه اورکالك شده کارت گرافیک HD 7970 را همراه با 
خنک کننده Direct CU II Top معرفی کرد. 

 Super تجهیزات  و   دیجیتال  فاز   12 تغذیه  مدار  از  محصول  این 
Alloy بهره می برد و فرکانس هسته در آن به 1000 مگاهرتز افزایش 

یافته است )75 مگاهرتز بیشتر از نسخه مرجع(.  
به  مندان  عالقه  کمک  به  نیز   HotWire افزاری  سخت  فناوری 
اورکالك خواهد آمد تا ولتاژ مازاد بر نیاز توسط مادربوردهای اسوس 
)X79 سری ROG( تامین شود. سیستم خنک کنندگی نسبت به نمونه 
کارت  پایداری  به  و  است  برخوردار  درصدی   20 بهبود  از  مرجع، 

گرافیک در اورکالك کمک خواهد کرد. 
البته با وجود شش لوله انتقال حرارت با آلیاژ مس، طول این کارت 
افزاری  سخت  فناوری  و   DC U II کننده  خنک  از  استفاده  با  نیز 
HotWire در کنار تجهیزات Super Alloy، به میزان 20 درصد 
افزایش یافته است. اما یکی از مهمترین نکات در خصوص خنک کننده 
مورد استفاده در HD 7970 که نسبت به خنک کننده DC U II نسل قبل تغییراتی داشته ، کاهش 14 درصدی میزان نویز فن های 
است تا کمی قابل تحمل شود! این محصول با استفاده از 4 خروجی تصویری Display Port می تواند در حالت Eyefinity6 به 
وضوح تصویر 4K  دست یابد. کارت گرافیک اسوس Direct CU II Top 7970 HD اواخر بهار 2012 وارد بازار خواهد شد.

 Direct CU ii Top 7970 با خنک کننده HD کارت گرافیک اسوس

                   بهترین مکان برای معرفی محصوالت شما

  برای اطالع از تعرفه ها با شماره تلفن  09391311372 و یا با ایمیل 
 danesh.tec@gmail.com تماس حاصل فرمایید.

مصطفی خوری نژاد)مدیر تبلیغات مجله الکترونیکی دانش(

http://daneshmag.com
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سایت موزیک فردا در سال 1388 راه اندازی شد و پس از یکسال به تنها پایگاه مجاز موسیقی ایران تبدیل و درمجموعه ساماندهی 
اینترنتی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی  به ثبت رسید. موضوعاتی که این پایگاه موسیقی به آن پرداخته می شود شامل ، آهنگ های 

موسیقی تیتراژ سیمای جمهوری اسالمی ، دموی آلبوم های جدید موسیقی ، اخبار موزیک و سینما  و نرم افزار های کاربردی است
لذت شنیدن موسیقي را در سایت موزیك فردا تجربه کنید. برای اولین بار در ایران در بین تمام سایت های اینترنتی شیوه جدید تبلیغ 
محصوالت  شما در شبکه جهانی اینترنت  به صورت صوتی در ایران ابتکار جدید از موزیک فردا به نام شبکه صدای موزیک فردا برای 
اولین بار در ایران. شبکه صدا یک نوع ایده نو برای تبلیغ آگهی شما ست خدمت و محصول شما به شیوه ای جدید به سبک گفتاری 
در ابتدای سایت پخش خواهد شد . تبلیغات توسط تیم حرفه ای موزیک فردا و بهترین مجریان رادیو و تلویزیون ضبط خواهد گردید. 

تبلیغات سایت خود را به شبکه تبلیغات موزیک فردا بسپارید شماره تماس :0361-4462469 
شما مي توانید جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره از ساعت 9 الي 13 و 16 الي 21 با شماره ي 09355606439 تماس بگیرید.

گفت و گوی اختصاصی مجله دانش با علیرضا شریف:
ابتدا خودتان را معرفی کنید:

علی رضا شریف متولد کاشان
چگونگي راه اندازي موزیک فردا  را شرح دهید؟

من در سال 1388 سایت موزیک فردا را به ثبت رساندم ودر سال 1389 فعالیت خودم به صورت رسمی آغاز کردم و در پایگاه 
ساماندهی ثبت شد.

ویژگی های موزیک فردا نسبت به سایر رقیا؟
آهنگ های موسیقی تیتراژ سیمای جمهوری اسالمی ، دموی آلبوم های جدید موسیقی ، اخبار موزیک و سینما  و تولید کننده 
اولین نرم افزار سایت بانک در ایران ، و آغاز کار جدید که برای اولین بار می باشد شبکه موزیک فردا هست که برای اولین 
بار راه اندازی می شود شاید به پرسید شبکه موزیک فردا یعنی چه شبکه موزیک فردا شبکه می باشد که به آن می توانید به 

صورت صوتی تبلیغات شرکت ها را کرد با هزینه مناسب.
بیشتر از اینترنت سود کرده اید یا ضرر؟ 

متوسط
سرعت اینترنت شما چند است و چقدر بابت آن هزینه میکنید؟

1 مگ هست حدود ماهی 80 میدم.
چند نفر روی موزیک فردا با شما همکاری می کنند؟

بله ، بنده  و همکاران عزیزمان ؛ طراحی توسط  آقای الهیار اهلل پرست ، کدنویسی توسط آقای محمد کافی ) مدیر سایت برنامه ها ( ، طراحی بنرهای فلش توسط 
آقای احسان عیوضی ، آقایان مجتبی و مصطفی توفیقی  گرافیک وانیمیشن به عهده دارند ، سئو و بهینه سازی سایت و رفع مشکالت قالب و همینطور افزودن 
یکسری ویژگی های خاص به قالب سایت موزیک فردا توسط آقای حمید دهقان پور )مدیر سایت راحت سئو و سایت دانلود هرچی 90 دات کام ( که بر خود 

میدانم از زحمات تمامی این عزیزان تشکر نمایم.
اگر بخواهید موزیک فردا را بفروشید چه قدر قیمت می گذارید؟

30 میلیون.
اگر همین االن به شما بگویند که موزیک فردا از بین رفت چه حالی پیدا خواهید کرد؟

خیلی نارحت عصبانی و از دست کشیدن کار و ناامیدی.
چه صحبتی با کاربران موزیک فردا دارید؟

از کاربران موزیک فردا میخواهیم با توجه به هزینه باالیی که برای ما رقم میخورد ما را از نظرات خوب خودشون محروم نفرمایند و با نظرات خوب و خودشون 
محروم نفرمایند و با نظرات خوب و سازنده خودشان ما را در این امر خطیر یاری نمایند.

