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اشتراک این موارد در شبکههای اجتماعی ممنوع!
شاید فکر کنید شبکههای اجتماعی ،مانند فیسبوک ،امنیت و حریم خصوصی خود را دارند ،اما واقعیت
چیز دیگری است .شما نمیتوانید هیچ تضمینی برای این که چه اتفاقی برای عکسها و نوشتههایتان
میافتد ،داشته باشید .پس اگر امنیت زندگیتان را میخواهید ،الزم است از این پس پستهایتان را با
احتیاط بیشتری در اینترنت به اشتراک بگذارید.
احتیاجی نیست شما آدرس خانه ،شماره تلفن ،تاریخ تولد ،نام پدر یا دیگر اطالعات شخصیتان را
در شبکههای اجتماعی به اشتراک بگذارید ،زیرا دیگران به راحتی میتوانند با در دست داشتن نشانهای
کوچک از شما ،به دیگر اطالعاتتان دسترسی پیدا کنند .بنابراین اگر دوست ندارید که اطالعات شما به
راحتی در اختیار دیگران قرار گیرند ،تا جای ممکن از نوشتن اطالعات شخصی خود بپرهیزید.
حتما امنیت صفحهای که در آن عضو هستید را چک کنید ،زیرا ممکن است که موقعیت مکانی آن
فعال باشد .در این صورت هر پستی که بگذارید ،مکانی که در آن هستید نیز برای دیگران به اشتراک
گذاشته می شود و همین امر میتواند برایتان خطرناک و دردسرساز باشد .به عنوان مثال دیگران
میفهمند شما مسافرتی چند روزه در پیش دارید یا این که در حال حاضر در خانه نیستید و ...بنابراین
اگر نمیخواهید که دیگران رد پای شما را قدم به قدم دنبال کنند ،لوکیشن یا همان موقعیت مکانی
خود را غیر فعال کنید.
دلیلی ندارد که دیگران از برنامه سفر شما آگاه باشند .چرا آنها باید بدانند که خانه شما به مدت چند
روز خالی است یا این که یک هفته در دفتر کار خود نخواهید بود؟ بسیاری از خالفکاران و دزدان از طریق
همین شبکههای اجتماعی برای ردیابی موقعیتهای مورد نظرشان استفاده میکنند .مطمئنا شما هم
دوست ندارید که شیرینی سفر با دیدن خانه خالیتان تلخ شود.
به همان اندازه که انتشار برنامه سفر و موقعیت مکانی شما کار خطرناکی است ،به اشتراک گذاشتن
خبرهای خوبی که در مورد خودتان میشنوید نیز میتواند عواقب بدی داشته باشد .به عنوان مثال اگر
پیشرفتی در کار داشتهاید و فکر میکنید که انتشار آن حسادت دیگران را بر میانگیزد ،از به اشتراک
گذاشتن آن با دوستانتان خودداری کنید یا حداقل آن را به گونهای بازگو کنید که به دیگران حس
بدی دست ندهد اما هرگز برای فخرفروشی و برانگیختن حسادت دیگران به شیوه زندگی خود ،این کار
را انجام ندهید.
از به اشتراک گذاشتن پستهایی که کنجکاوی دیگران را در مورد شما برمیانگیزد ،خودداری کنید .به
عنوان مثال ممکن است پستی بگذارید که برای دیگران قابل فهم نباشد ،در این شرایط دیگران مطمئنا
از شما سوالهایی چون «چه اتفاقی افتاده؟»« ،منظورت چیست؟» یا ...میپرسند .بنابراین از گذاشتن
پستهای مبهم ،مانند «امروز بدترین روزم است» یا «بهتر از این نمیشود!» خودداری کنید ،مگر این که
از عمد بخواهید جلب توجه کنید.
اگر از عشق زندگیتان جدا شدهاید یا این خبر بدی از زبان پزشکتان شنیدهاید یا حتی از دست
همکارتان شاکی هستید ،نباید چنین اطالعات شخصی را با دیگران به اشتراک بگذارید .نوشتن برنامه
