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بنیانگذار جراحی ارتوپدی متولد شد

کلیـــــک

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om

در چنین روزی پرسیوال پات ،پزشک و جراح سرشناس انگلیسی متولد شد .وی یکی از بنیانگذاران جراحی
ارتوپدی است و دستاوردهای بسیاری در این حوزه در زمینه جراحی ستون فقرات از خود برجای گذاشته است .او
همچنین اولین دانشمندی است که نشان داد بیماری سرطان میتواند منشاهای محیطی داشته باشد.

چهارشنبه  16دی 1394

خبر

فناوری نوین

چگونه از خستگی چشمها حین کار با کامپیوتر جلوگیری کنیم؟

حفظپیکسلهایچشم

ارائهاستانداردجدید
وایفای
ائتالف وا یفــای عاقبت استاندارد
 802.11ahرا تایید کـــرده و نام
 HaLowرا بر آن نهاد .به این ترتیب،
دستگاههای تایید شده در باند بدون
مجوز 9 00مــگــاهــرتــز کــار خواهند
کــرد کــه بــرد آن دو بــرابــر استاندارد
2.4گیگاهرتزی فعلی است و عالوه بر
اینکه مصرف انرژی کمتری دارد ،بهتر
میتواند به آنسوی دیوارها نفوذ کند.
کارشناسان امــر بــر ایــن بــاورنــد که
استاندارد جدید ،نقشی کلیدی را در
دنیای اینترنت اشیا و دستگا ههای
هوشمند خانگی ایفا میکند که هنوز
هم به پیشرفتهای الزم دست پیدا
نکرده است.
ائتالف وا یفــای پیشتر اعــام کرده
بــود که  HaLowبه میزان زیــادی از
پروتکلهای فعلی وایفای نظیر اتصال
 IPبهره خواهد گرفت؛ بدان معنا که
دستگاهها همان امنیت و کارکردهای
هم سطح وایفای را خواهند داشت.

8دانشگاهایران
درجمعبرترینها
نتایج تازهترین رتبهبندی وبومتریکس
بر اســاس تعداد استنادات اعضای
هیئت علمی دانشگاهها اعالم شد که بر
اساس آن سهم ایران در این رتبهبندی،
هشت دانشگاه بوده و دانشگاه علوم
پزشکی تهران برترین دانشگاه ایران
معرفی شده است.
این رتبهبندی که بر اساس استنادات
گوگل اسکالر تهیه شده است ،نشان
میدهد دانشگاه علوم پزشکی تهران
با ۶۴هزار و ۶۸۰استناد و با کسب رتبه
۶۰۶جهان در بین هزار و ۲۰۰دانشگاه
برتر ،در ایــن رتبهبندی جــای دارد.
همچنین دانشگا ههای تهران با رتبه
 ،۷۸۵صنعتی اصفهان با رتبه ،۸۶۶
صنعتی امیرکبیر با رتبه هــزار و ،۵
صنعتی شریف با رتبه هزار و  ،۲۲تربیت
مدرس با رتبه هزار و  ،۴۱علوم پزشکی
اصفهان با رتبه هــزار و  112و علم و
صنعت ایران با رتبه هزار و  184دیگر
دانشگاههای ایران هستند که در این
رتبهبندی قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش مرکز اطالعات علمی
جهاد دانشگاهی ،دانشگاه هــاروارد
آمریکا با یک میلیون و ۲ ۹۹هـــزار و
۱۹استناد رتبه نخست جهان را در این
رتبهبندی داراست.
در ایــن گـــزارش ،کشورهای آمریکا
بــا ۳ ۰۳دانـــشـــگـــاه ،انگلستان با
۹ ۱دانشگاه و چین با ۷ ۸دانشگاه
بیشترین سهم را از هزار و ۲۰۰دانشگاه
رتبهبندی شده دارا هستند.
تماشا کنید