بهترین موزیک هایی که دوست دارید چیست؟
پاپ غمگین .

نظرتان در مورد مجله دانش چیست؟ خیلی عالی وکمک به کسانی که در اینترنت فعالیت می کنند.

نام سایت: موزیک فردا
www.musicfarda.com :آدرس سایت   

   موضوع سایت: موزیک  
   مدیر سایت: علیرضا شریف

http://daneshmag.com
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کارگردان سری Assassin’s Creed از 
Ubisoft جدا شد

 Alexandre آقای،Assassin’s Creed کارگردان محبوب سری
 Assassin’s Creed که آخرین کارش ساخت عنوان Amancio
Revelations بود؛شرکت Ubisoft ناشر این سری را به مقصد 

شرکت بازاریابی Cossette ترك کرد.
وی در وبسایت رسمی این شرکت بازاریابی اعالم کرد:

“بازی های رایانه ای و ویدئویی،با تبلیغات و امور بازاریابی وجه 
های مشترك زیادی دارند.اگر دقّت کنید در هر دوی این صنایع 
به سمت محصوالت و  ما تالش میکنیم که مصرف کننده را 
مختلف  های  شرکت  کنیم.همچنین  جذب  شرکت  خدمات 

بازی سازی نیز بهتر است که از این پس در کار ساخت بازی 
های خود  ودیگر برنامه های خود دقّت و حوصله بیشتری به خرج 
دهند و حتما از نظرات گیمر ها و طرفداران بازی ها استفاده کنند.”

Civilization V جدید DLC
به تازه گی بس��ته الحاقی جدیدی برای بازی تمدن ها به 

ثبت رسیده است.
این DLC بانام “تمدن ها : ظهور کره” عرضه خواهد شد 
و داستان چهارمین پادشاه کره یعنی “Sejong” را روایت 
میکند. این پادش��اه به این عنوان ب��رای نماد کره انتخاب 
ش��ده است که در زمان حکومت خود تالش زیادی برای 
پیشرفت مرز های کره از طریق سواد آموزی و دست یابی 

به علوم جدید کرده است.
همچنی��ن حکومت های جدیدی مانن��د : بابل، دانمارك، 
پلین��زی و مغولس��تان نیز به بازی اضفه خواهند ش��د. در 
این DLC س��ه ش��گفتی جهان جدید با ن��ام های :مقبره 
Halicarnassus، مجس��مه زئوس، و معبد آرتمیس نیز 

معرفی خواهند شد .
این بس��ته الحاقی را می توانید در 11 اکتبر با قیمت 4.99 

دالر خریداری کنید .

بازی
ی 

دنیا
 •

 تخفیف برای خرید بازی های
PlayStation Store

در اولین ماه از س��ال 2012 میالدی شرکت سونی برای فروش بازی 
های خود در ش��بکه PlayStation Store دس��ت به کار ش��ده و 
تخفی��ف های نس��بتا زیادی برای ب��ازی های بزرگ خ��ود از جمله 

Dead Space 2 در نظر گرفته است.
 Need for Speed: Hot و   2  Dead Space ه��ای   ب��ازی 
Pursuit و Dante’s Inferno همگ��ی با اعمال تخفیف به قیمت 
£20 کاهش داده ش��ده اند و Burnout Paradise هم £15 قیمت 

خواهد داشت.
 همچنی��ن تمامی این بازی ها با DLC های عرضه ش��ده برای آنها 
فروخت��ه خواهن��د ش��د. در ادامه بازی ه��ای Crysis ب��ا £9.99 و 

Burnout Crash با £5.99 به فروش می رسند.
پیش��نهاد های دیگر نیز که ش��امل DLC و بسته های اضافی هستند 

Mass Effect . 2 Shift 2 و Dragon Age II می باشند.

Hirai: خبری از PS4 در E3 2012 نخواهد بود:
سونی آب پاکی را بر دست همگان ریخت و اعالم کرد این کامال واضح و روشن کچندی پیش آقای Kaz Hirai رئیس بخش 

E3 2012 حضور نخواهد داشت. ) پیش از این و اخیرا توسط MCV خبری است که Playstation 4 در 
مبنی بر اینکه دو کنسول نسل بعد سونی و مایکروسافت یعنی PS4 و Xbox گزارش شده بود 

720 در E3 امسال همراه با نسل جدید Wii رو نمایی می شوند (. همچنین 
بازی های  Andy House رئیس بخش  بیانیه ای که توسط  از   Kaz Hirai

ویدئویی سونی اعالم شد حمایت کرد و گفت :
آتی  نسل  حضور  از  ای  اطالعیه  و  اخبار  هیچ  و  است  اندی  با  حق  کامال   ”
Playstation در E3 امسال نخواهد بود. من همیشه می گفتم PS3 عمری معادل 

10 سال دارد و لزومی برای انجام چنین کاری وجود ندارو “.
به نظر می رسد Kaz Hirai تاریخچه سونی را به خاطر نمی آورد که حضور نسل جدید پایان 
کنسول قبل نخواهد بود و در عرضه PS3 بعد از عمر 6 ساله ی PS2 می توان این موضوع را به خوبی درك 

کرد.
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Binary Domain تاخیر خورد
 بازی BINARY DOMAIN که قرار بود در روز ولنتاین یعنی 14 فوریه عرضه شود به تعویق افتاد.

تاریخ انتشار این بازی در 28 فوریه در امریکای شمالی برای PS3 و XBOX اعالم شد اما تاریخ انتشار ان در اروپا هنوز نا مشخص 
است.

BINARY DOMAIN در س��ال 2080 در توکیو اتفاق می افتد زمانی که انس��ان ها با روبات ها در جنگند. در این بازی شما کنترل 
مردی صلح طلب را بر عهده میگیرید که می خواهد دوباره کنترل ش��هر را به دس��ت بگیرد. اگر چه صلح طلب ها جنگ خود را علیه 
روبات ها ادامه می دهند به این فکر میکنند که به هر حال ان ها دارند تبدیل به روبات می ش��وند یا برعکس روبات ها دارند تبدیل 
 SUPER و YAKUZA است که به خاطر دو اثر TASHIHIRO NAGOSHI به انس��ان میش��وند. این بازی اخرین پروژه ی

MONKEY مشهور است.