کلی زندگیتان مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما جزئیات جایی در شبکههای اجتماعی ندارند .قبل از به
اشتراک گذاشتن آنها فکر کنید که تمام دوستان ،فامیل ،همکاران یا حتی مدیرتان آنها را خواهند خواند،
پس اگر دوست ندارید که جزئیترین اطالعات زندگیتان به گوش جهان برسد ،از به اشتراک گذاشتن
آنهابپرهیزید.
مطمئنا همه ما کارهای عجیب و دور از تصور کردهایم اما گذاشتن عکس آنها در شبکههای اجتماعی
ممکن است پیام منفی را به دیگران منتقل یا حتی نظر دیگران را نسبت به شما عوض کند .عالوه بر آن،
دیگران به سادگی میتوانند عکس شما را در صفحات دیگری منتشر کرده و در نهایت مایه آبروریزیتان
شود .بنابراین قبل از گذاشتن عکسهایی که برای خودتان خاطرهساز و خندهآور است ،اما روی دیگران
اثری منفی میگذارد ،خوب فکر کنید.
اگر دوست ندارید که عکسهای شخصی خود را با دیگران به اشتراک بگذارید ،از آپلود کردن آنها در
هر مکان خصوصی دیگر یا حتی ارسال آنها به صورت مسیج خصوصی برای دیگران نیز خودداری کنید،
زیرا هر چقدر هم که شما به امنیت فضایی که عکستان در آن قرار دارد مطمئن باشید ،باز هم احتمال
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این که روزی به دست دیگران برسد ،زیاد است.
حتی پس از یک روز سخت کاری ،عاقالنه نیست که در شبکههای اجتماعی در مورد کارتان گله و
شکایت کنید .مطمئنا در میان دوستانتان افرادی هستند که بیکارند یا در موقعیت شغلی مناسبی به
سر نمیبرند .در این شرایط نه تنها با شما احساس همدردی نمیکنند ،بلکه برعکس ،شما را فردی
قدرنشناس میخوانند .عالوه بر آن ممکن است همکار یا مدیرتان نیز از حرفهای شما برداشتی کند
که برایتان دردساز شود.
شاید صحبت کردن در مورد فعالیتی که شما در محل کارتان انجام میدهید ،برای خودتان چندان
اهمیتی نداشته باشد اما بدون شک مدیرتان از این کار خوشنود نخواهد شد .به عالوه ،شما با در اختیار
گذاشتن اطالعات شرکتی که در آن به سر میبرید ،این فرصت را به رقبا میدهید تا از شما پیشی بگیرند
یا حتی از ایدههای ناب شما سوءاستفاده کنند .بنابراین اطالعات محیط کارتان ،موضوع خوبی برای
اشتراک در دنیای مجازی نیست.
فرقی نمیکند که خبر ازدواج دوست صمیمیتان باشد ،یا خبر قبولی برادرتان در دانشگاه یا حتی
بارداری دختر خالهتان ،شما نباید اولین نفری باشید که خبرهای مهم زندگی دیگران را منتشر میکند.
بگذارید فرد مورد نظر خودش منتشر کننده خبر باشد ،پس از آن میتوانید با اجازه او ،خوشحالی خود
را با دیگران به اشتراک بگذارید.
شبکههای اجتماعی به هیچ وجه مکان خوبی برای پشت سر دیگران حرف زدن یا دعواهای خانوادگی و
دوستانه نیست .بنابراین عصبانیت خود را در آن مکان تخلیه نکنید .با این کار بدون شک حرفهای شما
به گوش مخاطب مورد نظر رسیده و نه تنها رابطه شما با او به پایان میرسد بلکه دیگران نیز اعتمادشان
را به شما از دست خواهند داد.
تنها در صورتی که شما مدرک پزشکی و در این زمینه تخصص دارید ،میتوانید در مورد داروها و
روشهای درمانی نظر دهید .،در غیر این صورت ،تجربیات شخصی به هیچ وجه منبع معتبری در زمینه
پزشکی نخواهند بود زیرا ممکن است که روی بدن فرد دیگر ،جوابی عکس دهد.
نها
منبع:برتری 

