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Newest| پزشکی

Medical | |

پزشكان آمريكايي و فرانسوي در يك مطالعه 
ميگرني  سردردهاي  كه  كردند  تاييد  مشترك 
زنان  در  را  افسردگي  بروز  خطر  مي توانند 
افزايش دهند. اين پزشكان مي گويند زناني كه 
در گذشته به ميگرن مبتال بوده اند يا به تازگي 
دچار اين نوع سردردها شده اند بيشتر از زناني 

كه هرگز ميگرن نداشته اند مستعد ابتال به افسردگي هستند. در اين مطالعه متخصصان 
بيمارستان زنان بيرمنگهام در بوستون آمريكا به همراه دستياران خود در انستيتو انيسوم 
نداشتند  افسردگي  كه  زن   154 و  هزار   36 روي  آمريكا  نورولوژي  آكادمي  و  فرانسه 
در  كنندگان  اين شركت  از  را  اطالعاتي  ميگرن  به  ابتال  درباره سابقه  و  كردند  مطالعه 

آزمايش فوق، بدست آوردند.
سردردهاي  به  ابتال  مختلف  سوابق  با  گروه  چند  به  زنان  اين  هرالدسان،  گزارش  به 
ميگرني دسته بندي شدند. به طور كلي از بين اين زنان 6 هزار و 456 نفر سابقه ميگرن 
در گذشته يا حال را داشتند. هم چنين در طول اين مطالعه كه تقريبا 14 سال به طول 
انجاميده است، 3 هزار و 971 نفر به افسردگي مبتال شدند. بررسي ها تاكيد كرد زناني 
كه سابقه ابتال به ميگرن دارند،40 درصد بيشتر با خطر ابتال به افسردگي مواجه هستند. 

ميگرن، احتمال افسردگي 
را در زنان تشدید مي كند

جديدی  سالح  دانشمندان 
سرطان  با  مبارزه  برای  را 

لوزالمعده كشف كردند.
از  پس  را  كشف  اين  آنها 
نتايج اميدوار كننده آزمايش 
های اوليه بر روی موش ها 

اعالم كردند.
ديسكاوری،  گزارش  به 

شيمی  داروی  آنها 
را  ›جمسيتابين‹  درمانی 
موسوم  تجربی  داروی  با 
تركيب   MRK003 به 
ها  موش  روی  را  آن  و 
به  امر  اين  كردند.  آزمايش 
از  ای  زنجيره  گيری  شكل 
در  كه  شد  منجر  رويدادها 

های  سلول  مرگ  نهايت 
داشت.  پی  در  را  سرطانی 
كمبريج  دانشگاه  محققان 
درمانی  شيوه  اين  آزمايش 
آغاز  را  انسان  روی  بر  را 
كرده اند تا ببينند اين شيوه 
كارآيی  نيز  انسان  مورد  در 

دارد يا خير. 

است  هورموني  مالتونين 
در  صنوبري  غده  از  كه 
و  مي شود  ترشح  مغز 
خوابيدن  به  ترغيب  براي 
افزايش دادن طول دوره  و 

خواب انسان كاربرد دارد.
اين هورمون از نوعي اسيد 
تريپتوفان  به  موسوم  آمينه 
مواد  در  كه  مي شود  تهيه 
غذايي خاص نظير گوشت، 
موجود  سبزي ها  و  غالت 

است.
باالني  جي  آنيل  دكتر 
داخلي  طب  متخصص 
توليد  مي گويد:  كانادا  در 
صنوبري  غده  از  مالتونين 

محيط  نور  تاثير  تحت 
است. در يك مطالعه جديد 
كه  است  شده  داده  نشان 
توليد  براي  ابتدايي  هدف 
به  كه  مالتونين  مكمل هاي 
بهبود كيفيت خواب كمك 
اختالالت  درمان  مي كنند 
از  البته  كه  است  خواب 
ايمن تر  خواب  قرص هاي 
بايد  حال  اين  با  اما  است 
جانبي  عوارض  مراقب 
دوز  معرض  در  و  بود  آن 
را  كافي  دقت  مناسب 
گزارش  به  داشت.  مبذول 
نيوز،  تورنتو  خبري  شبكه 
يك  مالتونين  حال  هر  در 

اگر  و  است  هورمون 
شود  تغييرات  دستخوش 

مي تواند خطرناك باشد.
مصرفي  دوز  مقدار  بعالوه 
فرد  هر  براي  مناسب 
ويژگي هاي  با  متناسب 
آن  خود  جسمي  خاص 
و  شدت  چون  است  فرد 
چگونگي مشكالت خواب 
مختلف  اشخاص  در 
اين  به  است.  متفاوت 
ترتيب تاكيد مي شود كه هر 
مقدار  مصرف  براي  فردي 
صحيح دارو حتما با پزشك 

مشورت كند.

مکملي براي بهبود كيفيت خواب

و  پيشگيري  تحقيقات،  مركز  رييس 
پزشكي  علوم  دانشگاه  دخانيات  كنترل 
شهيد بهشتي گفت: دود سيگار به مرور 
مي كند  تنبل  را  فرد سيگاري  روده هاي 
حركت  مرور  به  روده   كه  گونه اي  به 
معمولي خود را از دست مي دهد و پس 
از مدتي اگر او سيگار نكشد، نمي تواند 

اجابت مزاج كند.
استعمال  اينكه  بيان  با  حيدري  دكتر 
اجابت  صبح ها   در  ويژه  به  دخانيات 
هضم  به  اما  مي دهد  افزايش  را  مزاج 
كرد:  اظهار  ندارد،  ربطي  غذا  و جذب 
سرطان هاي  شكل  به  روده ها  تنبلي 
و  كوچك  روده  خيم  و خوش  بدخيم 

روده بزرگ بروز مي كند.
سيگارهاي  نيكوتين  ميزان  درباره  وي 
پيش  تا  ماليم  ماليم گفت: سيگارهاي 
از روشن شدن، نيكوتين كمتري دارند 
روشن  از  پس  سيگاري  فرد  چون 
تعداد  و  عميق  پك هاي  سيگاربا  كردن 
بدن  بر  را  نيكوتين  اثرگذاري  پك ها، 
خود افزايش مي دهد بنابراين اثرگذاري 
بدن  بر  سنگين  و  ماليم  سيگارهاي 

تفاوتي با هم ندارند.
همه  كرد:  تاكيد  پايان  در  حيدري 
ارزان،  از ماليم، سنگين،  اعم  سيگار ها 
غيراستاندارد حاوي  و  استاندارد  گران، 
4 هزار نوع ماده سمي هستند كه بر همه 

اندام هاي بدن تاثير منفي مي گذارند.

سيگار موجب تنبلی 
روده ها می شود

كشف داروی جدیدی برای مبارزه با سرطان لوزالمعده
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توده های  ام.آر.او،  مريخ،  شناسايی  مدارگرد  ارسالی  تصاوير  تازه ترين  در 
يخ خشك روشنی را می بينيد كه روی رمل های مريخ نشسته است. اين تصوير 

در اواخر پاييز نيم كره جنوبی مريخ گرفته شده است.
با آغاز زمستان در نيم كره جنوبی مريخ، دمای جو به  قدری افت می كند كه 
دی اكسيدكربن موجود در جو يخ می زند و به صورت يخ خشك روی سطح 
می نشيند. اين پديده كه در خود قطب جنوب مريخ با شدت بيشتری اتفاق 
می افتد، باعث افزايش سطح كالهك قطبی مريخ می شود. با فرا رسيدن بهار و 
افزايش دما، يخ خشك تصعيد می شود و كالهك قطبی كوچك و كوچك تر 

می شود.

تپه های رمل یخ زده

هاله 11 درجه، پديده ای جوی است كه ناشی از بازتاب نور خورشيد يا ماه از 
بلورهای يخ شش ضلعی است كه در شرايط آب وهوايی خاص و دمای سرد 

در ارتفاع باال تشكيل شده و به طور تصادفی جهت گرفته اند.
آب وهوای  در  كه  پديده  ای  گرفت،  اشتباه  ماه  خرمن  با  نبايد  را  پديده  اين 
مرطوب )مانند شمال كشور( به وفور ديده می شود و در اثر آن، حلقه های 
رنگی در اطراف ماه ديده می شود، درست شبيه به هاله های رنگی كه به دور 
چراغ های سقف استخر ديده می شود يا در هوای مه آلود به دور چراغ های 

خيابان يا چراغ های خودرو شكل می گيرد.

هاله ای به دور ماه

آلود  غبار  تكه ای  را  دار  دنباله  ستاره  مردم  يشتر 
در آسمان تصور می كنند. ابتدا ستاره دنباله دار به 
صورت جسم تار و مه آلودی در آسمان می شود 
و  می كند  حركت  ستارگان  ميان  در  آرامی  به  و 
درخشانتر می گردد، سپس دوباره كم نور می شود 
تدريج  به  آلود  غبار  تكه  از  می گردد.  ناپديد  و 
مخالف  جهت  در  كه  می شود  خارج  دنباله ای 
كه  همچنان  است.  شده  كشيده  خورشيد  راستای 
نيز  آن  دم  می شود،  درخشانتر  دار  دنباله  ستاره 
درازتر می شود، بطوری كه گاهی تا دور دستهای 
آسمان امتداد می يابد. سپس دنباله كوتاه و ناپديد 

می شود. 
ستاره دنباله دار هالی:

قانون   1687 سال  در  نيوتن  ايزاك  انكه  از  پس 
به  هالی  ادموند  دوستش  كرد،  كشف  را  جاذبه 
ستاره های دنباله دار عالقمند شد. در سال 1682 
همان  كه  ظاهر شد  آسمان  در  داری  دنباله  ستاره 
مسير ستاره های دنباله دار سالهای 1531 و 1607 
را طی كرد. هالی با استفاده از قانون جاذبه نشان 
در  است  رسيده  نظر  به  دنباله دار  ستاره  آنچه  داد 
واقع يك ستاره دنباله دار بوده است كه در مداری 
طوالنی گرد خورشيد دور می زند و تقريبا هر 76 

سال يكبار ظاهر می شود.
او پيش بينی كرد كه ستاره دنباله دار مزبور در سال 
معمول  مسير  همان  در  و  گشت  خواهد  1758بر 
آسمان را طی خواهد كرد. پيش بينی هالی تقريبا 
درست بود. در سال 1759 ستاره دنباله دار مزبور 
هالی  دار  دنباله  ستاره  به  نتيجه  در  و  گشت  باز 
معروف شد. از آن زمان تا كنون ستاره مزبور در 
سالهای 1835 و 1910 و 1986 ظاهر شده است. 
كوتاه  تناوب  دوره  با  دار  دنباله  ستاره  يك  هالی 
است كه بين مدار سيارات عطارد و زهره ، و در 
قرار  نپتون  مدار  فراسوی  در   ، فاصله  دورترين 
می گيرد. هالی تنها ستاره دنباله داری است كه از 

هسته اش عكسبرداری شده است.
در سال 1986، پنج فضا پيما به مطالعه اين ستاره 
توانست  جوتو  نام  به  آنها  از  يكی  و  پرداختند، 
 ، سر  پهنای  بگيرد.  آن  هسته  از  واضحی  عكس 
گيسو ، ستاره دنباله دار هالی هنگام نزديك شدن 
به خورشيد چند صد هزار كيلومتر و طول دنباله ها 
چندين ميليون كيلومتر است. هسته ستاره دنباله دار 
هالی ، جسمی تيره رنگ به شكل سيب زمينی و 
به ابعاد 16 در 8 كيلومتر )10 در 5 مايل( می باشد.

آموزش نجومی:
ستاره دنباله دار چيست؟
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محققان موفق به ساخت اسكيتی به نام »صفحه تصور« شده اند 
سر  به  را  ويژه  سرپوشی  كه  كاربرش  تفكر  واسطه  به  تنها  كه 

گذاشته می تواند به جلو حركت كند.

در اين اسكيت يك واحد سطح مشترك و يك موتور الكتريكی 
800 واتی به يك تبلت تحت ويندوز متصل شده اند كه اين تبلت 
سرعت اسكيت را كنترل و تنظيم می كند. اين اسكيت می تواند 
به سرعت 51 كيلومتر بر ساعت دست پيدا كند و در حاشيه جاده 

بر روی هر نوع سطح و مسيری حركت كند.
مسئوليت اصلی به عهده سرپوشی به نام Emotiv EPOC است 
كه كاربر بايد آن را برای رديابی امواج مغزی و ارسال اطالعات به 
تبلت، به سر بگذارد. زمانی كه اين سرپوش با اسكيت تنظيم می 
شود كاربر تنها بايد به مقصد خود بيانديشد و اسكيت بر اساس 
حركت  درست  مسير  در  و  كرده  آغاز  را  سفر  كاربر  تصورات 

خواهد كرد. 
بر اساس گزارش گيزمگ، كاربر می تواند سرعت و يا ترمز را 
نيز به واسطه تفكر كنترل كند اما فرمان دادن به اسكيت بايد به 
 Chaotic شيوه معمول و مرسوم انجام شود. محققان البراتوار
Moon پيش از اين نيز اسكيتی ابداع كرده بودند كه برای كنترل 

از فناوری كينكت استفاده می كرد.