نسلجدیدپهپادها
درسال2016

شـــــــــرکـــــــــت
ســـخـــتافـــزاری
کوالکام چیپستی
ویـــژه از خــانــواده
اسنپدراگون اش را رونمایی کرد که به
منظور بهکارگیری روی پهپادها توسعه
یافته است.
این پردازنده موسوم به «اسنپدراگون
فــایــت» سبب خــواهــد شــد هزینه
تولید پهپا دها به مراتب کمتر شده و
قابلیتهای پیشرفته و بهروز به شکل
وسیعتری در آنها در دسترس باشند.
در همین راســتــا کوالکام بــه تازگی
ویــدئــویــی را منتشر و در آن سعی
کــرده قابلیتهایی را که یک پهپاد
مجهز به تراشه مــورد بحث از آ نها
بــرخــوردار خــواهــد بـــود ،بــه تصویر
بکشد.
در این ویدئو میبینیم که یک پهپاد قادر
خواهد بود به صورت خودکار و بدون نیاز
به هدایت شدن توسط انسان مسیری
معین را طــی کــرده و حتی اشیای
مــوجــود بــر ســر راهــش در ایــن مسیر
را نیز شناسایی و از برخورد با آ نها
ً
اجتناب کند .ضمنا ایــن دســت از
پهپا دها میتوانند بــا اســتــفــاده از
سنسورهای ویژهای که رویشان سوار
گشته ا ز محیط
پـــیـــرامـــون خــود
نقشهای سه بعدی
تهیه کنند.

شماره 1887

کار با کامپیوتر به صورت
آموزش
طــوالنــی مـــدت ،عــوارض
متعددی بــرای بخشهای مختلف بــدن از جمله
چشمها ایجاد میکند .چشمها از سایر بخشهای
بدن حساستر هستند .این در حالی است که کار با
کامپیوتر ،یکی از بخشهای جدانشدنی در زندگی
روزمــره ماست .بنابراین برای مراقبت از چشمها و
کاهش صدمات ناشی از کار طوالنیمدت با کامپیوتر،
باید راههای مراقبتی چشم را شناخت و به کار برد که در
این مطلب به مهمترین آنها اشاره میکنیم.

پلکزدن بیشتر

پلکزدن برای چشمان مفید است و با هر بار پلک زدن،
غدد اشکی ،مایع استریلکنندهای را ترشح میکنند
که سبب ضدعفونی شدن چشمان میشود .اما بیشتر
کاربران حین کار با کامپیوتر کم پلک میزنند .شاید
تنها  ۳۰ثانیه یک بار!

استفاده از نرمشهای چشمی

معاینه چشم به صورت دورهای

قبل از اینکه شــروع به کــار با کامپیوتر به صورت
طوالنیمدت کنید ،یک معاینهی جامع انجام دهید
و از پزشک بخواهید که وضعیت فعلی چشمان شما
را برایتان مشخص کند .در این معاینات به پزشک
خود حتما یادآور شوید که با کامپیوتر کار میکنید و
چه مدت از زمان خود را روزانه پشت کامپیوتر صرف
میکنید.

استفاده از نور مناسب

میزان نوری که با استفاده از آن فضای اطراف از جمله
صفحه مانیتور را میبینید ،باید حداقل نصف نور
فضای کل محیط باشد .این به این معناست که تنظیم
نور در محیط تاثیر به سزایی در سالمت چشم دارد.
تا حد امکان از نور طبیعی استفاده کنید و ساعات
کاری خود را با نور طبیعی روز هماهنگ کنید .در
صورت امکان سیستم خود را به بخشهایی نزدیک به
پنجره منتقل کنید تا از نور طبیعی بهره ببرید.

کاهش ابزار و وسایلی با نور خیرهکننده در اطراف

نورهای خیرهکنندهای که در اطراف هستند و ناشی
از استفاده از رنگهای خاص هستند ،برای چشمها
مضر هستند؛ چراکه نوری که به صفحه مانیتور برخورد
میکند و سپس از مانیتور به چشمان شما بازتاب
میشود ،حاصل گردهمایی نورهای موجود در اطراف
است .برای دیوا رهای از رنگهای سفید ترجیحا
استفاده کنید و د رصورتیکه از عینک استفاده

روکشفرمانهوشمند

میکنید ،لنزهای آنی رفلکس یا ضد اشعه برای عینک
خود به کار ببرید.

