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 :سخن سردبیر

چده کده   دهندد بخلدی ندارندد و آن   چه که در اختیار دیگران قرار میها این است که درباره آنمنش لینوکسی

بدرای همدین    .منظور نیز هست که این مجله الگ نیز هسدت به همین . دهنددارند در اختیار همگان قرار می

از طرفی دیگر با توجه بده رویکدرد سدرعت    . قرار است که بخشی از این مجله به لینوکس اختصاص داده شود

دلیل است که از  آندر واقع این به . همواره بخشی متفاوت به این مطلب اختصاص داده شده است مانبیشتر

هدای مختلفدی راه   در این راستا تاکنون گروه. شدنددر راستای سرعت بیشتر ارائه می پایه و اساس کارهای ما

 4116پدس از آن در سدال   . را تشدکیل دادیدم   speedmotionگروه  4114در سال به عنوان مثال . انداختیم

  .هاب راه انداختیمرا در گیت quickworkflowپروژه متن باز 

در خددمت  که چطور تکنولوژی این ؛دیاببه ادبیات اختصاص نیز از نهنگ الگ ی هایبخش در آینده قرار است

 .گیردمیقرار آن 

https://groups.google.com/forum/#!forum/speedmotion
https://github.com/tkoohi/QuickWorkflow/wiki
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 تصویری از حرکت ذرات در اتم

 

 آینده

های الکترونیکدی  در آینده دستگاه

چیزی بیشتر از یک صفحه نمایش 

مسددتطیل شددکل در جیددب مددا    

آنهددا بدده صددورت  . خواهنددد بددود 

یکپارچدده جزئددی از زندددگی مددا    

خواهند شد و در تار و پود زنددگی  

کوله پشتی . ما رسوخ خواهند کرد

androcell  که با فناوری"Cradle 

to Cradle"   تولیددد شددده اسددت

یندده نموندده ای از وسددایل رو بدده آ 

 است که عالوه بر کوله پشتی یدک 

دسددتگاه ارتطدداطی الکتریکددی نیددز 

دیدد  دی اکسدی ر  رپس اگ. باشدمی

 دزنبا کوله پشتیش حرف می ددار

بدا  . سدت ه ند اید طرف دیوویفورا نگ

 سدایت طراحدی یدانکو   مراجعه بده  

نیددد اطالعددات بیشددتری در اتومددی

کوله پشتی منحصدر بده    مورد این

.فدددرد و زیطدددا کسدددب کنیدددد   

 کوهی فاطمه

 سخت افزارکارشناس 

 