اسکيتی كه با فکر كردن حركت می كند

طراحان براي لذت بيشتر كودكان از سواركاري 
بر پشت پدران، يك زين جديد ابداع كرده اند. 

اين محصول كه Daddle  نام دارد، اين امكان 
را براي پدران فراهم مي كند كه سواري مطمئن و 

دلپذيري به كودكان بدهند.
اين محصول شباهت زيادي به زين هاي طراحي 

شده در دهه 60 ميالدي دارد.
تا  دو  كودكان  و  است  تنظيم  قابل  زين  ركاب 

شش ساله مي توانند از آن استفاده كنند.
قيمت اين محصول 34 دالر اعالم شده است. 

ابداع زین جدید براي 
سواركاري فرزندان بر پدران!

Hasbaro تفنگ ليزری
شركت های زيادی مدعی اين هستند كه تفنگ های ليزری آنها 
ارائه كننده »بازی های ويدئويی بالدرنگ« هستند، اما در اين 
ميان محصول شركت Hasbaro در عمل از همه بهتر است. 
)مجهز  آی پاد  يا  آی فون  دستگاه  يك  ليزری  تفنگ  هر  مغز 
بازيكن و نشان دهنده  به عنوان چشم  به دوربين( است كه 
اين  نمايش  صفحه  روی  نمايشگر  می كند.  عمل  وی  مسير 
را  دشمنان  راداری  موقعيت  و  اهداف،  تفنگ،  مگسك  ابزار 
از  حتی  كه  نكته ای  اما  می دهد.  نشان  متری   80 فاصله  در 
اين نحوه بازی ويدئويی بهتر است اين است كه 24 نفر به 

صورت هم زمان می توانند اين بازی را انجام دهند.
قيمت: 70 دالر

تاريخ ارائه به بازار: آگوست 2012/ مرداد 91

اسباب بازی باور نکردنی سال 2012
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دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
سال  در  اختراع   6 ثبت  از  تفرش 
تحصيلی جاری خبر داد و گفت: توليد 
خود پاك كن  های نانو فناوری و ساخت 
ديوارهای  اجرای  برای  لغزنده  قالب 
اين  پژوهشگران  دستاوردهای  از  بتنی 

دانشگاه است.
با  گفتگو  در  مژده  دوستعلی  دكتر 
اختراع توسط  ثبت 6  از  خبرنگار مهر 
اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه خبر 
داد و افزود: عالوه بر اين محققان اين 
در  مقاله   40 انتشار  به  موفق  دانشگاه 

پايگاه ISI دارند.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
دستاوردهای  به  اشاره  با  تفرش، 

داشت:  اظهار  دانشگاه  اين  تحقيقاتی 
اجرای  برای  لغزنده  قالب  ساخت 
خود   ،3D به  موسوم  بتنی  ديوارهای 
پاك كن  های نانو فناوری و توليد برق 
جمله  از  مصرف  كم  المپهای  توسط 
دستاوردهای پژوهشگران اين دانشگاه 

است كه ثبت اختراع شده است.
افزار  نرم  ساخت  و  طراحی  وی   
تشخيص اذان به افق شهرهای مختلف 
را از ديگر دستاوردهای اين دانشگاه نام 
برد و يادآور شد: عالوه بر اين محققان 
دستگاه  ساخت  و  طراحی  به  موفق 
در دستگاه های  كيفی  كنترل  هوشمند 
پرس با قابليت دارا بودن سيستم ايمنی 

شدند.

ثبت 6 اختراع از سوی محققان دانشگاه تفرش

سيلسيوم  از  استفاده  با  كشور  پژوهشگران 
افزايش  بر  توليد كردند كه عالوه  را  كودهايی 
ماندگاری محصوالت باغی باعث كاهش آفات 

بدون استفاده از سموم شيميايی می شود. 
توليد  اين  مزايای  به  اشاره  با  اسالمی  اسداهلل 
در  تواند  می  كود  اين  افزود:  بيولوژيكی، 
زمينهای قليايی و دارای Ph باالتر از 9 به كار 
برده شود ضمن آنكه می توانند سبزينگی را به 
گياهانی كه زرد شده اند و كلرفيل خود را از 

دست داده اند، برگردانند.
وی توليد محصوالت ارگانيك با استفاده از اين 
كود را از مزايای آن نام برد و توضيح داد: كود 
زمانی كه  توليد شده حاوی سيلسيوم است و 
اين ماده وارد ريشه می شود در كل گياه توسعه 

می يابد.
اليه  برگ  جدار  در  سيلسيوم  داد:  ادامه  وی   
اين اليه  و  كند  ايجاد می  ميكرونی سيليكونی 
باعث می شود كه آفات به گياه حمله نكنند از 
اين رو موجب كاهش استفاده از سم می شود 

و ميوه های ارگانيك توليد خواهند شد.
بازار   مجری طرح، بهبود رنگ، طعم، عطر و 
پسندی ميوه ها را از ويژگيهای ديگر اين كود 
از خارج  ميوه هايی كه  يادآور شد:  دانست و 
وارد می شود همسان و هم اندازه هستند ولی 
با  ميوه های داخلی اين ويژگی را نداشت كه 
آنكه  بر  عالوه  سيليسوم  كودهای  از  استفاده 
زيبا و همسان شدند،  دارای رنگ  محصوالت 
ماندگاری ميوه های باغی نيز افزايش می يابد.

بر  سيلسيوم  كود  اينكه  بر  تاكيد  با  محقق  اين 
روی ميوه هايی چون هلو، شليل، زردآلو، انگور  
و توت فرنگی به كاربرده شد، خاطر نشان كرد: 
افزايش ماندگاری ميوه هايی  اين كود موجب 
مانند زردآلو شد به گونه ای كه زردآلو به مدت 

يك هفته خارج از انبار نگهداری شد.  
 بيان اينكه اين كود عالوه بر محصوالت باغی 
استفاده  نيز  زراعی  محصوالت  خصوص  در 
نيز  چغندرقند  برای  سيلسيوم  كود  گفت:  شد، 
افزايش  شاهد  نتيجه  در  كه  شد  گرفته  كار  به 
محصول و مبارزه با آفات بدون نياز به سموم 

شيميايی بوديم.
وی با بيان اينكه اين محصول در مزارع ذرت به 
كار برده شد، اضافه كرد: با كاربردی كردن كود 
سيلسيوم در مزارع ذرت سطح زير كشت اين 
محصول به ميزان 114 درصد افزايش داده شد.

ورود ميوه های ماندگار با 
رنگ و طعم ویژه به كشور

فناوری  و  علم  پارك  پژوهشگران 
را  ارگانيكی  هيدروكربنه  ماده  گيالن 
توليد كردند كه باعث كاهش 15 تا 30 
بنزين  خودروهای  در  بنزين  درصدی 

سوز و گاز سوز می شود.
تجاری   نام  با  هيدروكربنه  ماده   
كه  شد  عرضه   AREFORCE
تا  موجب كاهش مصرف سوخت 15 
30 درصدی در خودروهای بنزين سوز 
مختلف  های  سيستم  در  سوز  گاز  و 
اتومبيل اعم از كاربراتور و انژكتور می 

شود.
 AREFORCE هيدروكربنه  ماده 
از  گياهی  متراكم  سوخت  يك  مانند 
طريق قرارگيری در فيلتر هوای اتومبيل 
برای  مناسب  افزودنی  يك  عنوان  به 
گاز  و  بنزين  بهسوزی  خواص  بهبود 

به كار می رود و باعث كاهش آالينده 
قدرت  افزايش  موتور،  خروجی  های 
قابل مالحظه مصرف  موتور و كاهش 

سوخت می شود.
است  گونه  اين  به  ماده  اين  عملكرد 
به   AREFORCE كه  زمانی  كه 
رفتار  شود،  می  اضافه  اتومبيل  سيستم 
و  كند  می  ايجاد  ترموديناميك خاصی 
سوخت  الكترواستاتيك  كنش  هم  از 
 AREFORCE ماده  و  اتومبيل 
به  منجر  كه  آيد  می  به وجود  رفتاری 
سوخت  نهايی  خواص  در  تغييرات 
رفتن  باال  و  اكتان  عدد  افزايش  شامل 

فشار بخار سوخت می شود.
و  سازی  تجاری  فاز  در  محصول  اين 

آماده عرضه به بازار است.

كاهش مصرف سوخت در خودروها

آموزی  دانش  المپياد  سومين  نام  ثبت 
علوم و فناوری نانو كه در ارديبهشت 
 15 تا  شود،  می  برگزار   91 سال 
مسابقه،  اين  در  دارد.  ادامه  اسفندماه 
فناوری  با  آشنا  آموزان  دانش  تمامی 
علمی  رقابت  به  مرحله  دو  در  نانو 
مرحله  برگزيدگان  پرداخت.  خواهند 
كتبی  آزمون  يك  كه  آزمون  اين  اول 

اردوی  يك  گذراندن  از  پس  است، 
عملی  رقابت  برای  علمی-آموزشی 
آماده می شوند. ثبت نام اين المپياد تا 
تاكنون  و  دارد  ادامه  اسفندماه  روز 15 
بيش از 2 هزار دانش آموز از استانهای 
كتبی  آزمون  كردند.  نام  ثبت  محتلف 
سال  ماه  ارديبهشت  در  ها  رقابت  اين 

1391، برگزار خواهد شد.

آغاز رقابت های دانش آموزی علوم و فناوری نانو
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غذای خدایان و گردش مالی 1۷0,000,000,000,000تومانی 
در سال!

آنها  از  پس  و  نوزدهم  قرن  در  كوبايی ها  می دانستند،  خدايان  غذای  را  كاكائو  ماياها 
آشپزهای آمريكايی از كاكائو به عنوان محرك استفاده می كردند و معتقد بودند اين ماده 
ماده ای  را  كاكائو  شاعران  كند.  آسان تر  معده های ضعيف  برای  را  غذا  هضم  می تواند 
ماوراء الطبيعه توصيف می كرند و مردم عادی سال های سال است كه آن را هديه می دهند.
اگر به اعداد و ارقام نگاهی بيندازيم، می بينيم ساالنه حدود 90ميليارد دالر برای خريد 
داشت  ادامه خواهد  آينده هم  بازار طی سال های  اين  هزينه می شود و رشد  شكالت 
نباتی،  آفات  ندارد.  تعريفی  كاكائو چندان  برای درخت های  اوضاع  ديگر  از طرف  اما 
آلودگی های قارچی، عدم دسترسی كشاورزان به كود مناسب و حتی تغييرات آب و هوايی 
اين درخت ها را بين می برد و اگر محققان برای بهبود نژادهای آن، آموزش كشاورزان 
برای مبارزه با آفات و آبياری صحيح درخت های كاكائو تالش نكنند، ممكن است طی 

قرن های آينده ديگر از شكالت خبری نباشد.

كوسه فرشی، شکارچی زیبا و هم نوع خوار اقيانوس 
آرام

 محققان استراليايی در حالی از اين كوسه سفره ای ووبگانگ كه خودش را 
ميان صخره ها استتار كرده، عكس گرفته اند كه نيمی از يك كوسه بامبو را 

بلعيده است. 

در  مرجانی  حفره ای  درون  بامبو  كوسه  می كردند  تصور  ابتدا  در  آنها 
صخرهبزرگ مرجانی گرفتار شده است.

 دانيال سكارلی و ديويد ويليامسون از مركز تحقيقات آب سنگ دريايی استراليا 
در حالی كه مشغول سرشماری ماهی های اطراف صخره های مرجانی جزيره 

Great Keppel بودند، كامال تصادفی با اين منظره عجيب مواجه شدند.
سكارلی می گويد: »اولين چيزی كه توجهم را جلب كرد نيمی از تنه سفيد 
يك كوسه بامبو بود كه به نظر می رسيد درون حفره های مرجانی گرفتار شده 
است. برای اينكه ببينم چه اتفاقی افتاده نزديك تر شنا كردم و ناگهان كوسه 
ووبگانگی را ديدم كه نيم ديگر بدن اين كوسه را بلعيده بود. كوسه ماهی 

بامبو هيچ حركتی نمی كرد و قطعا پيش از رسيدن ما مرده بود«. 