استفاده از مانیتورهای جدید

در صورتی که هنوز با مانیتورهای بزرگ قدیمی که به
 CRTمعروف هستند و اساس آنها لوله پرتو کاتدی
است ،کار میکنید ،وقت آن رسیده است که مانیتور
قبلی را با مانیتو رهای جدید  LCDو  LEDعوض
کنید.
بهطو رکلی مانیتورهای ا لســیدی و ا لا یدی از
صفحات آنتیرفلکس برخوردارند که به خودی خود
میتواند در جلوگیری از تابش مستقیم اشعه به چشم
موثر باشد .این مانیتورها ،لــرزش تصاویر را که در
مانیتورهای قدیمی دیده میشد ،ندارند و بنابراین
برای چشم بهتر هستند.
در مانیتورهای قدیمی ،بخشی به نام refresh rate
وجود داشت که از طریق دکمههای زیر آن قابل تنظیم
بود .دقت داشته باشید که کمینه این بخش  ۷۵هرتز
است و سعی کنید این میزان را روی باالترین حد قرار
دهید.
از ماینتو رهای  LCDو L EDای استفاده کنید که
رزولوشن باالیی داشته باشند .در این مانیتورها،
 refresh rateروی  ۲۰۰هرتز تنظیم شده است.

تنظیم مانیتور کامپیوتر

در مانیتورها چند کمیت مشخص وجود دارد که باید
روی حداقل مقداری تنظیم شده باشند و سپس با
توجه به نیاز فردی تغییر داده شوند .این کمیتها
عبارتند از:
 :Brightnessروشنایی مانیتور کامال نسبی
است .باید ابتدا به اطراف خود نگاه کنید و سپس با
توجه به نور محیط ،نور مانیتور را تنظیم کنید.

 :Text size and contrastکنتراست و سایز
متون ،یکی از بخشهای مهم در مانیتور است .این دو

مقدار را باید حتما حین خواندن یک مقاله تست کنید
تا به مقدار مطلوب دست یابید.
 :Color temperatureاین بخش با توجه به
تفاوت رنگها و طول موج هر یک تعیین میشود.
بــه عــنــوان مــثــال رنــگ آبــی طــول مــوج کمتری
دارد و مشاهده آن در مقایسه بــا رنگهایی که
طــول مــوج بیشتری دارنـــد ،نظیر قرمز ،راحتتر
است.
برای کامپیوترهای مایکروسافت ،تنظیمات مانیتور
از کنترل پنل انجامشدنی است .این در حالی است
که برای کامپیوترهای اپل ،باید از بخش Systems
 Preferencesاقدام کنید.

ورزشهــای چشم بسیار ساده هستند! برای اینکه
عضلههای چشم خود را تقویت کنید ،کافی است که
هر ۲۰دقیقه یک بار چشمان خود را از صفحه مانیتور
بردارید و برای ۲۰ثانیه به جاهای دورتری که حداقل
در فاصله۶۱۰سانتیمتری شما قرار گرفتهاند ،نگاه
کنید .برخی پزشکان به این شیوه ،قانون -20- 20
 20میگویند .نرمش دیگر ،خیره شدن به وسایلی
در فاصله دور برای مدت  ۱۵تا ۲۰ثانیه و سپس خیره
شدن به شیئی در فاصله نزدیکتر به همین میزان
یعنی  ۱۵تا ۲۰ثانیه است.