تلگرام با ویژگیهای جدید بهروز شد

«اپ»تکار
ش

پیامرسان تلگرام با سه قابلیت جدید و همچنین پشتیبانی از زبانهای جدید بهروز شد.
تلگرام نسخه  4.4پیامرسان خود را با ویژگیهای جدید برای هر دو پلتفرم اندروید و آیاواس منتشر کرد .انتظار میرود در آینده نزدیک این بهروزرسانی
برای نسخههای دسکتاپ نیز منتشر شود.
قابلیتهایی که به نسخه  4.4تلگرام اضافه شدهاند عبارتنداز :امکان بهاشتراک گذاری موقعیت مکانی بهصورت زنده ،متمایز شدن پیغامهایی که توسط
ادمینها در گروهها ارسال میشود ،رابط کاربری جدید برای پلیر داخل برنامه ،اضافه شدن زبانهای جدید مانند فرانسوی ،اندونزیایی ،روسی و ( ...اشاره
شده که زبان فارسی نیز بهزودی به تلگرام اضافه میشود) اما جالبترین قابلیت جدید تلگرام را میتوان بهاشتراکگذاری زنده موقعیت مکانی دانست.
از این پس میتوان در بازههای  ۱۵دقیقهای ،یک ساعته و  ۸ساعته موقعیت مکانی را در یک مکالمه دو نفره یا حتی گروهی بهاشتراک گذاشت .به عنوان
مثال هنگامی که با دوستانتان قرار دارید میتوانید موقعیت خود را بهطور زنده برای آنها ارسال کنید تا از زمان تقریبی رسیدن شما مطلع شوند .آپدیت
جدید تلگرام هماکنون از اپاستور و گوگل پلی استور قابل دریافت است.
منبع :جیاسام

شیر مجازی! معرفی پژو  R L750هیبرید
بازهم یک دلیل دیگر برای خرید بازی گرن توریسمو که خاص کنسول پلیاستیشن  4بوده پیدا شده
است .پژو کانسپت ویژن گرن توریسموی جدید برای این بازی تدارک دیده است .این کمپانی فرانسوی
قب ً
ال نیز نسخه مسابقهای را در سال  2015برای مدل گرن توریسمو  6تدارک دیده بود.
ً
جدیدترین شیر مجازی پژو در واقع از صفر توسعه نیافته زیرا اساسا نسخه تکامل یافته مدل L500
 Rهیبرید سال پیش بوده است .داریو رستا پشت فرمان پژو  L45توانست در سال  1916به قهرمانی
مسابقات ایندی  500دست پیدا کند .او به سرعت متوسط گیرای  135کیلومتر در ساعت رسیده بود.
این کانسپت بهطور ویژه برای گرامیداشت این رویداد ساخته شده بود .کانسپت جدید که R L750
هیبرید ویژن گرن توریسمو نام دارد بر پایه مدل قبلی ساخته شده و دارای بدنهای کم ارتفاع است که
روی رینگهای بزرگ و ترمزهایی با کالیپرهای قرمز رنگ نشسته است .این کانسپت به فرم مدلی
تکنفره درآمده و از ساختار مونوکوک فیبر کربن به منظور پایین نگه داشتن وزن سود برده است .وزن
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این تنها  825کیلوگرم بوده که  175کیلو کمتر از کانسپت قبلی است .این مدل مفهومی نه تنها سبکتر
بوده بلکه بهطور قابلتوجهی قدرتمندتر است زیرا پیشرانه احتراق داخلی آن قدرت  580اسبی داشته که
 80اسب بخار بیشتر از قدرت  500اسبی قوای هیبریدی  R L500هیبرید میباشد .پیشرانه بنزینی این
کانسپت میتواند تا  10هزار دور بگیرد و با احتساب قدرت  170اسبی واحد الکتریکی ،مجموع خروجی
خودرو به  750اسب بخار میرسد .یک گیربکس  7سرعته سکونشئال و مجموعه باتری لیتیوم-یون
بخشی از اجزای خودرو بوده و پژو میگوید پیشرانه و گیربکس روی چرخهای عقب قرار گرفتهاند.
این خودرو با توجه به قدرت تولیدی خود تنها در  2.4ثانیه از سکون به سرعت  100کیلومتر در
ساعت میرسد .این دو کانسپت به بیش از  150خودرو و  17مکان با  40طرح متفاوت در بازی گرن
توریسمو خواهند پیوست.
منبع :پدال ()pedal.ir