نوزاد حيوانات
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مراقب باشيد،خوش و خط و خال ها خطرناكترند!
رنگ قرمز روشن اين كفش دوزك خوشمزه را نه تنها شكارچی ها كه شما هم نمی توانيد 
به فال نيك بگيريد. اين رنگ زنده زيبا تنها يك هشدار است و نشان می دهد كفشدوزكی 
كه سرحال تر و خوش رنگ و لعاب تر از همنوعان نارنجی يا زرد رنگش به نظر می رسد، 

به مراتب سمی تر از آنهاست.

ببرهای آدم خوار هند
ببرها باشكوه ترين و كم تعدادترين گربه سانان بزرگ حاضر در طبيعت به شمار 
می روند. هرچند تعداد اندكی از آنها در مناطق حفاظت شده زندگی می كنند، اما 
گاه پيش می آيد كه ببرها از حصارها فرار می كنند. در هندوستان، هر از گاهی 
پيش می آيد كه ببرها از حصارها و حفاظ های منطقه سكونت خود فرار می كنند 

و با حمله به روستاها، افسانه ببرهای آدم خوار را زنده می كنند.

پرتره سرخ و سياه 
منقارشاخی جنوبی

جنوبی  منقارشاخی 
 southern ground(
پرنده ای   ،)hornbill
صحرای  جنوب  بومی 
می تواند  كه  است  آفريقا 
خود  شكار  تعقيب  در 
برود.  باال  هم  درخت  از 
پرنده  اين  پرواز  سرعت 
ساعت  بر  كيلومتر   29 به 

می رسد. 

 فسيل زنده ای كه از امواج فراصوت برای ارتباط استفاده می كند
است،  جنوب شرقی  آسيای  ساكن  كوچك  زنده  فسيل  يك  كه  هندی  شبگرد  ميمون 
می تواند برای ارتباط با همنوعانش، بلندترين صدای فراصوت جهان را كه تاكنون در 
قلمرو حيوانات شناسايی شده توليد كند. بسامد اين صدا بيش از 70 كيلوهرتز است در 
حالی كه گوش انسان قادر به شنيدن صداهايی با بسامد باالتر از 20 كيلوهرتز نيست.  
ميمون های شبگرد هندی يكی از بازماندگان نخستيانی است كه حدود 60ميليون سال 
كه طی  زنده  فسيل های  اين  مطالعه  كرده اند.  پيدا  تكامل  بوزينه ها  و  ميمون ها  به  پيش 
اما  است  باارزش  بسيار  محققان  برای  باقی مانده اند  تغيير  بدون  گذشته  سال  45ميليون 
شب گرد بودن اين پستانداران كه به ندرت بيشتر از 12 سانتی متر رشد خواهند كرد و از 
حشرات و مهره داران كوچك مانند مارمولك ها و مارها تغذيه می كنند، باعث می شود اين 

بررسی چندان ساده نباشد.
• خبر آنالین

ماهی خورک، 
لحظه ای پس 

از شکار
اين  جفری  كريم 
را  زيبا  تصوير 
ماهی خوركی  از 
 )A n h i n g a (
شكار  از  پس  كه 
خود  لذيذ  غذای 
آب های  زير  از 
پارك  رودخانه 
اورگالدس  ملی 
می آورد،  بر  سر 

گرفته است.
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تركيب  از   PEGA Design چيني  ابداعي شركت  فناوري  در 
براي   )Paper PP Alloy( پروپيلن  پلي  و  بازيافتي  كاغذهاي 

ساخت بدنه قطعات الكترونيكي استفاده مي شود.
ماده توليد شده با اين روش نه تنها بسيار مقاوم و قابل انعطاف 
است؛ بلكه قابليت بازيافت و استفاده مجدد را نيز دارد و هزينه 
توليد اين محصول نيز بسيار مناسب است. از اين سيستم مي توان 
ايجاد  به  نيازي  و  كرد  استفاده  تزريق  قالب گيري  صورت  به 

تغييرات گسترده در خط توليد كارخانه ها وجود ندارد.
اين محصول مورد توجه توليدكنندگان قطعات الكترونيكي قرار 
گرفته است، اما اقدام جدي براي توليد محصوالت با اين روش 

صورت گرفته نشده است.

شركت PEGA  پيش از اين تحقيقاتي براي ساخت بدنه رايانه 
با استفاده از مواد مختلف مانند بامبو، استات سلولز و اسيد پلي 

الكتيك با پايه گياهي انجام داده بود. 

براي  اينتل  پردازنده هاي  آخرين  با  اينچي   13 اير  بوك  مك 
كارايي بهتر و عمر باتري طوالني تر به روز شد.

درايو جامد 128 گيگابايتي در لپ تاپ مك بوك اير 13 اينچي، 
بسيار كوچك تر از يك هارددرايو استاندارد است و قيمت آن 
از 100 دالر آغاز مي شود كه بيش تر از قيمت آن براي مك بوك 

پروي 13 اينچي است.
با اين وجود، آخرين نسخه مك بوك اير 13 اينچي بسيار بهتر 
از مدل هاي قبلي آن كار مي كند و قيمت آن از 1,498,00 دالر 

تا 1,599,00 دالر است. 

گزارشها  برخي  آمازون خواهد ساخت.  براي  را  اينچي  فاير 10  كيندل  كان، يك  فاكس  شركت 
اين  اگر  به فاكس كان خواهد سپرد.  فاير را  اينچي كيندل  تبلت 10  توليد  آمازون،  مي گويند كه 
گزارش حقيقت داشته باشد، به اين معنا است كه آمازون ساخت تبلتي را در نظر دارد كه كمي 

بزرگ تر از آنچيزي است كه گزارش هاي قبلي ادعا كرده اند.
بنا بر اعالم روزنامه ديجي تايمز، عرضه كيندل فاير 10 اينچي در سه ماهه دوم آغاز خواهد شد. 

آمازون، ساخت كيندل فایر 10 
اینچي را به فاكس كان سپرد

بهترین لپ تاپ نازک 13 اینچي به روز شد

ساخت لپ تاپ هاي آینده با 
دفتر یادداشت روزانه!

تبلت جديد بارنز اند نوبل، داراي نصف حافظه مدل فعلي است و امكان دارد كه در شركت 
نسخه  آماده سازي  حال  در  نوبل  اند  شود.بارنز  عرضه  مارت  وال  زنجيره اي  فروشگاه هاي 
جديدي از تبلت نوك خود است تا بتواند به نحو بهتري با كيندل فاير آمازون رقابت كند. 
بنا به گزارش وب سايت The Verge، بارنز اند نوبل كه بزرگ ترين خرده فروشي كتاب در 

آمريكا است، يك نسخه 8 گيگا بايتي از تبلت خود را در وال مارت رونمايي خواهد كرد. 

بارنز اند نوبل آماده رونمایي از نسخه 8 
گيگابایتي تبلت نوک
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 push( اي ميل  پوش  سرويس  كه  است  شده  ناچار  اپل 
 MobileMe و iCloud را براي كاربران سرويس )email
هستند،  آلمان  در  كه  ازماني  ت  را   iOS دستگاه هاي  در 

متوقف كند.
در  را  پيام هايشان  ديدن  امكان  كاربران  به  اي ميل«  »پوش   
ارسال  محض  به  و  خودكار  صورت  به  خود  دستگاه هاي 

شدن، مي دهد.
اما يك دادگاه آلماني در اوايل ماه جاري، حكمي را مبني 
بر اين صادر كرده كه فناوري پوش اپل، حق ثبت اختراع 
موتوروال موبيليتي را نقض كرده است؛ اما اپل معتقد است 

كه حق ثبت اختراع موتوروال موبيليتي غيرمعتبر است. 

اپل مجبور شد سرویس »پوش 
اي ميل« را در آلمان متوقف كند
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اداره آمار كره جنوبي اعالم كرد كه در سال 2011 فروش محصوالت 
از طريق تجارت الكترونيكي به دليل افزايش نقل و انتقاالت سايبري 
ثبت  به  ركورد جديدي  و  داشته  افزايش چشمگيري  بازرگانان  بين 

رسانده است.
بر اين اساس طي سال گذشته ميالدي نقل و انتقاالت تجاري آنالين 
به 999 هزار و 250 ميليارد وون )885 ميليارد و 620 ميليون دالر( 

رسيد كه نسبت به سال 2010 رشد 21,2 درصدي نشان مي دهد.
اداره آمار كره جنوبي افزود: در مدت فوق تجارت B2B در حدود 
90 درصد مجموع تجارت آنالين اين كشور را تشكيل داده بود و اين 
نوع تجارت كه بين دو بازرگان و يا بين بازرگان و توليدكننده صورت 

مي گيرد از افزايش ساالنه 22,1 درصدي برخوردار بوده است. 

ثبت ركورد جدید در تجارت الکترونيکي 
كره جنوبي

)نمايشگري  باال  سر  نمايشگر  با  عينك  كه  مي رود  انتظار 
فرانما كه اطالعات را در جلوي ديد بيننده، بدون اينكه او 
مجبور باشد جاي ديگري را بنگرد، نمايش مي دهد( كه از 
نرم افزار آندوريد استفاده مي كند و به دوربين مجهز است، 

قيمتي معادل 250 دالر داشته باشد.
اين عينك داراي يك اتصال داده 3G و يا 4G و تعدادي 
حسگر از جمله حركتي و GPS است و برآورد شده است 
كه امكان دارد همانند يك تلفن هوشمند معمولي قيمتي بين 

250 و 600 دالر داشته باشد.
قسمت  در  دوربين  يك  داراي  همچنين  مذكور  محصول 
استفاده  مورد  اطالعات  جمع آوري  براي  كه  است  جلويي 
قرار مي گيرد و نمايشگر سرباالي آن تنها براي يك چشم و 

در كنار آن قرار دارد.
جست وجوي  قسمت  از  حتي  عينك  اين  دارد  امكان 
يافتن  براي   GPS از  حاضر  حال  در  كه  گوگل  آندرويد 

پاسخ جست وجوها استفاده مي كند، قوي تر باشد.
بنا به گزارش هاي رسيده، اين دستگاه در آزمايشگاه گوگل 

ايكس در حال ساخت است. 

رونمایي  گوگل از عينك با فناوري باال

پس از حدود يك سال تاخير، ريسرچ اين موشن، يك سيستم عامل 
به روز شده براي تبلت بلك بري پلي بوك عرضه مي كند.

برنامه پلي بوك 2,0 كه يك نسخه به روز شده رايگان است، قابليت 
اي ميل را به دستگاه بلك بري پلي بوك كه براي نخستين بار در ماه 

آوريل سال 2011 رونمايي شد، اضافه مي كند.
اين به روزرساني را ظرف 60   ،)RIM( اين موشن شركت ريسرچ 

روز پس از عرضه اين دستگاه وعده داده است. 

عرضه آخرین نسخه به روز شده 
سيستم عامل پلي بوک

به  شده«  لينك  »صفحات  به  موسوم  جديدی  قابليت  مايكروسافت 
جست و جوگر اينترنتی خود »بينگ« افزوده است كه به كاربران امكان 
می دهد كه صفحاتی را از گوشه و كنار اينترنت با نام خود مرتبط كنند 
و با استفاده از اين راه خود را در وب متمايز كنند. با استفاده از اين 
ويژگی وقتی كاربران برای مثال نام جان اسميت را در بينگ جستجو 
كنند با ديدن صفحات لينك شده او می توانند فرد مورد نظر را از ميان 
ديگر افراد هم نام او تشخيص دهند. مايكروسافت با وجود اينكه در 
بازار جست و جوگرهای اينترنتی فاصله زيادی با گوگل دارد، اما از 

هيچ فرصتی برای رقابت با اين غول جست و جوگر دريغ نمی كند.

  بينگ شخصی تر می شود
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سه خدمت برتر دولت الكترونيكي در كشور 
از جشنواره ستاره هاي فناوري، نشان ستاره 

فناوري دريافت خواهند كرد.
فناوري  ستاره هاي  جشنواره  دوره  سومين 
حوزه  در  دولتي ها  پررنگ  حضور  شاهد 
جشنواره  در  و  است  الكترونيكي  خدمات 
در  الكترونيك  دولت  خدمات  امسال 
شهري  خدمات  ارتباطات،  بخش هاي 
و  سالمت  اطالع رساني،  شهروندي،  و 
بهداشت، آموزشي و خدمات عمومي مورد 
سه  به  نهايت  در  كه  گرفته اند  قرار  بررسي 

خدمت الكترونيكي برتر نشان ستاره فناوري 
اهداء خواهد شد.