http://www.yankodesign.com/
https://telegram.me/enahang


 ترابایتی دنیا 1وسترن دیجیتال و آغاز فروش باریک ترین هارد دیسک 

سدیگیت بایدد بده خدودش تکددانی     

بعدد از اینکده ایدن شدرکت     . بدهد

مگابدایتی خدود    511هارد دیسک 

میلیمتدر را معرفدی    5با ضدخامت  

کددردح حدداال نوبددت بدده وسددترن    

 1دیجیتال رسیده تا نه تنها هدارد  

 7ترابددایتی خددود بددا ضددخامت    

میلیمتددر را معرفددی نمایدددح بلکدده  

فددروش و تحویددل آن را هددم آغدداز 

اده از فنددداوری بدددا اسدددتف. کندددد

StableTrac  ح هر دو انتهای محدور

استوانه ای موتدور محکدم و بابدت    

نگه داشته شده و بده ایدن صدورت    

لددرزش بدده حددداقل مددی رسددد و   

پیگیری خدوانش اطالعدات بهطدود    

 .می یابد

هم هددهای   SecureParkفناوری 

بطت اطالعات را در حین افدزایش  

دور هارد یدا کداهش آن یدا موقدع     

اصله از دیسدک نگده   خاموشیح با ف

این فاصله منجر به کسب . داردمی

اطمینددان از عدددس لمددس دیسددک  

توسدده هددد ضددطه اطالعددات و در 

-نتیجه افزایش طول عمر آن مدی 

 .شود

 کتاب مجهز به صفحات لمسی برای تجربه سفر در زمان

کتدداب مجهددز بدده رایاندده کوچددک  

داخلی و صدفحه نمدایش لمسدیح    

امکددان سددفر و تجربدده ح ددور در  

های مختلف در هنگداس بدازی    دوره

کتاب . کند را برای کاربر فراهم می

Myst های قابدل   ای از کتاب نمونه

لینددک اسددت کدده امکددان ایجدداد   

های بانویه و سفر بده اعصدار    لینک

ایددن . کنددد مختلددف را فددراهم مددی

مجهز به یک رایانه کوچدک  کتاب 

و یدک   XPدست سداز بدا وینددوز    

صفحه نمایش لمسی پدن  اینیدی   

 641*481بددا وضددوو تصددویری   

 .پیکسل است

اندازه کتاب نصف یک ندوت بدو    

است و انرژی مورد نیاز توسه یک 

-3باتری قابل شدارژ لیتیدوس یدون    

cell تواندد   شود کده مدی   تأمین می

حداکثر تا دو ساعت مورد استفاده 

 1.6یددک پردازنددده . قددرار بگیددرد

ح چیپست Z530P Intelگیگاهرتز 

و یدک   GMA500 Intelگرافیدک  

حافظدده یددک گیگابایددت در ایددن   

کداربر بدا   . کتاب بکدار رفتده اسدت   

ای  تواند مجموعده  می Mystکتاب 

را کده در   Mystاز بازی ویددئویی  

عرضه شده بودنددح در   1993سال 

طراحدی و  . قالطی جدید تجربه کند

ساخت کتداب شدش سدال بطدول     

هدزار دالر   15انجامیده و با قیمت 

 .شود فروخته می



 

 تواند روی زمین ستاره کوچکی بسازدترین لیزر جهان میقوی

درسددت در زمددانی کدده مح  ددان   

CERN   تماس تالش شان را به کدار

بسته اند که بدا ایجداد یدک سدیاه     

چالدده در فرانسدده دنیددا را معدددوس  

ح دانشددمندان آزمایشددگاه   !کننددد 

لددورنس لیورمددور بددرای خودشددان 

مشددد ول سددداخت ماشدددین روز  

 11یددک لیددزر : رسددتاخیز هسددتند

طط ه که ممکن است یدک سدتاره   

مینیدداتوری در شددمال کالیفرنیددا   

 .ایجاد کند

قددوی ( NIF)ر احتددرام ملددی ابددزا

ترین لیزر قابل استفاده در جهدان  

هدف از ساخت ایدن اسدطاب   . است

میلیارد دالری دسدتیابی   3.5بازی 

ای هسدته ( گدداخت )به همجوشی 

بده  . در محیه آزمایشدگاهی بدوده  

باعث تولد یدک   INFشکل تئوری 

ستاره کوچک بر روی زمدین مدی   

برابر  45این سیستم بیش از . شود

تم لیددزر دیگددر انددرژی  هددر سیسدد

 .مصرف می کند

در یک سدوپر   NIFپرتوافکن  194

طط ه جاسازی شدده و از   11سازه 

دستگاه های نوسان ساز اصلی کده  

منشا لیزر هستند تدا تداالر هددفح    

زمین فوتطدال   3مساحتی به اندازه 

ایدن پرتوهدا از   . را اش ال کرده اند

میان ت ویت کننده هدا عطدور مدی    

کنند و مرحلده بده مرحلده سدط      

 45انرژی آنهدا در زمدان ت ریطدی    

میلیدداردس بانیددهح از حدددود یددک   

میلیون  4میلیاردس ژول به بیش از 

یعنددی حدددود یددک میلیددارد )ژول 

 .افزایش می یابد!( درصد

در میدان تدداالر مرکدزی هددم یددک   

( ت ریطا اندازه یک بلطریندگ )گوی 

حاوی هیدروژن درانتظار سرنوشت 

 194وقتی کده  . خود نشسته است

پرتددو ت ویددت شددده بدده صددورت   

همزمان این هدف را مدورد حملده   

ایددده ای شددطیه )قددرار مددی دهنددد 

متددراکم سددازی اورانیددوس در بمددب 

هدای هیددروژن   ح هسته (هسته ای

به هم می پیوندند و این کار انرژی 

قابددل تددوجهی آزاد مددی کنددد کدده 

بسیار بیشتر از میزان انرژی مدورد  

. نیاز برای راه اندازی واکنش اسدت 

به گمانم باید دعا کنیم که اندرژی  

تولیدددی آن دددر زیدداد نطاشددد کدده  

نتوانند آن را کنترل کنندح اگر نده  

ممکن است اتفداقی بددتر از سدیاه    

چاله فرضی پروژه سرن در انتظدار  

!زمددددین و سدددداکنان آن باشددددد
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 فناوری که جهان را متحول می کند 5

