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با آداب صحیح استفاده از عطر و ادکلن آشنا شوید
خوشبو بودن یکی از اصول خوشتیپی است که میتواند روی دیگران اثرات مثبتی داشته باشد .البته،
این امر به میزان مصرف عطر هم بستگی دارد .وقتی شما در استفاده از رایحههای گوناگون زیادهروی
میکنید ،از نظر دیگران انسانی بیفکر یا خودخواه بهنظر خواهید رسید زیرا بوی شدید عطر و ادکلن
(هر چقدر هم که خوشبو باشد) میتواند موجب سردرد یا اذیت شدن دیگران بشود .بنابراین ،بسیار مهم
است ترفندها و آداب جهانی مصرف عطر و ادکلن را بدانید تا از این وسیله آرایشی مناسبترین استفاده
را داشته باشید.
به اطرافیان توجه داشته باشید
رایحه خوب زمانی خوشایند است که به طور متعادل استفاده شده باشد .احتماال شما هم با افرادی
مواجه شدهاید که اصطالحا شیشه عطر را روی خودشان خالی کردهاند و از شدت بو نمیتوان در کنارشان
ایستاد! همیشه هنگام استفاده از انواع خوشبوکنندههای بدن به «فضای شخصی» افراد توجه داشته
باشید .این فضا در واقع فاصلهای است که دو نفر در محیط اجتماعی ،خانوادگی یا محل کار از هم دارند.
برخی از مردم فقط از یک رایحه برای همه مناسبتهای زندگی خود استفاده میکنند .شاید عطر
موردعالقه شما واقعا خوشبو باشد ،اما بهخاطر داشته باشید که همیشه و در همه جا نمیتوانید آن را
مصرف کنید .عالوه بر این ،میزان مصرف عطر هم در موقعیتها و مناسبتهای مختلف هم با هم فرق
دارد .بهطور مثال ،در برخی از ادارات و شرکتها ،استفاده از عطر و خوشبوکننده بدن را ممنوع اعالم
میکنند زیرا نمیخواهند این رایحهها اختاللی در روند کاری کارمندانشان ایجاد کنند.
در ادامه اصول و آداب سادهای برای استفاده از عطر را یادآوری کردهایم که میتوانید برای تقویت وجهه
اجتماعی خود از آنها بهره بگیرید:
قوانین و اصول استفاده از عطر موردنظر خود را بیاموزید :برخی از تولیدکنندهها روش استفاده از
محصوالت خود را نیز به مشتریانشان میآموزند .یا حتی میتوانید مقالههای متخصصان عطر و
کارشناسان مد و فشن که در مورد بهترین روش استفاده از رایحههای خوب نوشتهاند را مطالعه کنید .به
این توجه داشته باشید که بو شاید از نظر شما خوشایند باشد ،اما زیادهروی در آن میتواند سبب سردرد
یا حتی حالت تهوع در دیگران شود.
زیادهروی نکنید :اگر در شرکت یا اداره مشغول کار هستید و تصور میکنید که عطرتان رفته و دیگر بو
نمیدهد ،از تمدید آن در پشت میزتان خودداری کنید .بوی تند و ناگهانی برای اطرافیان خوشایند نیست.
در ضمن ،ممکن است شامه شما از بوی عطر پر شده باشد و خودتان دیگر آن را حس نکنید ،اما دیگران
همچنان بوی عطرتان را استشمام کنند .اگر هنگام ورود شما به یک فضای بسته ،دیگران عطسه یا سرفه
کردند ،مطمئن باشید که در مصرف عطر زیادهروی کردهاید .اگر در شرکت یا اداره مشغول کار هستید
و تصور میکنید که عطرتان رفته و دیگر بو نمیدهد ،از تمدید آن در پشت میزتان خودداری کنید.
به مقصد خود توجه داشته باشید :اگر قصد دارید به مسجد ،اداره ،مصاحبه کاری ،مالقات بیمار در
بیمارستان یا خانه سالمندان بروید ،توصیه میکنیم خیلی کم عطر بزنید یا اصال نزنید .در مقابل ،اگر سر
قرار عاشقانه یا دیدار با دوستان صمیمی میروید ،به اندازه کافی از عطر استفاده کنید.
عطر قدیمی را دور بیندازید :اگر احساس کردید که بوی عطرتان مثل همیشه نیست و تند و زننده
شده است ،شاید وقتش رسیده تا آن را دور بیندازید .هرگز برای اینکه پول زیادی برای خرید عطر هزینه
کردهاید ،آن را بعد از تاریخ انقضا مصرف نکنید.
حواستان به مواد شیمیایی عطر باشد :پیش از خریدن یک شیشه بزرگ ،خوب است اشانتیون عطر