استراحت کوتاه در فواصل زمانی کار با کامپیوتر

استراحت کوتاه نه تنها برای سالمت چشمان ،بلکه
برای گردن و کمر نیز ضروری است .تحقیقات نشان
داده است که آسیبهای چشمی با استراحتهای
کوتاه بین کار ،کاهش چشمگیری پیدا میکند.حین
استراحت ،درحالیکه به نقاط مختلف نگاه میکنید،
از حرکات کششی برای کمر و گردن استفاده کنید.

تجهیز محل کار برای فعالیت آسانتر

برای اینکه کار پشت میز و کامپیوتر راحتتر شود،
تجهیزات اداری مناسب استفاده کنید .مثال
درصورتیکه نیاز است مرتب به کامپیوتر و برگهای که
حاوی مطالب است نگاه کنید ،مثال زمان تایپ یک
مطلب ،از استند ( ) standیا تکیهگا ههای مناسب
استفاده کنید تا برگهها را روی آن قرار دهید .وسایل
اداری شما باید به گونهای باشد که در عین حفظ
راحتی و آسایش کاربر ،فاصله چشمان با کامپیوتر را
که باید در حدود  ۲۰تا  ۲۵اینچ باشد ،تامین کند.

نرم افزار

خودرو

بازی

مخلوطعکسوویدئوبرایاینستاگرام

خودرویلوکسیکه۳چرخدارد

شورشدرقطار

با  Vidstitchمیتوان کالژهایی ترکیبی از عکس و ویدئو ساخت،
به این معنی که در یک قاب هم عکس ثابت داشته باشید و هم
ویدئوهای متحرک .سپس میتوانید خروجی را در اینستاگرام و
سرویسهای دیگری مثل  Vineو فیسبوک و توئیتر به اشتراک
بگذارید.
برای پرکردن خانههای فریم کافی است روی آنها اشاره کنید و
سپس محتوای مورد نظرتان را که میتواند عکس یا ویدئو باشد،
به آن بیفزایید.برای پر کردن خانهها میتوانید از تصاویر یا
ویدئوهای حافظه موبایلتان استفاده کنید یا اینکه از درون اپ
وارد حالت دوربین شده و در همان لحظه شروع به تصویربرداری
کنید .بعد از پرشدن خانهها ،حاال میتوانید
اندازه حاشیه کادر و رنگ آن را انتخاب و در
نهایت روی گزینه ذخیره اشاره کنید و منتظر
تهیه خروجی اپلیکیشن بنشینید.

محققان خودروی سه چرخه پیشرفتهای ساختهاند که نه تنها
میتوان آن را در زمره فناوریهای مفهومی دانست؛ بلکه نسل
جدیدی از خودروهای لوکس و کاربردی نیز به شمار میآید.
این خودروی سه چرخ که  Lagunaنام دارد.
آنها برای ساخت بدنه از فیبر کربن استفاده کردهاند تا نشان
دهند ایــن خــودرو تا چه حد بر مبنای اصــول پذیرفته شده
فناوریهای نوظهور ارائه شده است.
این خودروی سه چرخ تنها ۷۰۳کیلوگرم وزن دارد.
شاسی آلومینیومی این خودرو موجب شده تا مرکز ثقل آن در
نقطه پایینی قرار گرفته و در نتیجه پایداری بیشتری در پیچها و
سرعتهای باال داشته باشد.
 ،Lagunaمجهز به جعبه دنده اتوماتیک شش دنده است و با
قیمت قابل توجه ۷۷هزار دالر در زمره خودروهای نسبتا گران
دنیا قرار میگیرد.

در بازی  ،TrainCrasherشما به مبارزه با تبهکارانی میروید
که قطارهای زیرزمینی را آشیانه جرم و فسادهایشان کردهاند.
چهار کاراکتر با سبک مبارزه منحصربهفرد در بازی حضور دارند
که میتوانید از بین آنها ،یکی را برای تسویهحساب با مجرمان
انتخاب کنید.
در آینده نیز قرار است که کاراکترهای جدیدی هم در آینده نزدیک
به جمع مبارزین  TimeCrasherبپیوندند.تمام کاراکترهای بازی
از لحاظ زره و قدرت ارتقاپذیر هستند و میتوانید با جمعآوری
پول از گوشه و کنار بازی یا پرداخت درون برنامهای ،آنها را به
سالحهای کشندهتری مجهز کنید.
هر چند بهترین راه بــرای بهدست آوردن
اسلحه در بــازی ،کشتن با سهایی است
کــه در انتهای هــر مرحله انــتــظــارتــان را
میکشند.