معلددوس شددده  ایاخیددرا در مطالعدده

 کده شدطکه هدای اجتمداعیح     است

انددرژی خورشددیدی فددوم کارآمدددح 

های پیشرفتهای هوشمندح ساعت

روباتیک و چاپگرهای سده بعددیح   

متحددول  4113جهدان را در سددال  

 .کنندمی

به گدزارش ایرندا از پایگداه اطدال      

رسانی الیو ساینسح ایدن مطالعده   

توسه مح  دان موسسده فنداوری    

 .ماساچوست انجاس شده است

بر اساس این گزارشح پن  فناوری 

کددده بیشدددترین پیامددددها را در   

ر سددال خصددوص تجددارت و کددار د

 :خواهند داشتح عطارتند از  4113

 
 شبکه های اجتماعی

عی درحالی که شطکه هدای اجتمدا  

اندح روش تعامل مردس را ت ییر داده

امدددا بسدددیاری از سدددایت هدددای  

اجتماعی مانند فیس بو  و تویتر 

مشددکالتی را در ارتطددا  بددا قابددل  

اطالعات خصوصدی   دسترس بودن

 .اندافراد ایجاد کرده

سکوهای موقت شطکه های با ورود 

کده  « اسنپ چت»اجتماعی مانند 

دهدد عکدس   به کاربران اجازه مدی 

ارسال کنند و پس از مددت زمدان   

کندد  مشخصی عکس را ناپدید می

توانندددد در عدددین کددداربران مدددی

برخوردار بودن از تعامل اجتماعیح 

اطالعدددات ارسدددالی خدددود را در  

دسترس تماس افرادی که در جهان 

 .تندح قرار ندهندمش ول تعامل هس

 انرژی خورشیدی فوق کارآمد

هاسددت کدده جسددتجو بددرای  سددال

اشکال جایگزین انرژی در جریدان  

 .است

با ظهدور اندرژی خورشدیدی فدوم     

کارآمددد ایجدداد اشددکال اندددرژی    

تدر  جایگزین بده ح ی دت نزدیدک   

 بده   هداح ایدن موف یدت   .شده است

ویژه به اندرژی خورشدیدی اجدازه    

فسدیلی  دهد تا با سوخت های می

 .رقابت کند

 ساعت های هوشمند

هدای  گوشدی محطوبیت روز افدزون  

اطالعدات را  هوشمند روش کسدب  

هددای سدداعت. ت ییددر داده اسددت 

هوشمند با جمع آوری اطالعات از 

تلفن های هوشمند و نشدان دادن  

ها بر روی یک ساعت دو سدویه  آن

یددک گدداس در ارتطددا  بددا تسددهیل  

 .اندکسب اطالعات جلوتر رفته

هددای موتددوروالح متدداوا  ح شددرکت

سان و پطدل چندد سدازنده اصدلی     

 .ساعت های هوشمند هستند

 پیشرفت های رباتیک

پیشرفت هدای حاصدل از فنداوری    

رباتیک این پتانسیل را دارندد کده   

افراد و سازمان ها را نیدز   محل کار

گیری تحت تدابیر قدرار   بطور چشم

 .دهند

 چاپگرهای سه بعدی 

از محطوب تدرین اختراعدات سدال    

ساخت و تعمیم چاپگرهای  4114

 .سه بعدی بوده است

ها در حال حاضدر مشد ول   شرکت

بهره بردن از چاپگرهدایی هسدتند   

که از چند الیه مداده بدرای شدکل    

دادن به یک محصدول سده بعددی    

 .کننداستفاده می

به تازگی شرکت جنرال الکتریدک  

بددرای چدداز نددازل هددای سددوخت  

های جدیددد شددرو  بدده  ف دداپیما

استفاده از چاپگر سه بعدی کدرده  

 .است

http://cheddan.persianblog.ir/post/2164/
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 GitHubقلب 

 سددایت یددک را GitHub معمددوال

 یدک  یا خدمات ارائه و کد اشترا 

 برنامده  مخصدوص  اجتماعی شطکه

 آنهدا  دوی هدر . دانندد مدی  نویسان

 واقعدا  امدا  باشدندح  درست میتوانند

GitHub چیست؟ 

 مدتن  پدروژه  یک GitHub قلب در

 Linus Torvalds توسده  کده  بداز 

 اسدت  شده ایجاد( لینوکس خالق)