طرح :محمد طحانی

دنیای ترامپ

آموزش کالغها برای جمع آوری تهسیگارها
محققان قصد دارند تا با استفاده از هوش کالغها ،از آنها برای
پاکسازی خیابانها بهره بگیرند.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ ،کالغها به طور قطع موجودات
باهوشی هستند و استفاده از ابزار مختلف را خیلی زود یاد میگیرند به
طوریکه برخی دانشمندان معتقدند که هوش آنها حتی با میمونها
رقابت میکند .این ایده از سوی یک استارتاپ جدید موسوم به
«شهرهای شلوغ» ( )Crowded Citiesاست که قصد دارد با
آموزش کالغها آنها را برای جمعآوری فیلترهای سیگار از خیابان به
کار گیرد .وجود فیلترهای سیگار در خیابانها برای تمام نقاط جهان
از جمله شهرهای پرجمعیت یک معضل محسوب میشود .تمرکز
اصلی این استارتاپ نیز بر روی شهرهای پرجمعیت هلند است که
گفته میشود ساالنه شش میلیارد فیلتر سیگار در خیابانهای آن
انداخته میشود.
از نظر این تیم تحقیقاتی کالغها که موجوداتی باهوشی هستند
میتوانند بهترین گزینه برای کمک به حل این مشکل باشند .آنها
این موجودات را آموزش داده و در ازای این کار به آنها چیزهایی
را به عنوان پاداش میدهند .آنها یک دستگاه به نام  Crowbarرا
توسعه دادند که اساسا مکانیسمی برای تغذیه پرندگان است .کالغها
با جمع آوری فیلترهای سیگار آنها را به درون این دستگاه میاندازند.
یک دوربین که در حال ضبط این وقایع بوده ،تایید میکند که جسم
حمل شده توسط کالغ ،فیلتر سیگار است .سپس سیستم غذایی را
به عنوان پاداش بر روی سکوی تعبیه شده در این دستگاه قرار داده و
با ایجاد یک رابطه مثبت ،تالش این موجود را اینگونه پاسخ میدهد.

تازههایعلمی

ساختن چنین سیستمی و آموزش کالغها قطعا کار آسانی نیست
اما از آنجایی که  98درصد از فیلترهای سیگار از الیاف پالستیکی
ساخته شده و برای تجزیه به  10سال زمان نیاز دارند ،قطعا یک ایده
جالب توجه است.
این استارتاپ اعالم کرده است که تمام اجزای سیستم Crowbar
در حال حاضر کاربردی و آماده بوده و به محض مونتاژ آنها ،این
سیستم شروع به آموزش کالغ ها خواهد کرد.

مجازخانه

 :doctor.harleyquinnگاهی
وقتها یکسری اتفاقهای بد رو که
تجربه میکنیم ،مستقیما ما رو به
مسیری هدایت میکنن که بهترینها
رو تجربه کنیم

بیژن بنفشهخواه :امروز در حال
فيلمبردارى در محله تهرانسر

جلبک :نوشته طرز تهیه همبرگر
سبزیجات و لوبیا سیاه ،این نه تنها
توهین به جامعه همبرگرهاست بلکه
نشان از زوال جامعه بشری داره.
آقای ملیجک :چرا یه چیزی مثل پیاز
داریم که اشک آدم رو دربیاره ولی
یه چیزی نداریم که با پوست کندنش
آدم خندش بگیره؟ جدی سواله واسم

تهمینه میالنی :دردسرهاي خريد خانه از يك
فروشنده مواد!

 :leonaمامانم جای آب توی اتو
گالب ریخته بعدشم خیلی خوشحال
لباسش رو اتو کرده .احساس میکنم
توی حرم نشستم .فضای خونه
معنویه