اندروید

اندروید

با این ترفند از مخفی شدن فایلها جلوگیری کنید

شاید بــرای شما هم اتفاق
ترفند
افــتــاده بــاشــد کــه بعضی
اوقات کارت حافظه یا فلشتان به دالیل متعدد از جمله
ویروسیشدن ،فایلها و فولدرهایش ناپدید شود،
حتی این مشکل برای یک درایوهارد نیز ممکن است
پیش آید .در این هنگام فایلها حجم اشغال شده خود
را حفظ کرده ،اما به طور کامل مخفی خواهند شد که
به نظرمیرسد هیچگونه فایلی وجود ندارد .اگر در این
هنگام به اجبار فلش خود را فرمت کردهاید و راهی برای
رفع مشکل به وجود آمده پیدا نکردهاید ،در این مطلب
قصد داریم دو روش را توضیح دهیم تا این مشکل را به
سادگی رفع کنید.

بازگشتگمشدهها

روش اول :استفاده از نرم افزار XYPlorer

اولین روش برای کسانی مناسب است که نمیخواهند
خود را درگیر پیچیدگیهای ویندوز کنند .بنابراین
به ایــن دسته از کــاربــران توصیه میشود نرمافزار
 XYPlorerرا دانلود کــرده و به راحتی با استفاده
از آن فایلهای مخفی شده فلش یاهــارد خود را از
حالت مخفی خارج کنند .این نرمافزار به شما اجازه

میدهد تا 30روز به صورت رایگان از آن استفاده کنید،
بنابراین نیازی نیست تا به دنبال
اپلیکیشنهای کرک شده یا آلوده
بگردید! به دلیل راحتی کــار با
 XYPlorerاز توضیحات اضافه

خودداری کرده و به راهحل دوم میپردازیم.

روش دوم :استفاده از دستور attrib

راه دوم در مقایسه با راه اول حرفها یتر است .شما
با استفاده از این روش و بدون استفاده از هیچگونه

نرمافزار جانبی میتوانید از طریق وارد کردن چند
دســتــور کــوتــاه فایلهای مخفی شــده را نمایان
کنید.
ابتدا باید پنجره فرمان  CMDرا با دسترسی ادمین
باز کنید ،بدین منظور عبارت  CMDرا در قسمت
جستجویویندوزنوشتهوبهدنبالآنرویCommand
 Promptکلیک کرده و  Run as administratorرا
انتخاب کنید .به احتمال بسیار زیاد بعد از کلیک روی
آن پنجرهای حاوی دو گزینه  YESو  NOنمایش داده
خواهد شد ،بنابراین در صورت نمایش این پنجره،
گزینه  Yesرا انتخاب کنید.
تا به اینجای کار ویندوز آماده اجرای دستورات خواهد
شد .ابتدا باید درایوی را که فایلهای آن مخفی شده
است ،انتخاب کنید .بنابراین با وارد کردن دستور X:
(به جای  Xنام درایو خود را تایپ کرده :برای مثال G:
) و فشار کلید  Enterاز روی صفحه کلید ،درایو مورد
نظر را انتخاب کرده و سپس در مرحله بعد با وارد کردن
دستور  attrib -h -s /d /sو زدن کلید  ،Enterبعد از
گذشت چند ثانیه یا دقیقه تمامی فایلهای مخفی
درایو انتخاب شده نمایش داده خواهد شد.