 Git واقع در. دارد وجود Git ناس به

 ندرس  نسدخه  کنتدرل  سیسدتم  یک

 Matthew. اسدددددت افدددددزار

McCullough اع دددای از یکدددی 

GitHub میگوید :Git دیگدر  مانند 

 نسخه نسخهح کنترل های سیستم

 و مدیریت ذخیرهح را افزار نرس های

 بیشدتر  الطته که. کندمی فراخوانی

 امدا  شدود مدی  اسدتفاده  کدها برای

Git فایدل  ندو   هدر  برای تواندمی 

 نیز Word فایل یک مانند دیگری

 .شود استفاده

 را هدا  پدروژه  توانمی GitHub در

 ایجدداد Repository عنددوان تحددت

 امکدان  جدز  بده  GitHub امدا . کرد

 هددایویژگددی repository ایجدداد

 رابده  فرمدانح  خده  مانندد  دیگری

 همکداری  آوردن بوجدود  گرافیکیح

 و مختلدددف هدددایrepository در

 .دهدمی را غیره

 شدداخ  هددای قابلیددت از یکددی

GitHub مخدزن  یدک  کردن کپی 

(repository )اصلی کاربر اکانت از 

 آن بده  کده  اسدت  دیگدر  اکاندت  به

Forking کداربر  سدپس . گویندمی 

 را خود نظر مورد ت ییرات تواندمی

 تواندد مدی  و کندد  ایجاد مخزن در

 اطدال   بدا  را شدده  ایجداد  ت ییرات

 کداربر  بده ( pull request) رسدانی 

 کاربر و کند اعالس مخزن آن اصلی

 کلیددک یددک بددا تواندددمددی اصددلی

 منت دل  اصلی مخزن به را ت ییرات

 (.merge) کند

 pullحfork ویژگدددی سددده ایدددن

request و merge کددده هسدددتند 

GitHub در. کندد مدی  قدرتمند را 

 کدداربر یددک اینکدده بددرای گذشددته

 پدروژه  یدک  در را ت ییراتدی  بتواند

 را آن ابتدا باید کند ایجاد باز متن

 ت ییدرات  سدپس  کدردح مدی  دانلود

 آن از بعددد  کندددح  اعمددال را الزس

 patch ناس به را ت ییرات از لیستی

 اصلی کاربر به پروژه همراه و ایجاد

 ابتددا  اصدلی  کداربر . فرستدمی آن

 کندد  اعتمداد  غریطده  کاربر به باید

 در و مشددداهده را patch سدددپس

 را ت ییدرات  بدودن  درسدت  صورت

 .کند اعمال

 

 یددک کدده زمددانی GitHub در امددا

pull request کداربر  دهددح می رخ 

 درخواسدت  پروفایل تواندمی اصلی

 صدددورت در و بطینیدددد را دهندددده

 درخواست اعتطار به( merge)تایید

 اعتطدار  ایدن . شودمی اضافه کننده

 روزمدده یدک  عنددوان بده  تواندددمدی 

 .شود شناخته

 های ویژگی دارای GitHub سایت

 روی بدر  اگدر . هسدت  نیدز  دیگری

 کنیدد مدی  کار باز متن های پروژه

GitHub کده  است مهم قدس اولین 

 اعتطدار  آوردن بدسدت . بردارید باید

 نویسدی  برنامده  دنیای در شهرت و

 پدذیر  امکان GitHub از استفاده با

  .است

 طاهره کوهی

 کارشناس ارشد هوش مصنوعی
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 سرعت بیشتر

 

 قوانین سرعت

امروزه سدرعت یکدی از معیارهدای    

اصلی سنجش محصوالت مختلدف  

از ماشددین و  .رودبدده شددمار مددی  

وسایل خانگی گرفته تا کدامپیوتر؛  

شما وقتی بده  . کندهیچ فرقی نمی

رویدد قطدل از   سراغ محصدولی مدی  

-هرچیز به این موضدو  فکدر مدی   

تواندد  کنید که با چه سدرعتی مدی  

بده  . کار مورد نظرتان را انجاس دهد

همدین دلیدل هدم تولیدکنندددگان    

محصوالت مختلف سدرعت کداالی   

از هدر ویژگدی   تدر  خود را برجسته

 .کننددیگر بر روی آن حک می

اما موضو  قابل توجه آن است که 

های مختلف تعطیر متفاوتی شرکت

بندابراین طرحدی   . از سرعت دارندد 

که یک شرکت برای سدریع جلدوه   

-دادن محصول خود در نظدر مدی  

 گیرد با 

 

محصول همسانی از شرکت دیگدر  

 .کندفرم می

 

 طاهره کوهی

هوش کارشناس ارشد 

 مصنوعی
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