«اپ»تکار
ش

آستین تگزاس برگزار میشود ،به نمایش در آید.
به نظر میرسد که از همین هفته و به لطف قابلیتی جدید برای اکشنهای گوگل اسیستنت موسوم
به  ،Custom Device Actionsسازندگان دیوایسهای هوشمند میتوانند گوگل اسیستنت را برای
اجرای بعضی فرمانها در محصوالت خود شخصیسازی کنند.
این موضوع به معنای آن است که دستیار دیجیتالی گوگل به زودی می تواند بسته به تصمیم
سازندگان دیوایس های هوشمند از پس کارهایی بر بیاید که در حالت عادی نمی توانست ،به عنوان
مثال کنترل ماشین لباسشویی و هر وسیله دیگر برای خانه های هوشمند.
اما مضاف بر این ،گوگل اعالم کرده که کاربران به زودی می توانند در نوتیفیکیشن اکشن های محبوب
خود در گوگل اسیستنت مشترک شوند .این به کاربران اجازه می دهد که بتوانند سوژه های مورد عالقه
خود مثل افت و خیز ارزش سهام در بازار بورس ،اخبار فوری ،خبرهای ورزشی و  ...را سریعتر دنبال کنند.
همچنین اکشنهای گوگل اسیستنت حاال از پخش موزیک در اسپیکرهای هوشمند و دیوایسهای
اندرویدی پشتیبانی به عمل میآورد .این بدان معناست که کاربران گوگل اسیستنت حاال میتوانند
تجربیات صوتی بیشتر و بهتری از این دستیار هوشمند دیجیتالی داشته باشند.
منبع:دیجیاتو

تجسم کامل یک غول بیابانی
شاید برخی بریتانیاییها نام فورد  150-Fرا نشنیده باشند و البته هم نمیتوان این افراد را بازخواست
کرد چرا که این پیکاپ فوقالعاده محبوب اص ً
ال در این کشور عرضه نشده و احتماالً هرگز هم در این بازار
عرضه نخواهد شد؛ اما در آمریکا اوضاع کام ً
ال بسیار متفاوت بوده و حرف اول را در این بازار بزرگ 150-F
میزند .این خودرو برای اولین بار در سال  1948وارد بازار شده و از نظر جذابیت تجاری همانند فورد فیستا
در اروپا است.
اما نسخه رپتور این پیکاپ با آن نام زیبای خود چیز دیگری است!  150-Fرپتور خودرویی خاصتر است.
فورد  150-Fرپتور همانند پورشه  RSR GT3 911در خانواده خود بوده و توسط بخش تازه تأسیس فورد
پرفورمنس ساخته و پرداخته میشود .این غول بی شاخ و دم یک خودروی فوقالعاده جذاب برای راندن
است! نیروبخش خودروی موردبحث پیشرانه  6سیلندر  3.5لیتری توئین توربویی است که مشابه نسخه بکار
رفته در فورد  GTبوده اما قدرت آن کمتر شده است .البته گشتاور قلب تپنده رپتور بیشتر بوده و آن را در
دورهای پایینتری ارائه میکند بنابراین این پیکاپ در خط مستقیم کام ً
ال سریع بوده و با هیچکسی شوخی
ندارد .فورد شتاب صفر تا  96کیلومتر در ساعت پیکاپ دوستداشتنی خود را اعالم نکرده اما حدس میزنیم
در حد  5ثانیه باشد.
 150-Fرپتور همچنین کمی سبکتر از نسخه عادی بوده و این امر به لطف سود بردن از پانلهای بدنه
آلومینیومی حاصل شده است .همچنین سیستم چهار چرخ محرک نیز به گونهای تنظیم شده تا رپتور در
عبور از موانع گوناگون مشکلی نداشته باشد .اگر فکر میکنید تنها لندروور میتواند به مکانهایی برود که
دیگر خودروها از رفتن به آنجا عاجزند بهتر است دوباره فکر کنید! سیستم تعلیق با بازه حرکتی بیشتر و
دامپرهای بهتر تضمین کننده تواناییهای آفرود غیرقابلرقابت رپتور در مقایسه با خودروهای تولیدی بوده و
البته سیستم چهار چرخ محرک قابل انتخاب نیز داستان دیگری است .شما میتوانید این خودرو را با فشردن