بنا بر اعالم، هدف جشنواره از ورود به حوزه 
دولت الكترونيكي و انتخاب نامزدهاي برتر 
اين حوزه، ايجاد حس رقابت در ميان ارايه 
ارائه خدمات دولت  دهندگان و تسريع در 

الكترونيكي است.
فناوري  ستاره هاي  جشنواره  دوره  سومين 
در  جاري  سال  اسفندماه   16 سه شنبه،  روز 
و  صدا  بين المللي  همايش هاي  مركز  محل 

سيما برگزار خواهد شد. 

معرفي سه خدمت برتر دولت الکترونيك

ميزان پهناي باند اينترنت دريافتي و فروشي 
و  ارتباطات  وزارت  سامانه  در  اپراتورها 

فناوري اطالعات موجود است.
فن آوري  و  ارتباطات  وزير  ـ  تقي پور  رضا 
اطالعات ـ درباره وجود كم فروشي اينترنت 
اظهار كرد: در هر صورت با اعمال كنترل هايي 
كه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات در برنامه 
كاري اش دارد، فكر مي كنم اين موضوع زياد 

مشكل عمده اي نباشد.
اپراتورها  باندي كه  افزود: ميزان پهناي  وي 
دريافت مي كنند و ميزاني كه مي فروشند، در 
مقررات  تنظيم  سازمان  مانيتورينگ  سامانه 

ارتباطات موجود است.
اين سامانه  اين كه  به  با توجه  داد:  ادامه  او 
مي كنم  فكر  است،  شده  راه اندازي  اخيرا 
همكاران ما به راحتي بتوانند اين مشكل را 

انشاءاهلل نداشته  اين مساله را  كنترل كنند و 
باشيم.

اطالعات  فن آوري  و  ارتباطات  وزير 
هم چنين با اشاره به مدل هاي ارائه سرويس 
در شبكه ملي اطالعات تاكيد كرد: در بحث 
باند،  پهناي  ارائه  و  ارتباطي  زيرساخت هاي 
شده  تنظيم  پروانه ها  و  مقررات  و  ضوابط 
جزيي  ايرادهاي  كردن  برطرف  در  سعي  و 

داريم.
بحث  به  بيش تر  توجه  ضرورت  تقي پور 
داد و  قرار  تاكيد  را مورد  نظارت  كيفيت و 
خاطر نشان كرد: بايد قدري بيش تر به بحث 
نظارت و كيفيت توجه شود و با توجه به اين 
كه امسال، سال كيفيت و نظارت اعالم شده 
بود، بايد به اين موضوع در سال 91 شدت 

بيش تري بدهيم. 

نظر وزیر ارتباطات درباره كم فروشي اینترنت
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گروه  رييس   - كيا  علي اصغر 
طباطبايي  عالمه  دانشگاه  ارتباطات 
درباره  شده  مطرح  مطالب  درباره   -
سرعت اينترنت در كشور اظهار كرد: 
 NetIndex سايت  در  كه  آماري 
منتشر مي شود، با توجه به مشكالت 
زيرساختي و ميزان جمعيت كشورها 
خاص  معيارهاي  اقتصادي  شرايط  و 
مقايسه  شايد  و  ميطلبد  را  خود 
به  توجه  با  ايران  با  ديگر  كشورهاي 
بايد  شرايط متفاوت آن ها آنچنان كه 

واقعي نباشد. 
مثبت  را  بازار  به  رايتل  ورود  وي 
ايجاد  با  رايتل  گفت:  و  كرد  ارزيابي 
مخاطبان  به  خدمات  ارائه  در  تنوع 
خود  خدمات  كيفيت  مي كند،  سعي 
متفاوتي  خدمات  و  بخشد  ارتقاء  را 
وجود  حال  به  تا  كه  آنچه  به  نسبت 

داشته، ارائه دهد. 
اين مدرس علوم ارتباطات و فناوري 
اطالعات اجتماعي يكي از ويژگي هاي 
ارتباطي  در وسايل  تكنولوژي جديد 
براي  انتخاب  حق  ايجاد  را  نوين 
نظر  به  افزود:  و  كرد  عنوان  مخاطب 
مي رسد كه رايتل به عنوان ارائه دهنده 
مخاطب  به  ارتباطي  جديد  اجزاي 
بدهد.  بيش تري  انتخاب  حق  خود 
به گفته اين مدرس دانشگاه از جنبه 
دارد  وجود  امكان  اين  نيز  تصويري 
به  موفق  صوت،  بر  عالوه  افراد  كه 
اين  كه  شوند  يكديگر  تصوير  ديدن 
تمايز ديگري نسبت  نكته خود وجه 

به ساير اپراتورها خواهد بود. 
دنيا  نقاط  بيشتر  در  داد:  توضيح  كيا 
بر  عالوه  ارتباطي  جديد  سيستم هاي 
انتشار  در  تنوع  كاربري،  و  جذابيت 
ارتباطات نيز ايجاد مي كنند و اين مهم 
اپراتور جديدي همچون  با  در رابطه 
هدفمند  و  برنامه ريزي  با  تنها  رايتل 

بودن امكان پذير خواهد شد.

• ایسنا

• ایسنا

حوزه  كارشناسان   - شكرچيان  محمد 
مي گويد:  باره  اين  در   - اينترنتي  بازاريابي 
در بازاريابي اينترنتي نوين و اصولي بايد به 
ميان آن ها  از  برخي نكات توجه داشت كه 
مي توان به تبليغات هدفمند، متناسب با نياز 
مخاطبان  نيازهاي  برروي  تمركز  و  مشتري 
كار  و  كسب  هر  بالقوه  همان  يا  خاص 
بازاريابي موفق  معتقد است:  اشاره كرد.وي 
اينترنتي مدرن بايد خصوصيات ديگري نيز 
داشته باشد، مانند هزينه منطقي و مقرون به 
صرفه، قابليت انتخاب بخشي خاص از گروه 
قابليت  همچنين  و  تبليغ  هر  براي  مخاطب 
صاحب  اگر  ارسال.  زماني  دوره هاي  تنظيم 

مشخصي  دوره هاي  خدمات  يا  محصول 
يا  كاال  هدفمند  اي ميل هاي  ارسال  براي  را 
به  مي تواند  كند،  مشخص  خود  خدمات 
در  شده  انجام  تبليغات  بازخورد  راحتي 
به  توجه  با  و  كند  اندازه گيري  را  دوره  هر 
نتايج بدست آمده براي ادامه تبليغات خود 
گروه هاي  براي  حتي  و  كند  برنامه ريزي 
تخفيف هاي  يا محصول خود  كاال  مخاطب 
به  بگيرد.  نظر  در  طريق  اين  از  را  ويژه اي 
فعال  شركت هاي  به  اطالعات  اين  او  گفته 
در زمينه بازاريابي اينترنتي اجازه مي دهد تا 

كاربران ثبت شده را گروه بندي كنند.

نسل سوم تلفن همراه 
موجب ارتقاي ایران 

در
 سرعت دانلود

سامان دهي اي ميل هاي تبليغاتي

http://daneshmag.com


سال اول/شماره یازدهم/ شنبه 6 اسفند1390| 10 |
امنيت |www.DaneshMag.Com  / 25 فبریه  2012

Security
آی تی 

IT  ||

معاونت اجتماعي پليس فضاي 
توليد و تبادل اطالعات ناجا در گزارشي با 
اشاره به انتخاب رمزها ساده و قابل حدس 
كه  كرد  اعالم  كاربران  از  برخي  توسط 
كاربران بايد در نظر گيرند كه يك رمزعبور 
بايد به قدر كافي مشكل باشد تا يك برنامه 
كامپيوتري رمزشكن نتواند آن را به راحتي 
توصيه هاي  اساس  برهمين  و  بزند  حدس 

را براي كاربران درنظر گرفته است.
رمزعبور بايد طوالني باشد چرا كه رمزعبور 
هرچه طوالني تر باشد، احتمال اين كه يك 
برنامه كامپيوتري بتواند آن را حدس بزند 
كاربران  به  اساس  برهمين  مي شود  كمتر 
ده  حداقل  عبورشان  رمز  مي شود  توصيه 
از  افراد  بعضي  البته  باشد.  داشته  حرف 
رمزهايي شامل چند كلمه كه بدون فاصله 
استفاده  مي شوند،  آورده  هم  سر  پشت 
مي كنند كه اغلب به آنها »عبارت رمز« گفته 
مي شود كه ما نيز توصيه مي كنيم تا آنجايي 
كه برنامه يا سرويس مورد استفاده به شما 
طوالني  را  خود  رمزعبور  مي دهد،  اجازه 

انتخاب كنيد.
باشد  پيچيده  بايد  رمزعبور  اساس  براين 
از  نيز  پيچيدگي  برطول،  عالوه  كه  چرا 
رمزشكن  نرم افزارهاي  توسط  رمز  كشف 
كنار  را  حروف  از  تصادفي  تركيبي  )كه 
يكديگر قرار مي دهند( جلوگيري مي كند. 
پس در صورت امكان سعي كنيد رمزعبور 
كوچك  و  بزرگ  حروف  شامل  شما 
انگليسي، اعداد و عالمت هايي مثل نقطه و 
كاما باشد ضمنا به ياد داشته باشيد كه يك 
رمزعبور بايد به قدر كافي مشكل باشد تا 

افراد نتوانند آن را حدس بزنند.
رمز خود را دو دستي تقديم سارقان ندهيد
رمزعبور را بايد بتوان به خاطر سپرد؛ چرا 
كه اگر شما نتوانيد رمزعبور خود را حفظ 
كنيد و آن را جايي بنويسيد، احتماال آن را 
دو دستي به فردي كه به خانه، كيف پول يا 
حتي سطل آشغال دفتر شما دسترسي دارد، 

تقديم كرده ايد.
نگهداري  و  ايجاد  براي  زيادي  راه هاي 
را  آنها  بتوان  كه  طوالني  عبور  رمزهاي 
حفظ كرد وجود دارد حتي امكان استفاده از 
نرم افزارهايي مثل »LastPass« كه اين كار 
را براي شما به خوبي انجام مي دهند، نيز 
وجود دارد. البته استفاده از نرم افزارهايي 
مانند Microsoft Word براي اين كار 

مناسب نيست؛ رمزعبور اين فايل ها توسط 
نيز  اينترنت  در  كه  رايگاني  افزارهاي  نرم 

پيدا مي شوند قابل بازيابي است.
رمزعبور  باشد،  شخصي  نبايد  رمزعبور 
نبايد هيچ ارتباطي با شخصيت شما داشته 
باشد، بنابراين از انتخاب كلمات يا عباراتي 
اطالعات شخصي شماست  از  كه قسمتي 
مانند نام، شماره كارت ملي، شماره تلفن ها، 
كه  چيزي  هر  يا  تولد  روز  فرزندان،  اسم 
ممكن است افراد ديگر درباره شما بدانند، 

پرهيز كنيد.
براساس اين گزارش، رمزعبورتان را مخفي 
نگه داريد چراكه هميشه هنگام واردكردن 
رمزعبور به افرادي كه ممكن است آن را 
كنيد.  توجه  بخوانند  شما  شانه  روي  از 
ضروري  كامال  موارد  در  جز  به  همچنين 

رمزعبور خود را به هيچ كس نگوييد.
اگر هم مجبور بوديد كه آن را به دوست، 
خانواده  اعضاي  از  يكي  يا  همكالسي 
بگوييد، ابتدا آن را به يك رمزعبور موقتي 
تغيير دهيد و به شخص مورد نظر بدهيد. 
قبل  حالت  به  را  آن  كار،  اتمام  از  پس 
راه هاي  اوقات  اغلب  البته،  بازگردانيد. 
ديگري مانند ايجاد يك رمز عبور جداگانه 
در حساب خود وجود دارد كه در صورت 
استفاده  روش ها  اين  از  است  بهتر  امكان 

كنيد.
شود  انتخاب  بگونه اي  رمزعبور  بايد  يك 
كه اگر فردي آن را دانست، حداقل ضرر 

را برايتان به همراه داشته باشد.
باشند؛ از يك  نبايد يكسان  رمزهاي عبور 
رمز عبور براي بيش از يك حساب استفاده 
نكنيد، زيرا اگر فردي آن را بفهمد به تمام 
كرد.  پيدا خواهد  دسترسي  اطالعات شما 
ايميل  و  كامپيوتر  رمزعبور  كنيد  فرض 
بتواند  فردي  اگر  حال  است،  يكسان  شما 
طريقي  به  يا  كند  »هك«  را  شما  كامپيوتر 
رمز آن را بدست آورد، به ايميل شما نيز 

دسترسي خواهد داشت.
رمزهاي عبور را به صورت دوره اي عوض 
را  عبور خود  رمز  مي شود  توصيه  و  كنيد 
بار  يك  ماه  سه  هر  حداقل  منظم  بطور 
احتمال  زمان  مرور  به  زيرا  كنيد  عوض 
بفهمند،  اين كه ديگران رمز عبور شما را 

افزايش مي يابد.