Ghost Recon: Future Soldier تأخیر 
خورد؛ نسخه PC دوباره تایید شد

 Ghost Recon: Future چهمه انتظارش را داشتند که باألخره
Soldier هم مانند دیگر عناوین Ubisoft با تأخیر در عرضه 

رو به رو شود؛ هر چه نباشد باألخره Ubisoft است دیگر.
این بازی قرار بود در ابتدا درسراسر جهان در تاریخ 6 مارس 

منتشر شود که حاال با تأخیری که پیش آمده بازی در آمریکا در 
تاریخ 22 مِِِِ�ی و در اروپا در تاریخ 25 مِِ�ی عرضه میشود.

کارگردان این بازی، آقای Adrian Lacey نیز دلیل تأخیر را کار کردن بیشتر 
بر روی اشکاالت بازی و عرضه عنوانی بهتر خواند. عالوه بر این یک خبر جالب دیگر 

نیز این است که نسخه PC بازی که مدتی قبل اعالم شده بود که عرضه نمیشود، حاال دوباره 
تایید شده و همزمان با نسخه کنسولی عرضه خواهد شد. نسخه آزمایشی بخش چند نفره بازی نیز در 

آپریل برای Xbox 360 و PS3 عرضه خواهد شد.

 3 Max Payne :راک استار
از دنیای واقعی الهام گرفته 

است
به تازگی ش��رکت راك اس��تار، در وبالگ رسمی 
بازی Max Payne 3 اعالم کرده اس��ت که این 
ب��ازی الهام گرفته از دنیای واقعی و وقایع اطراف 
ما میباش��د. در اصل منشأ و سر چشمه این بازی 
همه از دنیای واقعی که ما آن را س��اخته ایم بوده 

و چیزی غیر از آن نیست.
مسئوالن راك استار همچنین افزودند:

“از روی برخ��ی از عک��س ه��ای خ��ود ب��ازی 
مخصوصا در São Paulo میتوان چیزی را که ما 
میگویی��م فهیمد. این بازی در اصل گویای وقایع 

تلخ و شیرین دنیای اطراف ما میباشد.”
از نکات جالب در این بازی نیز میتوان به وضعیت 
چیدمان و چگونگی ق��رار گیری Unidade در  

Forças Especiais اشاره نمود.
عنوان Max Payne 3 در ماه مارس همین سال 
بر روی Xbox،PS3 360 و PC عرضه خواهد 

شد.

WwW.bEhTaRiN.cOmبهترین سایت دانلود نرم افزار

ی بازی
 دنیا

•

فروش 30 میلیونی Wii در اروپا
شرکت نینتندو گزارش داده است که کنسول Wii موفق شده است در اروپا 
حدود 30 میلیون دس��تگاه بفروشد. این آمار از تاریخ 25 دسامبر می باشد و 
در مقایسه با آن هم آماری از فروش در امریکا به ثبت رسیده که معادل عددی 

نزدیک به 36 میلیون دستگاه می باشد.
بدون تردید کنس��ول Wii آمار بهتری��ن فروش را در میان دیگر رقبا به خود 
اختص��اص داده و توانس��ته اس��ت از دو رقیب قدرتمند خ��ود یعنی PS3 و 

X360 پیشی بگیرد.
یکی دیگر از دستاوردهای این شرکت که توسط هیئت مدیره آن اعالم گردید 
مرب��وط به فروش 42 میلیونی از مجم��وع 22.67 میلیون Wii Fit و 19.31 

میلیون Wii Fit Plus بوده است.

http://daneshmag.com
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سال اول/شماره دهم/ شنبه  15 بهمن   1390| 17 |
www.DaneshMag.Com  /  4 فبریه  2012

فناوری دیجیتال
Digital Tech ||

نوت بوک جیبی در ابعاد واقعی
ایده هایی جالب برای رفاه نسل آینده

آخرین نسل رایانه

باتری های قابل شارژ افراد  برای  دومنظوره  کیبورد 
عادی و نابینائیان

http://daneshmag.com


NAO نسل جدید
 Aldebaran فرانسوي  شرکت 
Robotics نسل جدیدي از روبات هاي 

Nao را با ویژگي هاي جدید به بازار 
عرضه داشته است. این روبات داراي 
دوربین هایي با رزولوشن بسیار باال 
قادر  و  بوده  چشم ها  قسمت  در 
شنیداري  و  دیداري  تشخیص  به 

مي باشد.
به عالوه با 6 زبان مختلف مي تواند با 
افراد ارتباط برقرار کند. وجود پردازنده 
دیگر  از  ثانویه   CPU و   GH  1.6
روبات  است.این  روبات  این  امکانات 
پژوهشي  و  آموزشي  فعالیت هاي  براي 

ساخته شده است و هنوز قیمتي براي آن ارائه نشده است

کنترلی برای اپلی ها
60beat game pad، دسته بازي جدیدي است که در سال 
جدید میالدي به بازار عرضه شده و مي تواند تجربه انواع 
بازي هاي هیجان انگیز را براي شما به همراه داشته باشد.این 
انواع  محصول که تنها 5/5 اونس وزن دارد مناسب براي 
iPad، iPhone و iPod و همچنین محصوالت مشابه 
بوده و داراي 10 دکمه برنامه ریزي شده مي باشد. طراحي 

کامال   60beat
و  است  آرگونومیک 
براي  باتري  به  نیازي 

شارژ مجدد ندارد.
محصول  این  قیمت 
است. دالر   50

ماوس مستطیلی
شرکت Logitech ماوس جدید و البته 
عجیبي را به بازار عرضه کرده است که 

Cube Mouse نام گرفته است.
جالب  فوق العاده  محصول  این  کاربري 
اندازه اي  است. اول این که ماوس فوق 
کوچک دارد و به راحتي مي توان آن را از 
روي سطح میز برداشته و با آن کار کرد. این محصول هیچ 
 Scroll Wheel دکمه قابل رویتي ندارد و براي استفاده از
کافي است سر انگشتان خود را روي سطح اصلي ماوس 
بکشید. شرکت سازنده ادعا مي کند که به زودي محصول 
جدید این شرکت همه کاربران را مبهوت خود خواهد کرد.

