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لینکدین ب ه زودی به جلسات صوتی
مشابه کالبهاوس مجهز میشود

لینکدین از اوایل سال  2021در حال کار روی
ویژگی گفتگوی صوتی به سبک کالب هاوس است
و اکنون قصد دارد تا در ماه جاری میالدی آن را به
صورت بتا در دسترس کاربران خود قرار دهد .در
بهار هم نسخه ویدئویی این قابلیت از راه میرسد.
لینکدین؛ جدیدترین مشتری ویژگی گفتوگوی
صوتی
زمانی که این ویژگی در دسترس کاربران لینکدین
قرار بگیرد ،مانند نسخههایی که تاکنون منتشر
شده ،کاربران میتوانند با استفاده از ابزارهای
داخلی این پلتفرم ،کنفرانسهای مجازی خود را
تشکیل دهند تا در آنها از بحثهای موردنظرتان
میزبانی کنند .همچنین سایر کاربران نیز میتوانند
در آنها شرکت داشته و با یکدیگر بحث و گفتوگو
کنند.
شبکه اجتماعی تجاری متعلق به مایکروسافت
پیش از هرچیز امیدوار است تا جامعه سازندگان
و خالقان در حال رشد این پلتفرم که بیشتر درباره
موضوعاتی از جمله توسعه شغلی تولید محتوا
میکنند ،میزبان این رویدادها باشند .سپس
لینکدین در نظر دارد تا سازمانهای بزرگتر برای
برگزاری کنفرانسهای آنالین خود از این ویژگی
استفاده کنند.
عالوه بر این ،نسخه ویدئویی این ویژگی نیز
در بهار ارائه خواهد شد .همچنین لینکدین فعال
قصد ندارد ویژگی جدید خود را با هزینه مشخصی
در دسترس کاربران قرار دهد ،به همین منظور
تولیدکنندگان محتوا فعال نمیتوانند از این ویژگی
درآمدزایی کنند ،اما احتماال در آینده و در صورت
نتیجه گرفتن آن تغییراتی به وجود خواهد آمد.
کالب هاوس که به طور کلی یک پلتفرم گفتگوی
آنالین است ،همزمان با شیوع ویروس کرونا
راهاندازی شد و با توجه به قرنطینه خانگی و دورکار
شدن بسیاری از افراد ،به محبوبیت بسیار زیادی
دست پیدا کرد و به طور کلی مفهوم گفتگوی
صوتی را در بین شبکههای اجتماع رواج داد .همین
امر باعث شد تا سایر شرکتهای بزرگ فناوری از
جمله فیسبوک ،توییتر و دیسکورد به استفاده از
این ویژگی روی بیاورند.
منبع:دیجیاتو