چند راه خوب براي ساختن رمزهاي عبور 
مطمئن

توصيه  كاربران  به  گزارش،  اين  براساس 
شده كه براي ساختن رمزعبور بهتر است 
از كاراكترهاي متنوع و روش هاي مختلف 
همچون حروف بزرگ و كوچك، حروف 
و اعداد، مخلوط كردن بعضي عالمت ها و 
از چند زبان استفاده كنند. چرا كه استفاده 
از اين روش ها پيچيدگي و امنيت رمزعبور 
و  بي معني  كامال  را  آن  اما  مي برد،  باال  را 
غيرقابل حفظ كردن نمي كند. حتي استفاده 
از بعضي از راه هاي شايع مثل بكار بردن 0 
)صفر( به جاي حرف O يا عالمت @ به 
جاي حرف a هم ايده خوبي است، زيرا 
اين كار حداقل، زمان پيداشدن رمز عبور 
توسط نرم افزار رمزشكن را افزايش مي دهد 
يا آن را براي افراد معمولي غيرقابل حدس 

زدن مي كند.
عالمت هاي  با  مي توان  را  عبور  رمزهاي 
جايگزين رايج )مثل مخفف ها( به عبارات 

پيچيده و عجيب تبديل كرد.
براي رمز عبور خود، به جاي انگليسي از 

فينگليش استفاده كنيد
نرم افزار  يك  كار  كه  بدانند  بايد  كاربران 
مختلف  حروف  كه  است  اين  رمزشكن 
در محل  را  آنها  و  كرده  تركيب  با هم  را 
رمز عبور قرار مي دهد تا از طريق آزمون 
و خطا، رمزعبور را بيابد كاربران بايد دقت 
برنامه ها  اين  نويسندگان  كه  باشند  داشته 
مي دانند كه اكثر افراد از يك كلمه معني دار 
به  مي كنند،  استفاده  خود  رمزعبور  براي 
همين دليل برنامه خود را به گونه اي آماده 
مي كنند تا ابتدا كلماتي را كه در لغت نامه 

قرار دارد، امتحان كند.
اكثر اين نرم افزارها براي زبان انگليسي و 
توصيه  پس  مي شوند،  طراحي  آن  لغات 
جاي  به  خود،  عبور  رمز  براي  مي شود 

انگليسي از فينگليش استفاده كنيد.
براساس اين گزارش، اين روش ها چند راه 
حال  عين  در  و  پيچيده كردن  براي  ساده 
هستند،  عبور  رمزهاي  ماندن  حفظ  قابل 
بديهي است كه شما مي توانيد از روش هاي 

ابداعي خود براي اين كار استفاده كنيد. 

توصيه هاي پليس فتا براي افزایش امنيت رمزعبور •  ایسنا

http://daneshmag.com
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HardWare
آی تی 

IT  ||

پردازنده قدرتمند سری Z77 اينتل كه در اختيار يكی از اعضای 
عمل  عالی  بسيار  بنچماركها  در  بود،  گرفته  قرار   Expreview
-Core i5 كرده است و نتايج آن نيز منتشر شده است. پردازنده

3570K كه از پردازنده مجتمع گرافيكی HD 4000 برخوردار 
است، در اجرای بازيها و پردازش های گرافيك، حدود 36 درصد 
همچنين  است.   240  Nvidia GT گرافيك  كارت  از  ضعيفتر 
-Core i5 يعنی قبلی خود  از نسل  اينتل،  اين محصول جديد 
مجتمع  پردازنده  است.  قدرتمندتر  درصد   67 حدود   ،2500K
گرافيكی HD 4000 از نسل قبلی خود HD 3000، در حدود 
 Far مانند  بازی هايی  تواند  بوده و می  122 درصد قدرتمندتر 
 Street 3 و StarCraft II، DiRT ،2 Left4Dead ،2 Cry
دو  در  كند!  اجرا   1280*700 رزولوشن  در  را   Fighter IV
از 50  به بيش   Street Fighter IV Left4Dead 2 و  بازی 
فريم، در بازی های DiRT 3 و Far Cry 2 بيشتر از 30 فريم 
و StarCraft II به كمتر از 30 فريم دست يافت. بهبود عملكرد 
پردازش گرافيكی و پخش ويدئوهای HD در پردازنده مجتمع 
كامال   3000  HD به  نسبت  كه  است  گرفته  صورت  گرافيكی 

محسوس خواهد بود.

 2500K-Core i5 35۷0، حدود 6۷ درصد قویتر ازK-Core i5 پردازنده

شركت LG به صورت رسمی تلفن همراه 5 اينچی خود به نام Optimus Vu را 
رونمايی كرد. اين تلفن همراه هوشمند در كالس اسمارت فون ها / تبلت ها قرار 

دارد كه داری مشخصات سخت افزاری زير است :
Qualcomm Snapdragon 1,5 دو هسته ای از نوعGHz : پردازنده

صفحه نمايش : 5 اينچی دارای دقت 768×1024 به نسبت 4:3
ظرفيت : 32 گيگابايت حافظه داخلی

دوربين : 8 مگاپيكسل همراه با فوكوس اتوماتيك و فالش
دوربين جلو ) برای تماسهای تصويری( : 1,3 مگاپيكسل

Wifi ،HDMI ،DLNA :ساير ويژگی ها
دارد،  اين محصول وجود  برای  كره جنوبی  در كشور  كه  قابليت جالبی   همچنين 

امكان دريافت تلويزيون ديجيتال است.
سيستم عامل : آندرويد 2,3 ) كه طبق قول شركت ال جی بعد از 3 ماه اين نسخه به 

Ice Cream Sandwich ارتقا می يابد.(
قابليتهای ديگر كه برای اين گوشی هوشمند معرفی شد : قابليت نوشتن به صورت 

دست خط، حاشيه گذاری تصاوير و اسناد
 2012 MWC البته هنوز اطالعات ديگری منتشر نشده است و بايد تا آغاز نمايشگاه

منتظر بمانيم كه اين محصول چه امكانات ديگری خواهد داشت.

رو نمایی ال جی Optimus Vu برای رقابت با Galaxy Note سامسونگ 

http://daneshmag.com
http://harchi90.com
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Web Site
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IT  ||

سايت تک بوک يا همان تك كتاب از آبان 86 آغاز بكار كرد ، هدف راه اندازی تک بوک ارائه كتاب های الكترونيك و باال بردن 
سطح علمی و فرهنگی جامعه است، اين سايت در ستاد ساماندهی سايت ها به ثبت رسيده و تابع قوانين جمهوری اسالمی ميباشد، 
روزانه هزاران بار فايل های كتاب ها از طريق سايت تك بوك دانلود می شود و افتخار می كنيم تا كنون ميليونها بار كتاب ها دانلود شده 
اند كه اين خود سهم كوچكی در ارتقا فرهنگ جامعه خواهد داشت، ما خود را مقيد ميدانيم كه كپی رايت و حقوق مولفين و ناشرين 
را رعايت كنيم و اگر هم كتابی خارج از قوانين گذاشته شود با درخواست ناشر يا نويسنده بسرعت حذف ميكنيم كه اين اتفاق در اين 
چند ساله بندرت روی داده است. كتاب ها از تنوع زيادی برخوردارند و شامل كتاب های رمان ، علمی ، پزشكی ، ادبيات ، تاريخی ، 
كامپيوتر ، مذهبی ، روان شناسی و... ميشود در انتشار كتاب ها چند نويسنده و مترجم خوب هم ما را ياری داده اند و مستقيما كتاب 
هايشان را برای انتشار در پايگاه تك بوك ارسال كرده اند مثل مترجم خوبمان آقای مدنی نژاد كه در خارج كشور زندگی ميكنند. سايت 
تک بوک بدليل اينكه تمامی فايل كتاب ها لينك مستقيم برای دانلود دارند از اهميت ويژه ای در ميان كاربران ايرانی برخوردار است و 

خوشبختانه رويكرد كاربران ايرانی بسمت استفاده از كتاب های الكترونيك هر روز در حال افزايش ميباشد. 

گفت و گوی اختصاصی مجله دانش با صمد برزگر:
ابتدا خودتان را معرفی کنید:

صمد برزگر هستم متولد شیراز دارای مدرک کارشناسی مدیریت دولتی.
چگونگي راه اندازي تک بوک را شرح دهید؟ 

بنده از سال 84 تجربه مدیریت سایت را داشته ام ، در سال 86 به فکر راه اندازی سایت دانلود کتاب افتادم که به همراه خواهرم در همان سال مقدمات راه 
اندازی انجام شد و حدود 2500 کتاب بصورت آفالین بر روی دیتابیس قرار گرفت تا هاستی تهیه شود و سایت راه اندازی شود که به یاری خدا همه کارها طبق 

برنامه پیش رفت و سایت در آبان 86 افتتاح شد.
ویژگی های تک بوک نسبت به سایر رقیا؟

دارا بودن لینک مستقیم دانلود نسبت به بعضی از رقبا و سادگی دانلود از تک بوک و کتاب های پرمحتوا و پرمخاطب.
بیشتر از اینترنت سود کرده اید یا ضرر؟ 

بطور متوسط هر دو را داشته ایم.
سرعت اینترنت شما چند است و چقدر بابت آن هزینه میکنید؟

 256 کیلوبایت و ماهیانه 25 هزار تومان میپردازم.
چرایک سایت کتاب راه اندازی کردید؟
احساس کردم در این زمینه نیاز هست.

چند نفر روی تک بوک با شما همکاري میکنند؟
در حال حاضر بصورت مستقیم فقط خواهرم صدیقه برزگر با بنده همکاری دارد اما چند مترجم و نویسنده خوب هم کتاب هایشان را برای ما ارسال میکنند که 

انتشار دهیم که در همین جا از جناب آقای مدنی نژاد مترجم خوب کشورمان که در خارج زندگی میکنند تشکر و قدر دانی مینمایم.
اگر بخواهید موزیک فردا را بفروشید چه قدر قیمت می گذارید؟

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

خوب یکبار در این زمینه تجربه دارم حدود 7 ماه پیش که تازه سایت را به یک سرور جدید انتقال داده بودیم از طرف یکی از کارکنان آن سرور با بنده تماس 
گرفتند و گفتند که هارد سرور سوخته است و اطالعات غیر قابل بازیافت و ریکاوری است و چون تازه روی این سرور رفته بودیم بک آپ هم هنوز تهیه نشده 
بود با شنیدن این خبر کامال شوکه شدم و تمام اطالعات از دست رفت به زحمت توانستیم بار دیگر اطالعات را از کامپیوتر های خودمان جمع نماییم و مجددا 

آپلود نماییم ولی بعضی بخشها را نتوانستیم دیگر راه بیندازیم ، اما در کل اگر این اتفاق بیفتد خیلی ناراحت میشوم و زحمات چند ساله ام به هدر میرود.
براي آینده تک بوک چه برنامه اي دارید؟

قرار است انشااهلل بخشهای نیمه تمام مثل بخش بانک مقاله را کامل کنیم و در صدد توسعه انجمن تک بوک هستیم و امیدوارم کاربران سایت در این زمینه 
بویژه انجمن تک بوک بیشتر با ما همکاری نمایند.

چه صحبتي با کاربران تک بوک دارید؟
امیدوارم فعالتر از گذشته در انجمن باشند و بعضی دوستان فعال ما را در اداره سایت یاری دهندو

بهترین کتاب الکترونیکی که تا به حال خوانده اید چیست؟
بنده به کتاب های داستان مثل داش آکل صادق هدایت یا کتاب های موفقیت آنتونی راینز و کتاب های تاریخی مثل سینوهه عالقه دارم.

نظرتان در مورد مجله دانش چیست؟ 
مجله پرمحتوایی است و از تنوع موضوعات روز خوبی برخوردار است و براتون آرزوی موفقیت بیشتر میکنم.

نام سايت: تک بوک
www.takbook.com :آدرس سايت   

   موضوع سايت: کتاب الکترونیکی  
   مدير سايت: صمد برزگر

http://daneshmag.com
http://takbook.com
http://takbook.com
http://takbook.com
http://takbook.com
http://www.musicfarda.com/
http://takbook.com
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بازی  
Game ||

 بازی
دنیای

 • تاریخ انتشار بازی Journey مشخص شد:
بازی انحصاری PS3 يعنی Journey به تاريخ انتشارش بسيار نزديك است. شركت سونی ناشر اين بازی اعالم كرد كه اين بازی 

قابل دانلود در تاريخ 13 مارس با قيمت 15$ بر روی شبكه ی PSN قرار خواهد گرفت.
 شركت That Game Company سازنده ی اين بازی كه در كارنامه ی خود بازی Flower را دارد اعالم كرد كه داستان اين 
بازی درباره ی يك ماجراجو است كه در يك صحرای بسيار بزرگ سرگردان است و پيش به سوی يك كوه بلند در فاصله ی بسيار 
دور در حال حركت است. هم چنين گيمر ها در طول بازی ميتوانند در مقابل يكديگر قرار گيرند و مانع يكديگر شوند يا چالش ها 

را با كمك يكديگر حل كنند.