قیمت ارائه شده براي Cube Mouse 70 دالر است.

موش سه بعدی
به  منحصر  ماوس  تصویر،  این 
 3D که  مي دهد  نشان  را  فردي 
Connexion نام دارد و داراي 
عملکردي کامال حرفه اي مي باشد.

این محصول مجهز به سنسوري با شش درجه آزادي است 
که براي عملکردهاي 3D ساخته شده است. پانزده دکمه 
برنامه ریزي شده و یک صفحه نمایش لمسي مدور در وسط 

آن از دیگر ویژگي هاي این محصول است.
خصوصیات فوق باعث مي شود تا کاربر بتواند به راحتي 
روي  را   Rotate و   Zoom ،Pan مانند  عملکردهایي 

صفحه نمایش انجام دهد.
این محصول با انوع ویندوز سازگار بوده و قیمت آن 300 

دالر اعالم شده است.

کوله ساب ووفر
عالقه مندان موسیقي، دیگر خیالشان از بابت شنیدن درست 
صداي موسیقي راحت باشد، چرا که با حمل این کوله پشتي 

مي توانند صدا را با تمام وجود حس کنند!

کپسول، البته نه برای خوردن!
در  که  کوچکي  بسیار   iPod نانو  براي   Gavio کمپاني 
که  است  کرده  طراحي  اسپیکري  مي کنید  مشاهده  تصویر 
عالوه بر ظاهر عجیب و جالب، بسیار کوچک و قابل حمل 
نیز مي باشد.این محصول که به شکل کپسول هاي دارویي 
و  بوده  اسپیکر  به  انتهاي خود مجهز  دو  در  طراحي شده 

اندازه آن 5.78 1.89 اینچ است.
پیچ تنظیم ولوم در انتهاي دیگري از این کپسول قرار دارد. 
کنترل iPod از طریق صفحه نمایش لمسي آن انجام مي شود.

هنوز قیمتي از این محصول اعالم نشده است.
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خوش شانسدوست ببر

انگلستان
ابراز احساسات یک ببر 370 
کیلویی به یک دختر بچه در 

باغ وحش

چین 
این راننده خوش شانس و البته زیرك از چنین 
حادثه رانندگی جان سالم به در برده. خودروی 
این راننده چینی پس از برخورد با یک کامیون 
افتاده  روز  این  به  میلگرد  و  آهن  تیر  حامل 
تا  آورده  پایین  به  را  خود  سر  سریعا  وی  و 

میلگردها با سر وی برخورد نکنند.

آمریکا
تزیین یک کدو تنبل 800 کیلویی 
در پارکی در نیویورك به مناسبت 

جشن های هالوین

ترافیک موتوریتزیین
ویتنام

ترافیک موتورسواران در یکی 
از بزرگراههای ویتنام

گیتارزن
انگلستان

یک مرد انگلیسی در حال گیتارزنی
 در داخل سطل زباله

http://daneshmag.com
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چیپ Medfield اینتل روی تلفن های موتوروال و لنوو
پیش از این می دانستیم که اینتل قصد ورود به بازار تلفن های هوشمند و پردازشگرهای 
آنها را دارد. حاال این شما و این اخبار جدید که خبر از همکاری این شرکت با موتوروال 

و لنوو برای ساخت تلفن های هوشمند با پردازشگرهای Medfield اینتل می دهد. 
این شرکت می گوید پردازشگر Medfield طراحی شده که در رقابت فعلی پردازشگرهای 
موبایل مانند ARM که هم اکنون غالب بازار است، بهتر و کم مصرف تر عمل کند اما در 

عمل باید ببینیم که طراحی جدید اینتل چگونه عمل خواهد کرد. 
قرار شده تا شش ماه دیگر تلفنی در چین با همکاری لنوو با این پردازشگر به بازار بیاید 
و اولین تلفن موتوروال نیز در نیمه دوم س��ال جاری میالدی با پردازشگر اینتل وارد بازار 

خواهد شد. 
اینتل می گوید در معماری 32 نانومتری چیپ Medfield ما پردازش��گر، رم، حافظه و 
پردازشگر گرافیکی را همگی روی یک چیپ قرار داده ایم و تمام اینها در نوك انگشت 

شما قرار می گیرد و در مصرف باطری صرفه جویی می کند. 
نمونه اولیه این تلفن ها می تواند تا 8 س��اعت مکالمه روی ش��بکه 3G یا شش ساعت 

پخش ویدیو تمام اچ دی در اختیار شما قرار بدهد. 
اینتل همچنین یک تیم ویژه نرم افزاری تش��کیل داده تا اطمینان حاصل کند اپلیکیش��ن 
های اندرویدی که مخصوص پردازش��گرهای ARM طراحی ش��ده اند به خوبی روی 

پردازشگرهای این شرکت کار خواهند کرد. 
ضمن اینکه در ادامه اینتل می گوید که از چیپ جدید اش روی تبلت ها نیز استفاده خواهد کرد. 

به هر حال از این به بعد در میان نام سازندگان قلب تلفن های هوشمند، باید اسم اینتل را هم اضافه کنیم و ببینم این شرکت در کنار 
ای آر ام، کوالکام و انویدیا چه خواهد کرد. 

مدیر اجرایی سامسونگ: 
امسال در فروش تلفن همراه 

از نوکیا پیشی می گیریم
نمایشگاه CES مکانی برای رجزخوانی شرکت های 
رقیب برای یکدیگر به حس��اب می آید تا فناوری ها 
و پیش��رفت های تجاری خودشان را به رخ یکدیگر 
بکشند. حاال مدیر اجرایی سامسونگ در یک مصاحبه 
با خبرگزاری رویترز گفته این ش��رکت معتقد است 
امسال در فروش تلفن همراه از نوکیا پیشی می گیرد.
به گزارش نارنجی، سامس��ونگ پی��ش از این اعالم 
کرده ب��ود بیش از 300 میلیون تلف��ن همراه تا پایان 
ماه نوامبر به فروش رس��انده و س��ال گذشته به طور 
متوس��ط روزان��ه 820 هزار تلفن به فروش رس��انده 
اس��ت. با احتس��اب آمار ماه دس��امبر، میزان فروش 
سامسونگ تا پایان س��ال 2011 به 325 میلیون عدد 

رسیده است.
حاال سامس��ونگ قصد دارد در سال 2012 به فروش 
374 میلیونی برس��د. در طرف دیگر نوکیا در س��ال 
گذشته 450 میلیون تلفن به فروش رسانده اما فروش 
آن با کاهش مواجه بوده. سامس��ونگ با این ادعا می 
گوی��د که س��ال آینده نوکیا با کاه��ش فروش و این 
ش��رکت با افزایش فروش مواجه خواهد ش��د که در 
نهایت این شرکت را در مقام باالتری در فروش تلفن 

همراه قرار خواهد داد. 