عکسنوشت

ترفندهای ذخیر ه وقت در روزهای شلوغ

یکی از رایجترین بهانههایی که افراد برای تالش نکردن
در جهت رسیدن به اهداف خود میآورند ،این
است که وقت کافی ندارند! هرچند که نداشتن
وقت کافی بهانهای بیش نیست.
از شب قبل آماده شدن را شروع کنید.
از شب قبل ،کارهایی که باید فردا انجام
دهید را بنویسید و اگر قصد دارید صبح
به مدرسه یا محل کارتان بروید ،کیف
پول ،لپتاپ ،تلفن همراه و هر چیزی
دیگری که میخواهید ،داخل کیفتان
بگذارید و آن را کنار در قرار دهید .مطمئن شوید
کلیدها و هر چیز دیگری که نیاز دارید با خود ببرید
نیز کنار در باشد .در آخر هم لباسی را که فردا میخواهید بپوشید انتخاب کنید.
بهموقع بخوابید .ساعت مشخصی را تنظیم کنید که هر شب همان موقع بخوابید
و به آن وفادار باشید .اگر دیر بخوابید ،صبح که میخواهید از خواب بیدار شوید،
خستهاید و شاید خواب بمانید و صبح را از دست بدهید .حتی اگر بتوانید بیدار
شوید ،به علت نداشتن خواب کافی کسل هستید و نمیتوانید کارهایتان را به
خوبی انجام دهید .زمانی که از خواب بیدار میشوید ،سعی کنید سریع قبراق
شوید .خوابآلوده و نیمههوشیار بودن برای سریع و کامل آماده شدن کمکی به
شما نمیکند .برای سریع بیدار شدن ،دو کار میتوانید انجام دهید .یک این که
پردهها را بکشید تا نور صبحگاهی داخل اتاق شود و دوم این که کمی بعد از بیدار
شدن یک لیوان آب بنوشید تا متابولیسم بدنتان نیز راه بیفتد!
فهرستی از چند آهنگ مورد عالق ه خود تهیه کنید و از آن به عنوان زمانگیر یا تایمر
استفاده کنید .اندازهگیری مدت زمانی که طول میکشد تا حاضر و آماده شوید ،روشی
عالی برای این است که مطمئن شوید سر وقت میرسید؛ و چه روشی بهتر از این که
فهرستی از آهنگهای مورد عالق ه خود بسازید و از این آهنگها به عنوان زمانگیر
استفاده کنید؟
روتین صبحگاهی خود را سرعت ببخشید .لزوما ً نیازی نیست مدت زمان زیادی
از صبح را به آماده شدن اختصاص دهید تا زیبا به نظر برسید .راههای زیادی برای
سرعت بخشیدن به روتین صبحگاهی وجود دارد .مثال ًبه جای استفاده از خط لب و
بعد چندین الیه رژ لب ،فقط از برق لب استفاده کنید .به عالوه میتوانید برای سرعت
بیشتر به جای استفاده از لوسیون کرمی از اسپری آن استفاده کنید.
در مورد روتین صبحگاهی خود فکر کنید .آن مدت زمانی که در صبح تلف میکنید
را پیدا کنید .آیا  ۱۵دقیقه برای خرید قهوه از بیرون صف میایستید؟ خب میتوانید
این  ۱۵دقیقه را با خرید یک دستگاه قهوهساز هوشمند که میشود آن را روی چند
دقیقه قبل از بیدار شدن خود تنظیم کرد ،ذخیره کنید.
مواد غذایی برای صبحانه تهیه کنید که سریع حاضر شوند و در دسترس باشند.
صرفنظر کردن از صبحانه برای ذخیره وقت فکر خوبی نیست .هر چند میتوانید
ه سریع برای خود زمان بخرید .به طور مثال نان کنجد
با آماده کردن یک صبحان 
و میوههای خشکشده سریع و به آسانی فراهم میشوند ،ضمنا ً خوشمزه و
صبحانه مفصلتری مانند عدسی بخورید ،میتوانید

مقویاند .اگر هم میخواهید
از شب قبل آن را آماده کنید تا صبح فقط نیاز به گرمکردن داشته باشد و وقت
زیادی نگیرد.
ناهار را از شب قبل بپزید .میتوانید شام را به میزان بیشتری درست کنید تا برای
ناهار فردا نیز باقی بماند .در مقابل وسوس ه استفاده از اینترنت مقاومت کنید .از
چک کردن ایمیل یا شبکههای اجتماعی در هنگام صبح خودداری کنید؛ زیرا جواب
دادن به یک ایمیل به راحتی میتواند به دو یا سه ایمیل دیگر تبدیل شود .در آخر
متوجه میشوید به جای حاضر شدن و رسیدگی به کارهای خود ۲۰ ،دقیقه است که
از اینترنت استفاده میکنید.
زمان مشخصی برای ترک خانه تعیین و از قانون پارکینسون به نفع این موضوع
اندازه زمانی که برای آن تعیین

استفاده کنید .قانون پارکینسون بیان میکند :کار به
میکنید گسترس مییابد؛ اگر بخواهیم این قانون را برای روتین صبحگاهی به کار
ببریم ،باید گفت :زمانی که هر روز صبح صرف آمادهشدن میکنید گسترش مییابد؛
مگر این که حد و حدود مشخصی برای آن تعیین کنید.
منبع:برترینها