Bethesda قبل از عرضه Skyrim از مشکل اجرای آن بر روی PS3 خبر داد:
ك آقای Todd Howard،از مسئوالن شركت سازنده عنوان The Elder Scrolls V: Skyrim يعنی Bethesda به تازگی در 
طی مصاحبه ای اعالم كرده است كه اين شركت پيش از عرضه Skyrim از مشكالت در سيستم Save كردن و ديگر مشكالت نسخه 
PS3 اين بازی خبر داشته است اّما برای اين كه بازی را به موقع و در تاريخ مشّخص شده منتشر كند از اين مشكل چشم پوشی كرده!

وی در طی اين مصاحبه گفت:
“ما پيش از عرضه Skyrim اين بازی را در طی مراحل مختلف آزمايش كرديم و در يكی از آزمايشات ما يكی از برنامه نويس ها 
متوّجة وجود مشكل در نسخه PS3 بازی و به خصوص مشكل در سيستم Save آن شد.اّما ما تصميم گرفتيم كه بازی را به موقع 

عرضه كنيم و اين مشكل را با عرضه كردن پچ های مختلف بر طرف سازيم.”
هم چنين وی درباره پچ 1.4 نسخه PS3 اين بازی نيز گفت:

“اين پچ  تا به اينجا موفّقيّت آميز عمل كرده است و به نظر می رسد كه می تواند مشكالت موجود در نسخه PS3 بازی را تقريبا به طور 
كامل بر طرف سازد.”

واقعا جای سؤال دارد كه چرا اين شركت بازی سازی مشهور چنين كاری را انجام داده است و با وجود آگاهی از مكالت درون بازی 
باز هم بدون توّجه به آن عنوان را عرضه كرده است!

بازی
ی 

دنیا
 •

 شایعه:درمورداسم رمزایکس باكس
۷20

خبرگزاری معتبر Kotaku اعالم كرد كه اسم رمز كنسول نسل بعد 
ايكس باكس Durango می باشد.

يك نكته جالب در اين نام وجود دارد. كلمه “Durango ” نام 
منطقه ای است در كشور مكزيك؛ اگر به قبل نيز بنگريم خواهيم ديد 
مايكروسافت مدت ها از اسم رمز Natal برای حسگر حركتی خود 
استفاده می كرد. نِتال نيز منطقه ای است در يكی از شهرهای برزيل، 

با اين شواهد تا حدودی می توان نام Durango را برای كنسول 
ايكس باكس 720 قطعی خواند. البته در حال حاضر هنوز سران 

مايكروسافت اين مساله را تاييد نكردند و بايد ديد كی و چه وقت 
سران Microsoft به اين شايعات پاسخ می دهند.

اجازه عرضه بازی ها با درجه 
سنّی 18+ در استراليا داده شد

احتماال شما هم با قوانين نسبتا سخت گيرانه و نه چندان 
خوب عرضه بازی های رايانه ای در كشور استراليا آشنا 

هستيد و می دانيد كه دولت اين كشور اجازه عرضه 
بازی ها با درجه سنّی 18+ را به عّلت خشن بودن آن 

ها نمی دهد و باالترين درجه سنّی مناسب برای عرضه 
بازی ها در استراليا 15+ می باشد.

اّما امروز وب سايت خبری news.com تاييد كرد كه 
اجازه عرضه عناوين 18+ در كشور استراليا به عرضه 
كنندگان داده شده است و دراين باره ديگر محدوديّتی 

وجود ندارد.
به احتمال زياد عرضه عناوين 18+ از ابتدای سال آينده 

ميالدی آغاز خواهد شد.دولت اين كشور نيز اعالم 
كرده است كه در راستای عملی كردن اين قانون جديد به 

زمان نياز دارد و مردم نبايد بر آنان فشار بياورند.

http://daneshmag.com


سال اول/شماره یازدهم/ شنبه 6 اسفند1390| 14 |
www.DaneshMag.Com  / 25 فبریه  2012

بازی  
Game ||

WwW.bEhTaRiN.cOm

Binary Domain تاخير خورد
 بازی BINARY DOMAIN كه قرار بود در روز ولنتاين يعنی 14 فوريه عرضه شود به تعويق افتاد.

تاريخ انتشار اين بازی در 28 فوريه در امريكای شمالی برای PS3 و XBOX اعالم شد اما تاريخ انتشار ان در اروپا هنوز نا مشخص 
است.

ــان ها با روبات ها در جنگند. در اين بازی شما كنترل  ــال 2080 در توكيو اتفاق می افتد زمانی كه انس BINARY DOMAIN در س
ــت بگيرد. اگر چه صلح طلب ها جنگ خود را عليه  ــهر را به دس مردی صلح طلب را بر عهده ميگيريد كه می خواهد دوباره كنترل ش
ــوند يا برعكس روبات ها دارند تبديل  روبات ها ادامه می دهند به اين فكر ميكنند كه به هر حال ان ها دارند تبديل به روبات می ش
 SUPER و YAKUZA است كه به خاطر دو اثر TASHIHIRO NAGOSHI ــوند. اين بازی اخرين پروژه ی ــان ميش به انس

MONKEY مشهور است.

Assassin’s Creed III در تاریخ 30 اكتبر عرضه می شود:
ركت يوبی سافت تاييد كرد كه بازی پرطرفدار Assassin’s Creed III در تاريخ 30 اكتبر ) 9 آبان ( عرضه خواهد شد. پيش از 
اين يوبی سافت تاريخ عرضه فاركرای 3 را اعالم كرده بود.  اين اخبار امروز از سوی شركت منتشر شد. همچنين اعالم شد كه بازی 
دارای يك شخصيت جديد خواهد بود. در ارتباط با مكان های احتمالی بازی نيز اشاره شده است كه ممكن است چين مصر يا دوران 

انقالب امريكا باشد. همچنين شايعه انقالب فرانسه نيز مطرح است.
يوبی سافت با دو بازی Assassin’s Creed III و Far Cry 3 سال خوب و باشكوهی را خواهد داشت.

بهترین سایت دانلود نرم افزار

ی بازی
 دنیا

•

دسته های نينتندو برای لذت بردن از بازی با آیفون و آی پد
ــمند تبديل به مركزی برای سرگرمی شده اند و گيم با آن به يك اپيدمی و البته تجارتی سودآور تبديل شده  ــی های هوش حال كه گوش
ــد. ــاختن لوازم جانبی مخصوص بازی با آن ها زياد دور از ذهن نخواهد بود به ويژه اگر آن گجت مورد بحث اپلی باش ــت پس س اس
ــر امروزی بدل شده و اين محبوبيت را سازندگان لوازم جانبی موبايل و تبلت  ــت بش آيفون و آی پد به يكی از محبوب ترين ابزار دس
ــناخته شده است در محصول جديد  ــتگاه های آيفون و تبلت ش ــركت iCade كه در ارائه لوازم جانبی دس به خوبی درك كرده اند.ش

ــرگرمی و نوستالژی را يكجا به هم پيوند دهد.اين شركت دسته های بازی  ــعی كرده تا س ــی كرده كه دقيقًا خود س ای طراح
شبيه دسته های كنسول قديمی نينتندو می باشد

ــد از طريق بلوتوث  ــی ) Bitty-8 ( نام دارن ــت بيت ــته ها كه هش ــا  اين دس ي  iphone ــا ب
ــازی خودكار  ــال برقرار می كند و قابليت ذخيره س دارد ipad  اتص را  ــازی  ب

ــت. ــتفاده اس ــت و به قيمت 25 دالر قابل تهيه و اس ــا هش ب
ــت لذت را  ــم از بازی نهاي ــی ه و بيت ببريد 

ــول قديمی  و هم ياد و خاطره كنس
ــوب دوران كودكی خود را  محب

زنده نگه داريد..
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باریك و كم مصرف
اين گوشي موبايل نازك و باريك كه ظاهري متفاوت با ساير 
ــا دارد Spare Phone نام  موبايل ه
 Rodney Loh داشته و طراحان آن
و Thomas Tellier محصول فوق 
ــيار ايده آل براي شرايط  را گوشي بس
ــژه و خاص مي دانند چرا كه داراي  وي
كاربري بسيار آسان بوده و تنها با يك 

عدد باتري كار مي كند.
محل قرار گرفتن باتري به دليل باريك 
ــي در قسمت پشت صفحه نمايش  بودن فوق العاده زياد گوش
ــاعت شارژ بهينه را براي كاربر  قرار گرفته و مي تواند تا 15 س

فراهم كند.

گرامافوني مدرن
ــه گرامافون هاي قديمي  ــدان صفح ــما از عالقه من اگر ش
ــا را نگه  ــل اين صفحه ه ــوز مجموعه كام ــتيد و هن هس

ــد مجدد  ــته ايد، مي تواني ــبكي داش س به 
ــتفاده  اس آن ها  از  . مدرن  ــد يي نما
ــام تصوير روبه رو وسيله اي  ن ــه  ب
 USB Powerd Record

امكان Player را نشان مي دهد كه  اين 
ــان فراهم مي نمايد. اين نوآوري جالب را مي توان  را برايت
ــل ناميد. صفحه هاي 7  ــبك و قابل حم نوعي مديا پلير س
ــرعت هاي  ــيقي با س ــي روي آن قرار گرفته و موس اينچ
ــا اتصال آن از طريق  ــاوت قابل پخش خواهد بود. ب متف
ــپيكرهاي رايانه با  پورت USB به رايانه خود صدا از اس
ــود و مجدد صفحه هاي قديمي  كيفيت عالي پخش مي ش

شما احيا مي گردد.

آندروید آوازخوان
دنبال  به  و  هستيد  موسيقي  به  عالقه مندان  از  شما  اگر 
 Plenue mp3 Cowon Z2 محصولي جديد مي گرديد

Player مي تواند رضايت شما را جلب نمايد.
پايه آندرويد برنامه ريزي شده است،  اين محصول كه بر 
داراي پردازنده يك گيگاهرتز بوده و مي تواند انواع ويدئو 
Full HD را پشتيباني كند. اين پخش كننده داراي رم 512 
 NTFS مگابايتي است و با استفاده از فايل هاي سيستمي
به كاربر اجازه مي دهد تا بتواند از فايل هاي حجيم باالي 4 
گيگابايت استفاده نمايد. وجود سيستم بلوتوث، WiFi و 

اسپيكر از ويژگي هاي 
ديگر اين پخش كننده 

مي باشد.
دالر   300 آن  قيمت 

است.

دوربيني با كاربري بسيار آسان
ــت كه در  ــام دوربيني اس Framer Concept Camera ن
ــاهده مي كنيد. اين دوربين محصولي بسيار جالب  تصوير مش

ــاس كاربري  ــر اس ــه ب ــت ك اس
بسيار آسان جهت گرفتن عكس 

طراحي شده است.
در بسياري از كامپكت دوربين ها 
ــراي زوم  ب ــت بااليي  ــد دق باي
ــوژه اي كه  ــوس روي س يا فوك
مي خواهيم از آن عكس بگيريم، 

داشته باشيم ولي در محصول فوق دكمه زوم با سرعت بسيار 
باال يا سرعت بسيار پايين عمل مي كند تا كاربر به راحتي كادر 

مناسب را براي عكس برداري پيدا كند.
 Object Sensor و Eye Sensor ــه ــن دوربين مجهز ب اي
ــاره مي تواند  ــت و اش ــت شس ــوده و كاربر تنها با دو انگش ب

بهترين عكس ها را تهيه كند.

مچ بند كنترل آیفون 
 نايك هم باالخره وارد دنيای گجت های 
اينشركت  توليدی  كامپيوتری شد. مچ بند 
كه نايك فيول نام دارد، می تواند اطالعات 
آيفون  به  بدنی را ذخيره كرده و  فعاليت 

بفرستد. 

 رقيب آیپد3  از همين حاال 
مشخص شد

سامسونگ به دنبال توليد تبلتی با قدرت های 
با  اينچی   10 تبلتی  است؛  فوق العاده 
رزولوشن 2560 در 1600 و سيستم عامل 
آندرويد 4، اين تبلت پردازنده  دو هسته ای 
از  می رسد  به نظر  و  دارد  2گيگاهرتزی 

همين حاال آيپد3 را هدف گرفته است. 