سونی Xperia S : قدرتمند و با دوربین 
12 مگاپیکسلی

بعد از جدایی سونی از اریکسون حاال امسال تلفن های جدید را با نام 
سونی در نمایشگاه می بینیم. 
Xperia S تلفن هوشمندی 
با طراحی زیبا است که البته 
بازار  وارد   2.3 اندروید  با 
نمایشگری  با  شد.  خواهد 
رزولوشن  که  اینچی   4.3
1280 در 720 پیکسل دارد 
و   1.5GHz پردازشگر  و 
قدرت  رم  گیگابایت  یک 

خوبی به آن داده است. 
این تلفن در دو مدل 16 و 
خواهد  ارایه  گیگابایتی   32
شد و امکان افزایش حافظه 
کامال  هم  دوربین  ندارد.  را 
 12 و  داشتنی  دوست 
یک  و  است.  مگاپیکسلی 
دوربین 1.3 مگاپیکسلی هم 

در جلو قرار گرفته است. 
سه  در  سونی   Xperia S
ماهه اول امسال وارد بازار 
آن  قیمت  و  شد  خواهد 

هنوز تعیین نشده است. 

BBC•

http://daneshmag.com


سال اول/شماره دهم/ شنبه  15 بهمن   1390| 21 |
www.DaneshMag.Com  /  4 فبریه  2012

موبایل  
Mobile ||

Xperia ion: رونمایی از جدیدترین فرزند سونی در 
 2012 CES

به نظر می رسد که سونی قصد دارد پس از جدایی از اریکسون ، در سال 2012 حسابی به 
خودنمایی در بازار اسمارت فون ها پرداخته و جایگاه مناسبی را برای خود دست و پا کند. 
حاال پس از معرفی Xperia S در CES ، از اسمارت فون جذاب Xperia ion پرده برداری 
کرده است .  این گوشی )که با حضور سونی و AT & T بر روی سن معرفی شد( صفحه نمایش 
4.6 اینچی اچ دی واقعی )HD Reality( با رزولوشن 1280 در 720 پیکسل داشته و از یک 
پردازنده دو هسته ای 1.5 گیگاهرتزی Qualcomm MSM8660 بهره می برد. در اولین قدم 
قرار است تحت شبکه LTE مورد استفاده قرار گیرد و 16 گیگابایت حافظه فلش داخلی در 
Exmor - اختیارتان می گذارد.  دوربین قدرتمند این گوشی 12 مگاپیکسلی بوده و از سنسور
اینکه دوربین 1.3  1080p را دارد. جالب  با کیفیت  R  بهره می برد که توانایی ضبط ویدیو 
مگاپیکسلی جلوی این گوشی هم با کیفیت 720p به ضبط تصاویر ویدیویی می پردازد. این 
گوشی هوشمند همانند اکسپریا پلی دارای گواهی پلی استیشن بوده و قادر به اجرای بازی ها 
خواهد بود.  زمان ارائه این اسمارت فون زیبا احتماال سه ماهه دوم سال 2012 خواهد بود، 
پردازد.  می  دستورات شما  اجرای  به   2.3.7 نسخه  زنجبیلی  نان  عامل  با سیستم  متاسفانه  اما 
البته سونی وعده هایی در خصوص به روز رسانی آن به نسخه 0 . 4 اندروید )ICS یا بستنی 
حصیری( داده است. به دلیل ارائه این گوشی تحت قرارداد AT & T چیزی در خصوص قیمت 

آن منتشر نشده است، اما شایعاتی از عرضه 250 دالری آن به گوش می رسد. 

باکیفیت ترین صفحه نمایش جهان در نمایشگاه 
CES2012

ش��رکت ال جی در نمایشگاه امسال CES در الس وگاس با رونمایی از تلفن همراه 
هوش��مند Spectrum خود نش��ان داد ک��ه تالش عجیبی را ب��رای ربودن عنوان 
باکیفیت تری��ن صفحه نمایش از صفحه نمایش های موس��وم به AMOLED آغاز 
 LTE ش��رکت ال جی که با فن آوری نسل چهارم Spectrum کرده است.گوشی
 CES کار می کند، از جمله محصوالت الکترونیکی است که در نمایشگاه فن آوری
2012 ب��ه نمایش درآمد.بزرگترین ویژگی این تلفن همراه، نمایش��گر کیفیت باالی 
1280 در 720 آن اس��ت. گوشی جدید ال جی که قرار است برای استفاده در شبکه 
ورایزون وایرلس عرضه ش��ود، دارای فن آوری صفحه نمایش مشابه مورد استفاده 

در تلویزیون های HD شرکت ال جی است.
این گوش��ی به نس��ل جدیدی از نمایش��گر های موبایل IPS LCD تحت عنوان 
True HD IPS مجهز ش��ده اس��تکه ش��رکت ال جی در کنفرانس امسال سعی در 
مقایس��ه و نش��ان دادن برتری این صفحه نمایش در مقایس��ه با صفحه نمایش های 

موسم به Super AMOLED داشت.
 True HD شرکت ال جی در این کنفرانس سعی دارد ثابت کند که صفحه نمایش

IPS از نظر وضوح بر و طبیعی بودن رنگ ها برتر از AMOLED است.
صفحه نمایش 4.5 اینچی گوشی جدید ال جی تراکم پیکسل فوق العاده 329 پیکسل 
بر اینچ را نشان می دهد که در قیاس با Retina با 326 پیکسل بر اینچ برتری نشان 
می ده��د اما از این نظر،  در قی��اس با صفحات Super Amoled همچنان بازنده 
اس��ت.Spectrum یک پردازنده دو هس��ته ای 1.5 گیگاهرتزی Qualcomm با 
محافظ صفحه نمایش Gorilla دارد. این گوشی با نسخه 2.3 آندروید کار می کند 
ک��ه البته قابل ارتقا اس��ت و از خدمات گ��وگل موبایل ش��امل جی میل، یوتیوب، 