ماشین
بازی

جستجوی دانه میان برفها

هوندا مینی ون استپ  WGNجدید را معرفی کرد

شیائومی رسما اعالم کرد

رونمایی از سری ردمی  K50در
فوریه 2022
جدیدترین سری گوشیهای هوشمند شیائومی
با سیستم خنککنندگی پیشرفتهای عرضه خواهد
شد.
حدودا یک ماه پیش بود که شایعهای منتشر
شد مبنی بر اینکه سری ردمی  K50در فوریه 2022
(بهمن اسفند) به صورت رسمی معرفی خواهد شد.
حاال شیائومی با انتشار پوستری در شبکه اجتماعی
وبیو ( )Webioاین شایعه را رسما تایید کرد و فوریه
 2022را به عنوان زمان معرفی سری ردمی K50
اعالم کرد.
همانطور که در تصویر نیز مشخص است ،ردمی
 K50پرو مجهز به شارژ  120واتی خواهد بود .به
عالوه ،این گوشی هوشمند از تراشه اسنپدراگون 8
نسل یک نیز بهره خواهد برد.
شیائومی همچنین در این پوستر ادعا کرده است
که باتری  4700میلیامپر ساعتی ردمی  K50پرو
در عرض  17دقیقه از صفر تا  100پر خواهد شد.
مجهز شدن به سرعت شارژ  120واتی به نظر
میرسد تبدیل به یکی از نکات مشترک گوشیهای
هوشمند شیائومی شده است چرا که ردمی نوت 11
پرو پالس و چند گوشی هوشمند این شرکت نیز از
شارژ  120واتی بهره میبرند و حاال این سرعت شارژ
وارد سری  Kشده است .در نهایت باید اشاره کرد
ردمی ادعا کرده است ردمی  K50پرو مجهز به
اتاق بخار دوگانه و سیستم خنککنندگی مایع
خواهد بود که میتواند به خوبی گرمای حاصل از
عملکرد تراشه اسنپدراگون  8نسل یک را کاهش
دهد .در این راستا ،شیائومی گفته است که
ردمی  K50پرو خنکترین گوشی مجهز به تراشه
اسنپدراگون  8نسل خواهد بود.
منبع :جیاسام

عکس :هوشنگ هادی /ایلنا

چند هفته پس از انتشار تیزرهای ششمین نسل استپ ،WGN
هوندا بهصورت رسمی از این مینی ون رونمایی کرد .این خودرو در
نمایشگاه توکیو برای اولین در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت و
در بهار سال  ۲۰۲۲نیز روانه بازار ژاپن خواهد شد .اولین نسل استپ
 WGNدر سال  ۱۹۹۶معرفی شد و بنابراین این خودرو در سال جاری
 ۲۵ساله شده است .هوندا دو نسخه از استپ  WGNجدید را با نام
های ایر و اسپادا معرفی کرده و که نسخه دوم دارای تریم پرچمدار
پریمیوم الین میباشد .جدیدترین نسل این مینی ون در مقایسه با

تازههای
علمی
شاید برایتان سوال باشد که چرا میتوانید ماه را در طول روز
نیز ببینید .سایت خبری سایتک دیلی اخیرا در این باره با یکی از
دانشمندان ناسا صحبت کرده است و او به زبانی ساده علت این
پدیده را توضیح داده است.
به گزارش ایسنا ،چرا میتوانید ماه را در روز ببینید؟ پاسخ این سوال
آسان است ،زیرا ماه آنجاست .ممکن است کمی عجیب به نظر برسد
که در طول روز به آسمان نگاه کنید و ماه را ببینید ،اما این امری
کامال طبیعی است.
سارا نوبل ،زمین شناس سیارهای از ناسا به این سوال پاسخ داده
است تا ابهاماتی که در این باره وجود دارد ،حل شود.
ما ،ماه را جرمی که در شب ظاهر میشود میدانیم زیرا این چیزی
است که اغلب از آن در کتابها و فیلمها به ما نشان داده شده است.
حتی هواشناسان نیز از نماد خورشید به عنوان نماد روز و نماد ماه
برای نشان دادن شب استفاده میکنند .اما ماه در واقع تقریبا به
همان اندازه که شب در آسمان حضور دارد ،روز نیز در آسمان وجود
دارد و برای دیدن آن فقط باید کمی دقیقتر به آسمان نگاه کنید.