مایکروسافت غافلگير كرد
سيستم  بزودي  كرد  اعالم  مايكروسافت 
ديگر  براي  را  خود  اليو  اكس باكس 
و   iOS ازجمله  موبايل،  عامل  سيستم هاي 
اندرويد عرضه مي كند. تا به حال اكس باكس  
فون  ويندوز  از طريق گوشي هاي  فقط  اليو 
از  بيش  در حال حاضر  بود.  دسترسي  قابل 
كه  هستند  اكس باكس اليو  كاربر  ميليون   40
بهره مند  ويندوزي  گوشي هاي  از  همه شان 

نيستند.
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سان روف OLEDشاهکار متفاوت اپل
نمايشگاه  در  كه  هست  يادتان 
تلويزيون های  اين   ،2012  CES
توانستند  كه  بودند   OLED
چشم ها را خيره كنند؟ حاال نگاهی 
بيندازيد  اين سان روف خودرو  به 
توليد   BASF شركت  توسط  كه 
سقف  طراحی  كال  و  است  شده 

خودرو را دستخوش تغيير قرار می دهد؛ در طول روز شفاف است و نور 
خورشيد وارد خودرو می شود و خود را شارژ می كند و در شب می تواند نور 

اندك محيطی ايجاد كند.حس كنند!

www.p30day.comوبسایت دانلود رایگان 

هوشمند  سطل آشغال 
توليد شد!

برای آن كه توجه مردم به امر بازيافت جلب 
سطل  آشغال های  از  برخی  روی  شود، 
شده  نصب   LCD نمايشگر  لندن  شهر 
بورس  به  مربوط  اخبار  است كه آخرين 
جلب  باعث  و  می دهد  نمايش  را  لندن 
بازيافت  امر  به  توجه كسانی می شود كه 

خيلی توجهی ندارند. 

توپ بلندگو
iHome Idm8 اسپيكر خوش رنگ كروي شكلي كه در تصوير مشاهده 
مي كنيد درست شبيه به سر ميكروفون مي باشد و با سيستم بلوتوث كار مي كند.

قطر اين بلندگو 3,7 اينچ بوده و اندازه آن كوچك و مناسب 
براي استفاده در مكان هاي مختلف مي باشد.

اين اسپيكر داراي كيفيت صداي بسيار مطلوبي بوده 
صداي  است  شده  طراحي  كروي  شكل  به  چون  و 

مناسبي را در محيط منتشر مي كند.
iHome Idm8 مجهز به Speaker Phone بوده و 

60 دالر قيمت دارد.

بزرگ ترین دسته بازی دنيا
دانشجوی مهندسی انگليسی، بن آلن 23 ساله يك 
دسته كنسول NES ساخته است كه 30 برابر از 
اندازه طبيعی آن بزرگ تر است، 144 اينچ عرض 
بازی خورهای  سال 2012  جهانی  ركورد  و  دارد 

گينس را شكسته است.
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نمایش

خوشحالی

كره جنوبی
يك تيم نيروی هوايی كره جنوبی 

با عنوان »عقاب های سياه« در حال 
اجرای برنامه نمايشی

پاریس 
آفريقای  راگبی  ملی  تيم  بازيكن 

جنوبی در ديدار برابر آرژانتين

واشنگتن
توقف يك مسابقه فوتبال آمريكايی 

در پی افتادن دوربين تلويزيونی 
هوايی در زمين مسابقه

سقوط

بدون شرح!
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موافقت رسمی اروپا و آمریکا با خرید موتوروال توسط گوگل
ــيون اروپا در رای خود، اين معامله را مطابق  ــدن موتوروال موبيليتی توسط گوگل موافقت كرد. كميس ــيون اروپا با خريداری ش كميس
قوانين دانسته و اعالم كرده است: اين كميسيون عمدتًا به اين دليل كه معامله مزبور تغيير چندانی در وضعيت بازار سيستم عامل ها و 

حق اختراعات مرتبط با اين ابزار ايجاد نمی كند، با آن موافقت می نمايد.
چندی پيش گوگل برای خريد موتوروال موبيليتی، رسمًا از كميسيون اروپا درخواست مجوز كرده بود.

عالوه بر كميسيون اروپا، بخش ويژه ضدانحصار وزارت دادگستری آمريكا نيز در 13 فوريه )24 بهمن 1390( موافقت خود را با اين 
قرارداد اعالم كرد.

بر اين اساس به نظر می رسد ادغام موتوروال موبيليتی در گوگل از نظر قانونی مشكلی ندارد و ظاهراً اين معامله قطعی است.
گفتنی است گوگل در 15 اوت سال گذشته )24 مرداد 1390( از خريد شركت موتوروال موبيليتی به مبلغ 12.5 ميليارد دالر خبر داده 

بود.
ــوان يك رويداد مهم در حوزه فناوری اطالعات، با  ــركت« لقب گرفت، به عن ــن خريد كه »گران ترين خريد گوگل در تاريخ اين ش اي

واكنش های مختلف كارشناسان و صاحب نظران روبرو شد.

آغاز بروزرسانی رسمی 
نوكيا بل برای تلفن همراه 

نوكيا 500 
دانلود نوكيا بل برای كاربران نوكيا 500 در بيشتر 

كشورها از جمله ايران ازآغاز شد.
ــا 500 در چندين مرحله به  ــل برای نوكي نوكيا ب
ــب جديدترين نرم افزار  ــض اينكه نوع متناس مح
ــترس قرار گيرد  ــورها در دس ــيمبين برای كش س
ــی بر  ــد. بنابراين، برنامه دسترس اعالم خواهد ش
ــما زندگی می كنيد و اپراتور  ــب جايی كه ش حس
شبكه ای كه استفاده می كنيد متفاوت خواهد بود.

ــامل  ــرای نوكيا 500 ش ــای بل ب ــتر بهبوده بيش
ــرعت 30  امكاناتی مثل ضبط ويديويی HD با س
فريم در ثانيه و مروگری كه از لحاظ بصری برای 
ايجاد مشاهده ويديوهای وب با كيفيت باال ارتقا 

يافته در دسترس قرار خواهد گرفت.
ــده اند و نوار اعالن ها و هشدارها  ــان ش منوها آس
برای دسترسی خيلی سريع به امكانات يا تنظيمات 

اصلی اضافه شده است. 
ــده در صفحه نمايش  ــای بزرگ تر و زن ويجت ه
اصلی همان چيزی است كه برايتان واقعا اهميت 

دارد.
ــور اختصاصی برای تطابق با  ــخه بل به ط اين نس
ــب شده  ــخت افزاری نوكيا 500 مناس عملكرد س
ــما می توانيد صفحه نمايش نوكيا 500  ــت. ش اس
ــازی كرده و تمام  را با 4 صفحه اصلی شخصی س
ــما تنها به  ــرويس ها مورد عالقه ش برنامه  ها يا س

اندازه چند ضربه فاصله خواهند داشت.
عالوه بر اين، شما می توانيد نسخه 3,06 نقشه های 

نوكيا را به دست آوريد.
ــرای نوكيا 500 هم اكنون برای  دانلود نوكيا بل ب

كاربران ايرانی در دسترس است.

گوشی 2۷00 دالری شركت گروسو با 
پوست كروكدیل 

گوشی  خود   Grand Monaco محصوالت  سری  از   Gresso شركت 
هوشمند جديدی را با قابليت های گوشی های معمولی و كيفيت محصوالت 
لوكس Rolex روانه بازار كرده است كه 2700 دالر قيمت دارد و می تواند با 

گوشی های موجود در بازار كامال متفاوت باشد.
گوشی های  خانواده  در  و  دارد  نام   Pure Black هوشمند  گوشی  اين 
توليد  به صورت محدود  از گوشی ها  اين خانواده  S40 طبقه بندی می شود. 

آن ها  از  دستگاه   100 تنها  و  به می شوند 
به  گوشی  اين  بدنه  می رسد.  توليد 
صورت دست ساز و از جنس آلياژ 
تيتانيوم بسيار بادوام ساخته شده كه 
سراميك  اليه  چندين  را  آن  روی 

دربر گرفته است.
 Pure هوشمند  گوشی  صفحه كليد 
ابزارهای  در  كه  استيلی  از   Black
قرار می گيرد  استفاده  جراحی مورد 
شيشه  را  آن  زمينه  و  شده  ساخته 
مشكی تشكيل داده است. نمايشگر 
كبود  ياقوت  قيراط   42 از  گوشی 
با  و  به صورت دست ساز  شيشه ای 
ساخته  الماس  جنس  از  ابزارهايی 

شده است.
و  جواهرات  همه  با  گوشی  اين 
جا  خود  در  كه  گرانقيمتی   فلزات 
و  دارد  وزن   گرم   120 است  داده 
بسيار   آن  حمل  خاطر  همين  به 
 Pure گوشی  بود.  خواهد  آسان 
نام های  با  و  مدل  دو  در   Black
Cayman با پوست بدن كروكديل 
و Carbon با چرم كربنی ايتاليايی 
ساخته شده است كه هر دوی آن ها 

2700 دالر قيمت دارند.
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درز اطالعات HTC Endeavor چهار هسته ای 
 HTC مثل اينكه شركت اچ تی سی در حفظ اسرار صنعتی خود حسابی با مشكل مواجه شده است. پس از  لو رفتن مشخصات
 HTC  رسيده است. البته قبال با اين موبايل هوشمند با نام HTC Endeavor حاال نوبت به درز اطالعاتی درخصوص ،  Ville
Edge  در نارنجی آشنا شده بوديد. و حاال مشخص شده قرار است HTC آن را Endeavor ناميده و در كنفرانس جهانی موبايل 

كه كمتر از دو هفته ديگر برگزار می شود، رونمايی كند. 
 Endeavor دارای پردازنده 1,5 گيگاهرتز NVIDIA Tegra 3 چهار هسته ای بوده و از صفحه نمايش 4,7 اينچی با كيفيت 
 1080p بهره می برد .  اين موبايل يك گيگابايت رم داشته و دوربين 8 مگاپيكسلی آن توانايی فيلمبرداری NFC 720 و چيپp HD
HD را دارد .  طبق اطالعاتی هم كه از سوی سايت XDA-developers به بيرون درز كرده، سيستم عامل اين تلفن همراه هوشمند، 

اندرويد 4,0,3 بستنی حصيری )Ice Cream Sandwich(  مجهز به رابط كاربری Sense 0 . 4 خواهد بود. 
 در ادامه مطلب می توانيد برخی از عكس های منتشر شده از ظاهر اين رابط كاربری جديد در حالت قرارگيری موبايل به صورت 
افقی و عمودی را ببينيد. به نظر می رسد كه HTC حسابی برای WMC بارسلونا تدارك ديده است، شما منتظر چه شگفتی از سوی 

اين توليد كننده اسمارت فون هستيد؟

Bgr •

ایسر با تلفن CloudMobile به بارسلون می رود
 Acer .ــت ــده اس ــده كه برنده جايزه ش ــر هنوز وارد بازار نش ــركت ايس ــن تلفن از ش  اي
ــت در نمايشگاه دنيای موبايل  CloudMobile تلفنی با اندرويد 4,0 خواهد بود كه قرار اس

بارسلون معرفی شود. 
ــتيم و  ــت با يك تلفن اندرويدی معمولی مواجه نيس ــخص اس  همانطور كه از نام تلفن مش

احتماال با امكانات مختلف روی سرويس های ابر ايسر مواجه خواهيم بود. 
 ايسر در مورد مشخصات فنی تلفن صحبت زيادی نكرده. فعال فقط می دانيم با يك نمايشگر 
4,3 اينچی اچ دی مواجه هستيم و ضخامت تلفن 10 ميليمتر است. همراه با صدای دالبی. 