روکـــــش فــرمــان
هـــوشـــمـــنـــد بــا
هــدف جلوگیری
از حــوا سپــرتــی
رانندگان در حین رانندگی طراحی
شده و قرار است همواره مراقب باشد دو
دست راننده روی فرمان باقی میماند.
این ابزار در سه حالت به کاربر خود به
کمک نور و صدا هشدار خواهد داد.
اول اینکه یکی از دســتــان بــه مدت
طوالنی از روی فرمان برداشته شود.
اینکه هر دو دست هرچند برای چند
لحظه روی فرمان نباشند یا اینکه
دستان راننده بــرای مدتی طوالنی
در کنار هم قرار بگیرند (که این یعنی
احتماالً راننده میخواهد هم با تلفن
همراه کار کند و هم هدایت خودرو را در
اختیار داشته باشد).
عــاوه بر اینها این روکــش فرمان به
بلوتوث مجهز شده تا بتواند اخطارهای
الزم را از طریق تلفن همراه کاربر به
والدین یا مدیر یا هر فرد دیگری ارسال
کند .به عالوه اینکه قرار است در آینده
از موادی در ساخت این روکش استفاده
شود که بتواند از ژستهای حرکتی نیز
پشتیبانی کند .در آن صورت راننده
میتواند بدون برداشتن دست از روی
فرمان به کنترل موبایل خود بپردازد.
بازار

هارددیسک
اصیلبخرید

اخیرا در بسیاری
از نــقــاط کــشــور
مــشــاهــده شــده
کـــه هـــاردهـــای
ریفربیشد (  )refurbishedو پولد
ً
( )pulledبــدون گارانتی یا بعضا با
گارانتیهای شناخته شده در بازار
ایران به عنوان محصول اصل و آکبند
به فروش میرسد.
ایــن اجناس ،در اصــل کــاالی دست
دوم شامل اجناس بازسازی شده،
کــاالی ویترینی ،محصوالت خارج
از ســرویــس یــا تعمیری هستند که
بــه دلیلی از حالت آ کبند خــارج و
مرجوع شدهاند اما وضعیت ظاهری
خوبی دارنــد .پس چگونه میتوان از
خرید کاالی اصل اطمینان حاصل
کرد؟
اگــر چه طبق ادعــای فروشندگان،
این نوع محصوالت از لحاظ کیفیت
و قابلیت ،چیزی از نمونههای اصلی
موجود در بــازار کم ندارند ،اما طبق
نظر کارشناسان و صاحبان برندها؛
این کاالها یا اجناس استفاد هشده
هستند یا اجناس ایــرادداری هستند
که به کارخانه سازنده مرجوع شده و
کمپانی مادر پس از رفع عیب ،آنها را
دوباره با قیمت کمتری در مقایسه با
کــاالی اصلی و آ کبند به بازارعرضه
کرده است.
کــشــورهــای در حــال توسعه ،بــازار
خوبی برای این نوع کاال هستند و در
ایــران نیز ،به تازگی بــازار گرمی برای
هاردهای ریفربیشد و پولد فراهم شده
است.
در چنین شرایطی بهترین توصیه برای
کاربران این است که قبل از خرید از
اصالت هارد مورد نیاز خود مطمئن
شــده و هـــارد غــیــراصــل خــریــداری
نکنند؛ چرا که هارددیسکها محل
ذخــیــرهســازی اطــاعــات و مطالب
هستند و امکان دارد این اطالعات به
هر دلیلی به صورت ناگهانی از دست
برود و کاربر برای بازیابی اطالعات
خود دچار مشکل شود.

ارتباطباما

سؤاالت خود را از سه روش زیر برای ما
ارسال کنید تا پاسخ گوی شما باشیم:
ارسال ایمیل به
seo.shahrara@gmail.com
ارسال سوال به شماره پیامک
30007289
برای عضویت در گروه فناوری
صفحه کلیک در شبکه اجتماعی
تلگرام جمله «عضویت در کلیک» را به
سا ما نه پیا مکی
شهرآرا ارســال یا
بــارکــد مــقــابــل را
اسکن کنید.