نسل پیشین که سال  ۲۰۱۵معرفی و سال  ۲۰۱۷فیس لیفت شد از
ظاهر یک دستتر و روانتری سود برده و نشان دهنده جدیدترین
تحوالت زبان طراحی هوندا است.
مینی ون موردبحث از طراحی دو جعبهای با ظاهر تر و تمیز سود
برده و دارای اورهنگ جلوی طویلتر ،ستون  Aحرکت کرده به سمت
عقب ،خط کمر با ارتفاع کمتر ،دربهای کشویی بزرگ ،رینگهای ۱۶
اینچی استاندارد و بخش پشتی تخت است .چراغهای جلوی LED
به خط کاراکتر افقی در پروفایل پیوستهاند و سپر جلو و جلوپنجره نیز

از طراحی متفاوتی در نسخههای ایر و اسپادا برخوردار هستند .در
بخش پشتی نیز چراغهای  LEDعمودی وجود دارند که باعث شدهاند
درب پشتی بهصورت بسیار فراخ باز شده و مالک به سپری با ارتفاع
بسیار پایین دسترسی داشته باشد.
در کابین نیز سه ردیف صندلی برای شش سرنشین و با فضای سر و
پای زیاد تدارک دیده شده است .صندلی ردیف دوم احتماال ًراحتترین
صندلی است زیرا از دو صندلی کاپیتانی جداگانه با تنظیمات زیاد
سود برده است .صندلیهای ردیف سوم نیز به لطف استفاده از فوم
ضخیمتر در پشت صندلیها بسیار راحتتر از صندلیهای نسل
پیشین هستند .از جمله موارد برجسته کابین میتوان به پوشش
صندلیهای جدید با حالت تمیز کردن آسان اشاره کرد.
داشبورد استپ  WGNجدید پذیرای نمایشگر مرکزی ۱۱.۴
اینچی ،پشت آمپرهای دیجیتال  ۱۰.۲۵اینچی ،فضای کاربری باالی
جعبهداشبورد ،دکمههای متنوع در کنسول مرکزی و ورودیهای
هوای نازک با الگوی النهزنبوری مشابه سیویک جدید شده است.
همچنین یک نمایشگر  ۱۵.۶اینچی نیز روی سقف نصب شده تا
سرنشینان عقب از آن استفاده کنند.
استپ  WGNایر از رنگهای سبکتر و گرمتر استفاده کرده و
درحالیکه مدل اسپادا به طراحی تیرهتر و لوکستر اهمیت داده است.
هوندا میگوید خطوط افقی به پایداری خط دید سرنشینان کمک کرده
و به کاهش خستگی ناشی از تردد کمک میکند .نهایتا ًنیز باید گفت
تمامی نسخههای این مینی ون بهصورت استاندارد دارای بسته ایمنی
محصوالت هوندا خواهند بود .متأسفانه هوندا مشخصات مربوط به
پلتفرم و پیشرانههای استپ  WGNجدید را منتشر نکرده اما میدانیم
که این خودرو بهصورت بنزینی و هیبریدی در دسترس خواهد بود.
مدل  e:HEVاز سیستم هیبریدی با سه حالت رانندگی الکتریکی،
هیبریدی و بنزینی سود خواهد برد.
این خودروساز ژاپنی در نمایشگاه توکیو  ۲۰۲۲نسخه پیشتولیدی
استپ  WGNرا به نمایش خواهد گذاشت .فعال ًمشخص نیست که
آیا این خودرو در بازارهای بینالمللی نیز عرضه خواهد شد یا خیر
اما به نظر نمیرسد این کار صورت گیرد .از جمله رقبای این خودرو
میتوان به تویوتا نوح و ووکسی اشاره کرد که نسل جدید آنها نیز
سرِنا است.
معرفی شده است .دیگر رقیب این خودرو نیسان ِ
منبع :پدال ()pedal.ir

چرا میتوان ماه را در طول روز دید؟
بیایید به این فکر کنیم که چرا اصال میتوانیم ماه را در شب ببینیم.
بر خالف خورشید ،ماه نوری از خود ایجاد نمیکند و دلیل اینکه ما
میتوانیم آن را ببینیم این است که نور خورشید از سطح آن منعکس
میشود.
در طول روز نیز همین امر صدق میکند اما ماه بر خالف ستارگانی
که در طول روز همچنان در آسمان هستند اما به دلیل روشنایی
آسمان نمیتوانیم آنها را ببینیم ،در واقع به اندازهای میدرخشد که
میتوان تا زمانی که در سمت خاصی از آسمان باشد ،آن را در روز
یا شب مشاهده کرد.
در طول پدیده ماه کامل/بدر ،ماه در مقابل خورشید در آسمان
قرار میگیرد .به همین دلیل است که میتوانیم تمام صورت ماه را
در حال بازتاب نور خورشید ببینیم .همانطور که زمین میچرخد ،ماه
فقط در یک روز از ماه و درست زمانی که خورشید غروب میکند،
طلوع میکند.
در روزهای قبل از ماه کامل ،اگر به شرق آسمان نگاه کنید،
میتوانید طلوع ماه تقریبا کامل را قبل از غروب خورشید مشاهده