 ضمن اينكه ايسر می گويد اين تلفن برنده جايزه طراحی  iF design award  شده است. 
ــما تلفن های اين شركت را در ميان  ــته كه اين موضوع را اعالم كند. ش و از حاال می خواس

بقيه رقيب ها چقدر جدی و مهم می دانيد؟

Narenji •

آیا سونی سيستم عامل ویتا را 
جایگزین اندروید می كند؟ 

كازوا هيرای، مدير عامل و رييس آينده سونی، در سخنانی به طور 
بكارگيری  برای  بررسی  كه شركتش سرگرم  كرد  اعالم  تلويحی 
سيستم عامل Vita OS در دستگاه های قابل حمل ديگری مانند 

تلفن های هوشمند و تبلت ها است.
 سايت ژاپنی AV Watch گزارش كرده است كه هيرای در يك 
با خبرنگاران، گفته است كه اين شركت  جلسه پرسش و پاسخ 
نمی خواهد Vita OS به عنوان يك پلتفرم موبايل فراموش شود. 
ارشد  معاون  ماتسوموتو،  يوشيو  سخنان  همچنين  گزارش  اين 
بخش سرگرمی های سونی، را نقل كرده كه به احتمال بكارگيری 
Vita OS در تلفن های هوشمند و تبلت های اين شركت اشاره 

كرده است.
اين شركت برای رقابت در كسب و كار گوشی های  تالش های 

اندرويدی، موفقيت مالی بزرگی را به همراه نداشته است.
شركت سابق سونی اريكسون پيش  از اين با اشاره به رقابت 

شديد
هوشمند  تلفن  فروش  ساالنه  درصدی   65 افزايش  وجود  با  و 
آندرويدی اكسپريا، ضرر 247 ميليون يورويی را برای سال مالی 

2011 اعالم كرده است.
بازی سونی است، می تواند عامل  Vita OS كه سيستم عامل   
باشد.  سونی  موبايلی  فعاليت های  توسعه  در  ای  متمايزكننده 
كونيماسا سوزوكی، نايب رييس سونی، در پاسخ به امكان وارد 
كردن برنامه های تلفن هوشمند در پلتفرم Vita گفته است برای 
ساخت  برای  را  خود  انرژی  است  قرار  سونی  كه  است  همين 

پلی استيشن سوئيت در سال جاری صرف كند.
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فراری Mexico Berlineta 340 مدل 1952
 3 تعداد  به  تنها  فراری  مدل  اين 
دستگاه ساخته شده بود . در نهايت 
استفاده  متريال  و  بدنه  هوشمندی 
شده در اين خودرو همگی با نمونه 
دارد  همخوانی   50 دهه  استاندارد 
آن  فنی  مشخصات  طرفی  از  اما   .
شده  تعويض  مدرن  های  نمونه  با 
است. برای توليد اين مدل از پلت 
بهره گرفته شده  فراری 456  فرم 
است .تمام قسمت های اصلی و 
فرعی اين خودرو با دست ساخته 
و سر هم بندی شده اند . فراری 
 12  ، ليتری   5/4 پيشرانه  با  فوق 
تواند  می  خود  شكل   V سيلندر 
470 اسب بخار نيرو توليد كند . 
و  دستی  6 سرعته  آن  دنده  جعبه 
سيتم تعليقش تمام منعطف است .

ماشين جدید فرمول 
1 فراری

خودروی  های  بخش  تمامی  تقريبا 
كرده  تغيير  فراری  جديد  مسابقه 
هشتمين  و  پنجاه   F2012  . است 
هدف  با  فراری  كه  است  مدلی 
فرمول  مسابقات جهانی  در  شركت 

يك می سازد.
معموال فراری مدل های مسابقه ای 
خود را بر اساس سال توليد آن ها 
با  مقايسه  در   . كند  می  گذاری  نام 
اصلی  تغييرات   ،  2011 سال  مدل 
بخش  ارتفاع  شامل  خودرو  اين 
قرار  محل   ، جلويی شاسی خودرو 
نمايشگر  و  اگزوز  های  لوله  گيری 
الكترونيكی كنترل موتور می شود .

از ديگر تغييرات اين ماشين مسابقه 
عملكرد  ارتقا  به  توان  می  جديد 
كرد.  اشاره  خودرو  آيروديناميكی 
بر  مبنی  جديد  مقررات  براساس 
كاهش ارتفاع بخش جلويی خودرو 
ارتفاع  تا  شد  منجر  موضوع  اين 
بخش عقبی شاسی خودرو تا آن جا 

كه ممكن بود افزايش يابد .
گيری  قرار  محل  در  هم  تغييراتی 
ديگر  فنی  قطعه  چند  و  رادياتور 
از  همچنين   . است  گرفته  صورت 
شده  استفاده  جديد  گيربكس  يك 
يافته  ارتقا  نيز  ترمز  است و سيستم 

است .

.كار 324
 !up معرفی فولکس واگن از گونه پنج در

بدنه صاف و صيقلی با حداقل فرورفتگی ها و برآمدگی ها، خط كمر پايين و همين 
طور موضع گيری رو به پايين ساير خطوط طرحی ساده ولی دوست داشتنی را ايجاد 
كرده اند. استفاده از پس زمينه مشكی در بخش عقب و همين طور در چراغ های 
جلو - به خصوص در رنگ های بدنه ی روشن - تضاد زيبايی را ايجاد می كند و 
احساس اين كه بيننده با خودرويی مدرن و تكنولوژيك مواجه است را در وی به 
وجود می آورد. ابعاد خودرو نسبت به گونه سه در تغييری نكرده ولی سعی شده كه 
تا حد امكان فضای سرنشينان و بار افزايش يابد. ظرفيت حمل بار خودرو در حالت 
 !Up .عادی 251 ليتر و در صورت خواباندن صندلی های عقب به 951 ليتر می رسد
از تصادف مجهز  پيشگيرنده  ترمز  به سيستم  اين كالس است كه  اولين خودروی 
شده است. اين سيستم با تشخيص فاصله از خودروی جلويی می تواند با ترمزگيری 
خودكار مانع از بروز تصادف شود )البته تا سرعت 29 كيلومتر بر ساعت(. ضمن آن 
كه سيستم maps+more كه شامل سامانه ناوبری لمسی، بلوتوث و ساير تجهيزات 
سرگرمی می شود برای up! در نظر گرفته شده است. تنها موتور در نظر گرفته شده 
برای up! پنج در از نوع بلوتك با سه سيلندر و يك ليتر حجم است. اين موتور كه 
به سيستم توقف-حركت خودكار نيز مجهز شده بسته به رده تجهيزاتی سفارش داده 
شده ميتواند 60 يا 75 اسب بخار قدرت داشته باشد. ميزان مصرف سوخت نيز )با 

توجه به موتور انتخاب شده( 4,2 يا 4,3 ليتر 
در صد كيلومتر خواهد بود.معرفی اين خودرو 
فروش  و  بود  خواهد  مارس  ششم  آلمان  در 
شد.  خواهد  آغاز  می  ماه  از  نيز  آن  عمومی 
قيمت آن هم از 10325 يورو آغاز خواهد شد.
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رنجروور اووک ؛ مدل 2013
بار در نمايشگاه خودروی پاريس 2010  رنجروور » اووك « كه برای نخستين 
رونمايی شد، هم اكنون برای فروش در پاييز امسال و به عنوان مدل 2013 خود را 
مهيا می كند. بر روی اين كراس اور – يا بقول كمپانی كراس اور كوپه – پيشرانه ای 
به كمك  آن  كه قدرت خروجی  قرار گرفته  ليتر  دو  به حجم   Si4 چهارسيلندر
توربو به 240 اسب بخار در دور 5500 و گشتاورش نيز به 340 نيوتن متر از دور 
قدرت   با  ديزلی  ليتری   2,2 پيشرانه  يك  لندروور  اين  بر  می رسد. عالوه   1700
تقريبی 150 يا 190 اسب بخار نيز درنظر گرفته است. مصرف سوخت اين خودرو 
نيز قابل قبول بوده بگونه ای كه در هر صد كيلومتر، 12,3 ليتر در شهر و 8,4 ليتر در جاده می سوزاند.گيربكس شش دنده 
اتوماتيك اووك نيز می تواند مدل های سه درب آنرا در كمتر از 6,9 ثانيه به سرعت يكصد كيلومتر برساعت برساند كه برای اين 
خودروی 1811 كيلوگرمی كامال مناسب است. حداكثر سرعت اووك نيز به حدود 220 كيلومتر بر ساعت خواهد رسيد. بخشی 
از امكانات استاندارد اووك عبارتند از: سيستم كمكی پارك دوبل، هشدار دهنده نقطه كور خودرو، دوربين های پنج تايی در 
اطراف به همراه سنسور عقب، تهويه اتوماتيك دوگانه، سيستم گرمايشی اضطراری در هنگام پارك خودرو، ورود بدون كليد، 
نمايشگر 8 اينچی كنسول با قابليت پخش ماهواره ای يا ديجيتالی تلويزيون، سيستم سرگرمی برای سرنشينان عقب به همراه 
هدفون های وايرلس، چراغ های هوشمند جلو، سيستم گرمايشی برای شيشه جلو و فرمان و همچنين صندلی های جلو. قيمت 
پايه ای نسخه های پنج درب اووك 44,000 دالر بوده كه اين قيمت برای مدل های سه درب آن از 53,000 دالر آغاز می شود.

PEDAL.

مك الرن به آمریکا رسيد
اولين مدلهای مك الرن 12C-MP4 توسط كشتی به آمريكا فرستاده شدند تا اين شركت گام بزرگی برای گسترش تجارت و فروش خودروهای خود بردارد. 
12C-MP4 اولين خودروی استاندارد جاده ای بعد از مدل جاودانی و مشهور F1 است. اين اتومبيل سوپراسپرت با موتور V8 كم حجم خود )تنها 3,8 
ليتر( و دو توربوشارژر، می تواند قدرت 592 اسب بخار و گشتاور 600 نيوتن متر را در اختيار بگيرد. شتاب صفر تا صد 3,2 ثانيه ای در صورت استفاده 

از تايرهای پيرلی PZero Corsa به زير 3 ثانيه هم خواهد رسيد. قرار است اين خودرو در 
بازار آمريكا با قيمت پايه 229 هزار دالر بفروش برسد.

.پدال
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آیا می دانيد؟
Do You Know? ||

ترین ها
خوشه  بزرگترین 

بادكنك هوا شده
 يك تيم از دانشمندان،مهندسان 
نشنال  بالن  خلبانان  و 
 Nat iona l فيك) ا گر جئو
دو  از  پس   )Geographic
تالش  ريزی،و  برنامه  هفته 
زرد  خانه  يك  ساخت  برای 
 4,90 در   4,90 كيلويی   906
متر   5,5 بلندای  با  متری 
 300 با  را  خانه  اين  توانستند 
هوا،به  از  پرشده  بادكنك 
ركورد  و  فرستاده  آسمان 
بادكنك هوا  بزرگترين خوشه 

شده را از آن خود كنند.

بزرگترین نان تست
نان  ی  مجموعه  بزرگترين 
تست شده كه لورا هادلند آنها 
به  خود  مادر  چهره  شبيه  را 
بزرگ  موزاييك  يك  صورت 

در كنار هم چيده است.

نفر  یک  ثانیه   50 هر 
در دنیا به بیماري ایدز 

مبتال میشود.

اول  سیب   1 خوردن 
قهوه  از  بیشتر  صبح، 
باعث دور شدن خواب 

آلودگي مي شود.

در شیلي صحرایي وجود 
سال  هزاران  که  دارد 
است در آن باران نباریده 

است.

یک  ساالنه  صحرایي  موشهاي 
غذایي  ذخایر  و  منابع  سوم 

جهان را نابود مي سازند.

برابر  تا 5  استرس 
بدن  ایمني  سیستم 
را پایین مي آورد.

پروانه ها، چشم هاي 
که  دارند  مرکب 
به  گاهي  آنها  تعداد 
هیجده هزار مي رسد.

هنگام صحبت براي 
بیان هر کلمه هفتاد 
و دو ماهیچه به کار 

گرفته مي شود.

انسان  بدن  رگهاي  طول 
هزار  شصت  و  پانصد 

کیلومتر است.
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Stereogram
سرگرمی  

Entertainment ||

تصویر برجسته

جواب مسابقه تصویر برجسته در شماره دهم:                               درخت کریسمس از نمای باال

تصویر برجسته

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!

به سلول های مغز کمی فشار آورده، آنگاه کمی فکر کنید: حال باید پاسخ را برای ما ایمیل کنید.
اینم جمله ی ادبی. اگه گفتید این تصویر چه کلمه ای رو میخواد برسونه؟؟ فقط یک کلمه ها!!!

و اما نظر سنجی این شماره
سوال: از کدام بخش مجله راضی هستید؟

1- تازه ها
2- آی تی
3- طبیعت
4- موبایل

5- بازی
6- آیا میدانید
7- سرگرمی
8- خودرو

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

تنها فرد تقریباً باهوش شماره دهم: آقای علی موتابیان
جواب مسابقه شماره دهم:همیشه در زندگی اینقدر شانس ندارید!)اگر دقت کنید تاس ها اعداد 5 یا 6 هستید.(
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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.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

مجله اینترنتی بانوان
www.Pardad.Ir

 وبسایت دانلود فور دانلودز
www.4downloads.ir

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

وبسایت هر چی 90
www.harchi90.com

                   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(
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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

با سالم دوباره به همگی. بچه های گِل مجله دانش توجه کنند که از این به بعد سایت مجله خیلی خیلی فعال تر 
خواهد شد و شما میتوانید به صورت روزانه با مراجعه به آن از مطالب خوب آن استفاده کنید.

درضمن از همین جا اعالم میکنم که برای سایت نیاز به مترجم داریم. کی بهتر از بچه های مجله خودمون. پس یاال 
دست به کار بشید و با ایمیل مجله در تماس باشید.

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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