سبکزندگی 

موردنظر خود را از فروشگاههای معتبر خریداری کنید .آن را روی بدن خود تست کنید و ببینید آیا با
شیمی بدن شما تناسب دارد یا خیر! برخی از عطرها روی پوستهای مختلف ،رایحههای گوناگونی دارند.
در وسایل نقلیه عمومی عطر نزنید :هنگامی که در اتوبوس یا مترو هستید ،عطر یا اسپری نزنید .تا این
رایحه جذب پوست یا لباس بشود ،مدتی طول میکشد .در ضمن ،مردم دوست ندارند در یک فضای
عمومی ناگهان با بوی تازه ای (هر چند خوشایند) مواجه شوند .همچنین ،ممکن است فردی که کنار شما
نشسته به عطر حساسیت داشته باشد و این مساله میتواند سبب بد شدن حال او بشود.
عطر را به لباس نزنید :خیلی از ما عادت داریم عطر ،ادکلن یا اسپری را روی لباس میزنیم .اما توجه
داشته باشید که برخی از محصوالت روی لباس لکه ایجاد میکنند و تا لباس شسته نشود هم از بین
نمیروند.
به فصل و ساعت استفاده عطر توجه داشته باشید :رایحه گل در روزهای سرد زمستانی ،جایگاه خاصی
ندارد و خیلی بیربط بهنظر میرسد .اما همین عطرها برای تابستان عالی هستند .همچنین باید بدانید که
عطرهایی که قرار است صبح بزنید ،باید سبک و مالیم باشند .احتماال حدس زدهاید که عطرهای شب،
هر چه سنگینتر و قویتر باشند ،بهتر خواهد بود.
مکانهای مناسب عطر را بشناسید :اگر دوست دارید که عطر بیشترین پخش بو را داشته باشد ،آن را
روی مناطقی از بدن بزنید که نبض دارند .بهطور مثال ،مچ دست ،پشت گوش یا پشت زانو بهترین جاها
برای عطر زدن محسوب میشوند .کم بودن عطر هم در ماندگاری بوی آن نقش مهمی دارد.
همچنین باید بدانید ،هیچوقت عطر را روی پوست نمالید و فقط آن را روی پوست اسپری کنید تا
کامال پخش شود.
منبع:روزیاتو

گوگل اسیستنت با فرمان ها و قابلیت های جدید بروزرسانی شد

گوگل همچنان با قدرت به ارتقای قابلیتهای دستیار هوشمند خود ادامه میدهد تا تجربه کاربری
بهتری را برای کاربرانش به ارمغان بیاورد .در همین راستا به تازگی آپدیتی برای گوگل اسیستنت منتشر
شده که قرار است پایان این هفته و برای نخستین بار در کنفرانس  South by Southwestکه در
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چهارشنبهسوری

هواپیمای ضد صاعقه ساخته می شود

ماشینبازی
ش

یک دکمه به حالت تک دیفرانسیل درآورده و در صورت خاموش کردن کنترل کشش نیز با چشمان خود
شاهد تبدیل شدن  150-Fرپتور به یک مرسدس-ای ام جی  C63خواهید بود .هر دکمه و سوئیچ نصب
شده در کابین این پیکاپ  5برابر بزرگتر از حد موردنیاز بوده و ابعاد کنسول مرکزی نیز به گونهای است که
میتوانید روی آن زندگی کنید!
اما رپتور سریع بوده و بهطور سورپرایز کنندهای هم تواناست .اگر فضایی برای رسیدن به محدودیتهای
این خودرو پیدا کنید قطعاً به این موارد پی خواهید برد .بله فرمان برای چنین خودرویی کمی مبهم بوده اما
خب بخشی از این مورد نیز به الستیکهای ویژه مربوط میشود .رپتور خودرویی پایدار ،سریع و چسبنده
بوده و از این نظر هیچ کمبودی ندارد .به عنوان نتیجه در صورتی که بتوانید فضای کافی پیدا کنید خواهید
توانست از این خودرو نهایت لذت را ببرید .رپتور به گونهای شما را جذب میکند که هیچ خودروی اروپایی
دیگر نخواهد توانست شما را آنطور سرگرم نماید .همچنین کابین  4نفره این خودرو اگرچه کمی عجیب
بوده اما جذاب بوده و قطعاً نظر شما را به خود جلب خواهد کرد .اما مشکلی که در بریتانیا وجود دارد یکچیز
ال ساده است 150-F :رپتور برای حضور در خیابانهای این کشور کام ً
کام ً
ال بزرگ حس میشود .در هر حال
ً
یک نکته را بگوییم و آن هم اینکه اگر یک گاراژ بزرگ دارید قطعا رپتور لیاقت پارک شدن در آن را دارد و
این موضوع هیچ ربطی به وضع مالی و طرز نگاه به اینگونه خودروها ندارد.
فورد  150-Fرپتور برای بریتانیا و اصوالً جادههای اروپا بسیار بزرگ و بسیار دستنیافتنی است؛ اما خب
رپتور هنوز هم یک رپتور بوده و عملکرد آن کام ً
ال باعث تعجب و شگفتی شما خواهد بود .رپتور همان
خودرویی است که از بخش فورد پرفورمنس انتظار دارید .ترکیب شاسی چهار چرخ محرک با پیشرانه فورد
 GTباعث ایجاد یک هیوالی کام ً
ال دوست داشتنی و توانا شده است.
منبع :پدال ()pedal.ir