گوگل تاك، گوگل سرچ و گوگل مپز پشتیبانی می کند و به اندروید مارکت دسترسی 
LED ق��رار دارد که تصاویر ویدیویی را دارد.در پش��ت این گوش��ی یک دوربین هشت مگاپیکس��لی با قابلیت زوم خودکار و فلش

با کیفیت 1080 پیکسل ضبط می کند و یک دوربین 1.3 مگاپیکسلی نیز برای چت ویدیویی در مقابل گوشی گنجانده شده است. این 
گوش��ی نس��خه 3.0 بلوتوث را دارد و یک کارت حافظه Micro SD 16 گیگابایتی به همراه آن عرضه می ش��ود و می توانید آن را تا 

حداکثر 32 گیگابایت ارتقا دهید.

Narenji •
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خودرو  
Car |

کادیالک کوچک با قلب شیر
با  باید  لوکس،  خودروهای  بازار  در  حضور  برای  که  دریافته  بخوبی  موتورز  جنرال 
حضور در کالسهای مختلف در یک رقابت سخت با سازندگانی متفاوت قرار گیرد. 
زمانی خودروهای لوکس آمریکایی سمبل اندازه بزرگ و قیمت متوسط بودند اما امروزه 
خریداران اغلب به سراغ برندهایی نظیر تویوتا و هیوندا می روند. خودروهای لوکس 
اروپایی نیز نظیر بنز و آئودی و بی ام و قیمتی باالتر دارند. با این وجود کادیالك ترجیح 
داده رقابت را با اروپایی ها ادامه دهد و به جنگ مرسدس بنز C کالس و بی ام و سری 
3 و آئودی a4 برود. کادیالك ATS با اندازه جمع و جور و سیستم انتقال قدرت به 
چرخهای عقب، و تمرکز بر روی راننده و لذت رانندگی ساخته می شود. تقسیم وزن 
مناسب 50/50 تعادل مناسبی برای آن ایجاد می کند. تعلیق چرخهای عقب با استفاده 
از پنج اتصال و فنربندی دوگانه مک فرسون-استروت با میله تعادل در جلو و فنربندی 
اسپرت با کنترل مغناطیسی شکل گرفته اند. یک پوشش آئرودینامیک در زیر خودرو، 
سیستم گیربکس ZF با امکان تغییر دنده الکترونیکی از روی فرمان، ترمزهای چهار 
کاناله برمبو و همچنین سیستم دو دیفرانسیل AWD نیز برای کادیالك ATS در نظر 

گرفته شده اند.

آوانتی، عزیز هندی ها

 DC Design طراحی  استودیوی 
اسپرت  مفهومی  خودروی  هند 
دهلی  نمایشگاه  در  را  جدیدی 
 Avanti( رونمایی کرد که  آوانتی
Supercar( نام دارد و  با تقلید و 
تحت تاثیر فراری و لوتوس طراحی 
شده است. به هر صورت این اولین 
تجربه هندی ها برای تولید خودروی 
بیش  انتظاری  نباید  و  اسپرت است 
از این هم داشت. موتور این خودرو 
بعاریت   EcoBoost فورد  از  فعال 
 265 و  لیتر حجم   2 و  شده  گرفته 
اسب بخار نیرو دارد. اما قرار است 
یک موتور شش سیلندر با توان 400 
اسب بخار در آینده برای این ماشین 
از  نیرو  انتقال  شود.  دیده  تدارك 
طریق یک کالچ دوتایی و گیربکس 
شش سرعته مقدور می باشد. آوانتی 
می تواند ظرف هفت ثانیه از سرعت 
صفر به صد برسد. اما امید است با 
رقم خنده  این  سیلندر  موتور شش 
با  خودرو  این  یابد.  بهبود  دار، 
 DC کارخانه  در  آلومینیومی  بدنه 
هند   )Pune( پوئن  در   Design
تولید و به بازار عرضه خواهد شد. 
 300 تولید  برای  ریزی  برنامه  فعال 
دستگاه در سال است که در سالهای 
افزایش  نیز  دستگاه   2000 تا  بعد 
خودرو  این  قیمت  یافت.  خواهد 
حدود 56 هزار دالر پیش بینی شده 

است.

PEDAL.

آکوراNSXشمشیر برنده هوندا 
در  سرانجام  کشند،  می  را  آن  انتظار  هوندا  طرفداران  سالهاست  که  اسپرتی  سوپر 
توانست  که  بود  ژاپنی  خودروی  اولین   NSX شد.  رونمایی  دیترویت  نمایشگاه 

پورشه و کوروت را به چالش بکشد. 

گفته می شود نیرو در حد 400 اسب بخار و شتاب صفر تا صد زیر 5 ثانیه خواهد 
بود. مشخصات مدل به نمایش در آمده در نمایشگاه که نمونه مفهومی NSX است 
شامل طول 4.33 متر و عرض 1.89 متر و ارتفاع 1.16 و فاصله بین دو محور 2.57 
متر و با اندازه چرخهای 19 اینچ در جلو و 20 اینچ در عقب می باشد. انتظار می 

رود تا سه سال آینده این خودرو آماده و برای فروش به بازار عرضه شود.
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External News
خودرو  

Car ||
مرسدس بنز CLS350 در ایران

شاید تا چند سال پیش خودرویی با چنین طراحی ظاهری را فقط در فیلمهای تخیلی با نگرش به سالهای آینده می توانستید 
ببینید. اما در حقیقت CLS سریع تر از آنچه تصور میشد به وقوع پیوست 
تا مرسدس بنز عالوه بر آنکه توانش را به رخ رقبا بکشد هویتی تازه برای 
خود بیابد. کالس CLS با تلفیقی از طراحی یک خودرو کوپه و یک سدان 
پا به عرصه وجود گذاشته است.در مورد طراحی داخلی نیز طراحان سعی 
نموده اند حالت کشیدگی و در واقع تهاجمی طرح خارجی آن را در داخل 