کنید و روزهای بعد از ماه کامل نیز میتوانید به غرب آسمان نگاه کنید
و غروب ماه را پس از طلوع خورشید مشاهده کنید.

ویترین
انتشار «وزن کلمات»

کتاب «وزن کلمات» نوشته پاسکال مرسیه راهی
بازار کتاب شد.
به گزارش ایسنا ،کتاب «وزن کلمات» نوشته
پاسکال مرسیه با ترجمه مهشید میرمعزی در
 ۶۴۸صفحه با شمارگان  ۵۵۰نسخه و قیمت
 ۱۵۵هزار تومان در نشر افق منتشر شده است.
درباره این نویسنده میخوانیم :پیتر بری ،با نام
مستعار پاسکال مرسیه ،در  ۲۳ژوئن سال ۱۹۴۴
در برن سوئیس متولد شد و دوران کودکی و
دبستان را در همان شهر سپری کرد .وی از سال
 ۱۹۶۴در رشتههای فلسفه ،زبانشناسی کالسیک،
هندشناسی ،فلسفه کالسیک و ادبیات انگلیسی
در لندن و هایدلبرگ تحصیل کرد و در سال
 ۱۹۷۱مدرک دکتری خود را گرفت .او نام مستعار
پاسکال مرسیه را در سال  ۱۹۹۵و هنگام نوشتن
رمان «سکوت پرلمان» برای خودش برگزید و در
سال  ۱۹۹۸با انتشار رمان دومش«متخصص
کوک پیانو» ،نام اصلیاش را فاش کرد .هر دو
رمان با استقبال خوانندگان روبهرو شده و هر دو
با موضوع کار فلسفی بیری در هم بافته شدهاند.
مرسیه نوشتن ادبی را زمانی شروع میکند که بیری
نوشتن فلسفی را تمام کرده باشد و برعکس .در
سال  ،۲۰۰۱رمان «حرفه آزادی» را با نام اصلیاش
منتشر کرد .او در این کتاب به طریقی نظاممند
افکار را هدایت و در عین حال با لحنی ادبی نوعی
مفهوم آزادی اراده را تعریف میکند .کتاب فلسفی
«حرفه آزادی» در مدت کوتاهی بسیار پرفروش
و به زبانهای دیگر ترجمه شد .او «قطار شبانه
لیسبون» را ،که یکی از بزرگترین موفقیتهایش
بوده است ،در سال  ۲۰۰۴با نام مستعار پاسکال
مرسیه نوشت ،مرسیه ،با انتشار این کتاب ،وارد
جرگه نویسندگان فلسفیای شد که کتابهایشان
از اقبال خاصی برخودار است .این کتاب در ایران
به قلم همین مترجم و از سوی همین ناشر منتشر
و با اقبال مخاطبان روبهرو شده است .در نوشته
پشت جلد کتاب میخوانیم :همواره این کلمات
هستند که در شکستن سد دنیوی و فانی به من
یاری میرسانند .چیزی در روح شعر ،یعنی کامال
شکل و نغمه دقیقش ،مرا موظف میکند که آن را
در قالب کلمات درآورم .چنین فعالیتی راهی است
برای رهایی از خیال واهی زمان .شعر سرعت زمان را
کاهش میدهد ،آن را نگه میدارد و ما را از دستش
رها میسازد؛ چه شعرگونگی کلمات در ادبیات
باشد ،چه شعرگونگی آواهای موسیقی« .پاسکال
مرسیه با هوشیاری و احتیاط اجازه میدهد قهرمان
رمانش توانایی ادبی خود را کشف کند .در عین حال
ادراک نافذ و چشمگیرش را برای تفاوتهای زبانی
به اثبات میرساند ...زمانی بسیار عمیق».