محققان دانشگاهی معتقدند میتوان با افزودن حسگرها و محرکهایی
به هواپیما و ایجاد شارژ الکتریکی ،خطر برخورد صاعقه با آن را کاست.
به گزارش مهر به نقل از نیواطلس ،خلبانان همیشه تمایل دارند از
تندبادها دوری کنند ،با این وجود تخمین زده میشود هر هواپیمای
تجاری ساالنه یکبار با رعد و برق برخورد میکند .هرچند این آمار
چندان هشداردهنده نیست اما مهندسان دانشگاه  MITبا پشتیبانی
بوئینگ تصمیم دارند این آمار را بکاهند .برای این منظور آنها تصمیم
دارند هواپیماهایی با شارژ الکتریکی بسازند زیرا آنها در برابر رعد و برق
مصونتر هستند .هنگامیکه یک هواپیمای تجاری بزرگ با رعد و برق
مواجه میشود ممکن است نوعی نور و سر و صدای زیاد نیز به وجود

تازههایعلمی

بیاید اما خسارت کمی ایجاد میشود .دلیل این خسارت کم آن است
که یک هواپیمای معمولی با بدنه آلومینیومی معموال در یک چارچوب
یا قفس «فارادی» پرواز میکند .این چارچوب یک سیلندر توخالی
فلزی است که نسبت به حوزههای الکتریسیته ساکن غیر قابل نفوذ به
حساب میآید .هنگامیکه یک هواپیما در مجاورت تندباد الکتریکی قرار
میگیرد ،بدنه آن دارای شارژ الکتریکی و در نتیجه دو قطبی میشود.
یک سوی هواپیما دارای شارژ منفی و دیگری دارای شارژ مثبت میشود.
هنگامیکه این شارژ به اندازه کافی قدرتمند شود ،جریانهای قدرتمندی
از پالسما ایجاد میکند .این جریان قدرتمند میتواند مدار میان ابرهای
دارای شارژ الکتریکی و زمین را ببندد و در نتیجه رعد و برق به هواپیما
برخورد میکند .به طور معمول این روند خسارتی ایجاد نمی کند اما
از آنجا که بدنه هواپیما یک دست نیست و انواع مختلف آنتن ،سیم
کشی و ساختارهای دیگر در آن به کار رفته ،نمی توان نسبت به احتمال
وقوع آن غفلت کرد .به هرحال محققان  MITمعتقدند میتوان با ایجاد
یک شارژ الکتریکی موقت در هواپیما از این اتفاق اجتناب کرد .ایجاد
شارژ الکتریکی قبل از صاعقه سبب میشود شارژ کلی هواپیما به میزان
بحرانی نرسد .برای این منظور میتوان مجموعهای از حسگرهای خودکار
و محرکها را به کار گرفت .این حسگرها ایجاد هرگونه شارژ الکتریکی
را رصد میکنند و محرکها شارژ مخالف را به وجود میآورند .قدرت
این شارژ فقط یک المپ را میتواند روشن کند .در ادامه محققان این
دانشگاه یک مدل ریاضی از برخورد صاعقه با هواپیما ساختند .آنها متوجه
شدند با شارژ هواپیما احتمال برخورد صاعقه کمتر میشود .اکنون آنها
مشغول بررسی قابلیتهای اجرایی این ایده هستند.

مجازخانه

 آقای ملیجک :آخرشم فلسفه روشن
کردن عود رو نفهمیدم ،میخواهی
آرامش و انرژی بگیری برو یه جعبه
شیرینی خامهای بگیر بخور تازه
آخرشم گشنه نمیمونی
 :Parisaما به همین که آیندمون
طوری باشه که به گذشته حسودیمون
نشه هم راضیایم.
حمیدبرزگر:
کودکی ،پرواز را دوره میکرد

بیژنبنفشهخواه:
پشت صحنه فیلم سینمایی تخت گاز

سوسیس گرجی :هواپیما که میخوره به
کوه،کشتی که تصادف میکنه ،قطارم
که میخوره بهم ،پرایدم احتمال زنده
موندنت توش صفره ،برای عید یه تور
پیدا کردم پیاده میبرن اینور اونور،
درسته خسته میشیم ولی عوضش
امنیت داریم و زنده میمونیم.
هانا نوسلوف :فکر کنم اشياء اطرافم یه
هوش مصنوعیای چیزی دارن که وقتی
خراب میشن ،تا از درست شدنشون
ناامید میشم و میندازمشون کنار ،خود
به خود شروع میکنن به سالم شدن.