خودرو نیز به بیننده القا نمایند.
مرسدس CLS با 4 پیشرانه بنزین سوز مختلف ساخته می شود. مدلهای 
55AMG ، 500 ، 350 و 63AMG از مدل های قابل سفارش میباشد 
که مدلهای وارداتی به کشورمان از نوع 350 هستند. نمونه مورد نظر یعنی 
CLS350 با بهره گیری از پیشرانه وی شکل 6 سیلندر با حجم 3.5 لیتر و 
توان 272 اسب بخار از حیث قابلیت های حرکت یک نمونه ای کامال پر 
توان است.ضمن انکه در داخل کابین هنگام شتابگیری حسی لذت بخش 

از فشرده شدن به صندلی به شما 
1730 کیلوگرم است و شتاب 0 تا 100 دست می دهد. وزن این خودرو 
در آن نیز 7 ثانیه می باشد که میتوان  کیلومتر   250 سرعت  اکثر  حد  به 

ساعت است.
از  کرمان،  به  وارد  تازه   CLS بنزهای با سایر  حیث طراحی ظاهری 
این  و  میباشد  متفاوت   CLS در  CLS350 بنز  تنها  فعال  و  اولین 
لورینسر روی آن نصب شده.کرمان محسوب میشود که کیت 
و سیستم تغییرات انجام شده بر روی این  بدنه  کیت  تنها شامل   CLS
توسط شرکتی در دوبی، انجام شده و اگزوز بود که به درخواست مالک 
های کیت لورینسر شامل “سپر جلو و  جانبی،گلگیر  های  عقب،رکاب 
اسپرت  رینگ  عقب،  باله  و  کیت اگزوز” جایگزین کیت اصلی جلو، 
CLS گردیده  نسبتا ساده ی  است.و  

فورد فیوژن
فورد فیوژن بعنوان یک سدان اندازه متوسط، در کالس D و در سه گونه ساخته خواهد 
شد: الکتریکی، هایبرید و درون سوز. بنابراین استراتژی فورد برای این خودرو، صرفه 
جویی و بهره وری خواهد بود.نگاهی به طراحی این خودرو، نشان می دهد که الگوی 
و  کشیده  بدنه  اند.  شده  تکرار  آن  در  فوکوس  و  فیستا  آتی  مدلهای  در  فورد  جدید 
خوش استیل و چراغهای باریک  و هود بزرگ، با اینکه فاقد هیجان و نوآوری خاصی 
هستند، اما به شکلی کالسیک می توانند برای بازارهای متفاوت و سلیقه های مختلف، 
تاثیرگذاری متعادل تری بر جای بگذارند. یکی از گزینه های فورد برای نیروی محرکه 
موتور چهار سیلندر توربو با تکنولوژی EcoBoost می باشد. این موتورها در انواع 1.6 
لیتری و 2 لیتری ساخته می شوند و راندمان باالیی بواسطه استفاده از چرخه اتکینسون 
دارند. در عین حال مصرف سوخت نیز در این موتورها به شدت کاهش یافته است. استفاده از سیستم استارت-استوپ و 
انتقال نیرو به هر چهار چرخ با استفاده از گیربکس شش سرعته اتوماتیک با قابلیت تعویض دنده ها از روی فرمان نیز ازسایر 

قابلیتهای این مدلها می باشد.

PED
A

L.
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آیا می دانید؟
Do You Know? ||

ترین ها
گرانترین سگ جهان

هایکینگ  پوتین  بزرگترین   
چین  شمال  از  میلیونر  یک 
میلیون   1.6 پرداخت  با 
سگ  یک  خرید  برای  دالر 
ماستیف                 نژاد  از  تبتی  قرمز 
جهان  سگ  گرانترین  رکورد 

را شکست.
جهان  سگ  ترین  گرانقیمت 
باشد  می  قرمز  رنگ  به  که 
هانگ دانگ نام دارد.این سگ 
های  سگ  نژاد  از  ماهه   11
بزرگ می باشد و بیش از 81 

کیلوگرم وزن دارد.

ترن  ترین  پرشیب 
هوایی فوالدی جهان

 

هوایی  ترن  ترین  پرشیب 
تاکابیشا  نام  با  جهان 
پارك  )Takabisha(در 
فوجی  کوهستانی  تفریحی 
یوشیدا  فوجی  شهر  در  کیو 
ژاپن   )  Fuji Yoshida(
پرده   2011 ژوالی   8 در 
که  ترن  این  شد.  برداری 
است  شده  ساخته  فوالد  از 
 121 شیب  با  دیواری  دارای 
متر   3.4 درازای  و  ای  درجه 
این  نهایی  درازای  باشد.  می 
و  متر   1000 به  هوایی  ترن 
به 43 متر می  نیز  بلندای آن 
تاکابیشا  رسد.همچنین شتاب 
تا 100 کیلیومتر بر ساعت نیز 

می رسد.

سر  در  میگوها  قلب 
آنها قرار دارد.

کرم هاي ابریشم در 56 
خود  برابر   6000 روز 

غذا مي خورد.

تنها  عضو کبد
است  بدن  داخلي 
عمل  با  اگر  که 
قسمتي  جراحي 
داشته  بر  آن  از 
رشد        دوباره  شود 

مي کند.

حنجره زرافه تار صوتي 
ندارد و گنگ است.

الیه پوستي که آرنج 
دست را پوشانده در 
بار  یك  روز  ده  هر 

عوض مي شود.

با یك مداد معمولي می توان خطي 
به طول 58 کیلو متر  کشید.

ش  گو خر
حیواناتي  تنها  طوطي  و 
به  گشتن  بر  بدون  که  هستند 
سر  پشت  توانند  مي  عقب  

خود را ببینند.

مورچه در مایکروویو 
زنده مي ماند.
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Stereogram
سرگرمی  

Entertainment ||

تصویر برجسته

اسامی برخی از افرادی که در شماره نهم پاسخ صحیح دادند:
خانم ها: ثریا قانع، قاراخانی،  زهرا رجایی

آقایان: مسعود دلدار، علی موتابیان، هادی بقالی، روزبه شکاری، جعفر شمسی، کامران راعی، عباس خیاط، بهنام 
امراهی قلعه جوق، حمید کوهپیما، علی عباسی، خلیل خّرمی، آرش اردالن نسب و ...

جواب مسابقه تصویر برجسته در شماره نهم:                               درخت کریسمس

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

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

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

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

http://daneshmag.com


 سلول های خاکستریتان را به کار اندازید!

انصافا دیگه از این عکس سخت تر نیست. اونایی که ادعاشون میشه بیان جلو. خیلی باید دقت کنید. یه 
وقت نگید طرف می خواد منچ بازی کنه ها.! یه کم فکر کن خب!

و اما نظر سنجی این شماره
سوال: آیا معرفی مجله دانش را در برنامه ی بروز از شبکه سوم سیما مشاهده کردید؟

1- بلی
2- خیر

لطفا عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره ی 09364253748 پیامك کنید.

سعی کنید حتما حتما در نظرسنجی ها شرکت کنید و ما را از نظرات خودتان مطلع سازید. 

افراد باهوش شماره نهم: آقای علی موتابیان و خانم قاراخانی
جواب مسابقه شماره نهم: پسته ی دامغان)بهترین پسته ی کشور از لحاظ کیفیت(

سال اول/شماره دهم/ شنبه  15 بهمن   1390| 26 |
مغز متفکر|www.DaneshMag.Com  /  4 فبریه  2012

Mastermind
سرگرمی  

Entertainment ||
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وبسایت دانلود رایگان
www.FreeDownload.Ir

دانلود رایگان هر آنچه میخواهید

سایت دانلود پي سي دي
www.P30day.Com

www.book.behtarin.Com

www.TakBook.Com
با تشکر از: 

وبسایت میهن دانلود
www.MihanDownload.Com

دانلود رایگان نرم افزار 

دانلود رایگان نرم افزار
www.Soft98.Ir

وبسایت دانلود بهترین
www.Behtarin.Com

مرکز بازیهای کوتاه آنالین 
www.MyGame.Ir

مجله اینترنتی بانوان
www.Pardad.Ir

                   بهترین مکان برای معرفی محصوالت شما

  برای اطالع از تعرفه ها با شماره تلفن  09391311372 و یا با ایمیل 
 danesh.tec@gmail.com تماس حاصل فرمایید.

مصطفی خوری نژاد)مدیر تبلیغات مجله الکترونیکی دانش(

 وبسایت دانلود فور دانلودز
www.4downloads.ir

www.gud.ir
پايگاه برتر کشور در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي

http\\Www.DaneshMag.Com
http://daneshmag.com
http://www.FreeDownload.Ir
http://freedownload.ir
http://freedownload.ir
http://www.P30day.Com
http://p30day.com
http://www.book.behtarin.Com
http://www.TakBook.Com
http://www.mihandownload.com
http://mihandownload.com
http://mihandownload.com
http://www.Soft98.ir
http://soft98.ir
http://www.Behtarin.Com
http://behtarin.com
http://www.MyGame.Ir
http://mygame.ir
http://www.pardad.ir
http://melidownload.com
http://4downloads.ir
http://gud.ir
http://gud.ir


Lord software - 2012 مجموعه نرم افزاری لرد

کمتر از قیمت درج شده پشت محصول و فروش با قیمت 25000 تومان
« بیش از 3000 نرم افزار

« بیش از 100 ساعت آموزش
« بیش از 200 صفحه ترجمه مجالت خارجی

« با قابلیت کپی نرم افزار
ساپورت نسخه های 32 بيتی و 64 بيتی 

قيمت : 25000 تومان

برای خرید آنالین اینجا کلیک کنید...
برای خرید پستی)تحویل درب منزل( اینجا کلیک کنید...

یک تجربه ی عالی از صدا
طراحی اسپورت ، جذاب و مدرن

 full sound فناوری  با  دستگاه  این   ... کننده  و سرگرم  دوام  با   ، کوچک 
 ، Philips songbird ، رویای شما از موسیقی را به واقعیت تبدیل میکند . بعالوه ، قابلیت نرم افزاری فیلیپس
برای شما امکان مدیریت ساده و قوی موزیکها را فراهم میکند و برای شما تفریحی بی پایان را فراهم میسازد .

امکانات دستگاه
کیفیت صدای باال

™Fullsound با استفاده از تکنولوژی
طراحی فوقالعاده فنی و زیبا

هندزفری سبک ، راحت و نرم برای راحتی هنگام استفاده
استفاده آسان و اسپورت ) قابلیت اتصال به کمربند ، پیراهن و بازو برای استفاده هنگام ورزش (

صفحه نمایش تمام رنگی
24 ساعت پخش موسیقی مداوم با شارژ کامل) 5 دقیقه شارژ برای 90 دقیقه استفاده (

FM دارای گیرنده رادیویی
20 امکان متفاوت نرم افزاری برای ترکیب و مدیریت آهنگها ) دقیقا مانند کامپیوتر شخصی شما ! (

قيمت : 98000 تومان
برای خريد آنالين اينجا کليک کنيد...

برای خريد پستی )تحويل درب منزل( اينجا کليک کنيد...

http://shop.behtarin.com/index.php?id=36
barcelonshop.ir/customers/start.php?co_id=1727&p_id=10&prd_id=2026&pin=0e4901523af7dfcd5853
http://shop.behtarin.com/index.php?id=80
http://barcelonshop.ir/customers/start.php?co_id=1727&p_id=10&prd_id=2001&pin=0e4901523af7dfcd5853
http://barcelonshop.ir/customers/start.php?co_id=1727&p_id=10&prd_id=2001&pin=0e4901523af7dfcd5853


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

دوستان عزیز هر کی این هفته جمعه برنامه بروز رو دیده باشه حتما متوجه شده که مجله مورد عالقش رو )دانش رو 
میگه( معرفی کردن. آره دیگه خالصه حواستون باشه دارید مجله ای رو می خونید که  تلویزیون معرفی کرده. فکر نکنم تا 

حاال مجله ای خونده باشید که صدا و سیما اونو معرفی کرده باشه.
خبر دیگه ای هم که هست حتما از صفحات مجله متوجه شدید: دو صفحه بخش طبیعت اضافه شده که شامل اخبار 
حیوانات و محیط زیست و طبیعت هست. و همچنین یک صفحه با عنوان دیدنی ها هم اضافه شده است. این شماره 

معرفی سایت هم زدیم تا با سایت های خوب اینترنت آشنا بشید. تا دو هفته ی دیگر...

شما هنوز هم میتوانید با ایمیل مجله و شماره پیامک مجله در ارتباط باشید و ما را از نظرات خودتان بهره مند گردانید.
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