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«اپ»تکار

بهترین اپلیکیشنهای موبایل برای
نگیری از فایلها
پشتیبا 

این روزها پیوند غیرقابل انکاری میان گوشیهای
هوشمند و زندگی روزمره انسان ایجاد شده،
به طوری که ادامهی زندگی بدون سرویسها
و ابزارهای مبتنی بر گوشیها برای بسیاری از
کاربران غیرقابل تصور و دشوار خواهد بود .در
چنین شرایطی ،محافظت از اطالعات موجود روی
گوشیهای هوشمند امر بسیار مهمی به شمار
میرود و تهیهی نسخهی پشتیبان از آنها میتواند
اقدامی بسیار عاقالنه در جهت مقابله با شرایط
غیرقابل پیشبینی باشد.
با وجود اینکه بسیاری از محصوالت هوشمند
همراه به صورت پیشفرض همراه با اپلیکیشنهای
تهیهی نسخهی پشتیبان عرضه میشوند ،اما اغلب
آنها محدودیتهایی درپی دارند .اما آیا میتوان با
استفاده از ابزارهای رایگان ،چنین محدودیتهایی
را دور زد و از تمامی تنظیمات و فایلهای گوشی
نسخهی پشتیبان تهیه کرد؟
Autosync
امکان
Autosync
جامع
ن
اپلیکیش 
پشتیبانگیری از فایلها در پلتفرمهای گوناگون
مانند دراپباکس ،گوگل درایو ،واندرایوBox ،
و  Megaرا فراهم میکند .همچنین قابلیت
همگامسازی به کاربران کمک میکند تا فایلهای
آپلود شده روی سرویسهای ذخیرهسازی ابری را به
صورت خودکار در گوشی خود نیز به همراه داشته
باشند .از قابلیتهای کلیدی اپلیکیشن میتوان به
انتخاب بازه زمانی برای تهیه نسخه پشتیبان در
کنار پشتیبانی از ابزار  Taskerاشاره کرد .اگرچه
 Autosyncبه صورت رایگان در دسترس کاربران
قرار گرفته اما شامل محدودیتهایی میشود که در
نسخ ه پریمیوم وجود ندارند .از جمله قابلیتهای
نسخ ه پولی میتوان به امکان آپلود فایلهای
بزرگتر از  ۱۰مگابایت ،همگامسازی چندین فولدر،
تنظیم رمز عبور ،حذف تبلیغات و پشتیبانی بهتر
اشاره کرد .سرویسهای ویژه شامل چندین طرح
مختلف میشوند که با تعرفههای  ۴.۹۹ ،۱.۹۹و
 ۹.۹۹دالر در ماه ارائه میشوند.
Alpha Backup Pro
سرویس  Alpha Backup Proبه صورت
تخصصی برای تهی ه پشتیبان از اپلیکیشنها
طراحی شده و میتواند نسخ ه  APKتمامی اپها
را روی حافظهی داخلی و ابری ذخیره کند .کاربران
میتوانند اقدام به اشتراکگذاری فایلها کنند و به
جزئیات آنها مانند ورژن و تاریخ نصب دسترسی
داشته باشند .بدون شک چنین ابزاری نمیتواند
به قدرتمندی مواردی که نیازمند روت هستند،
مانند  ،Titanium Backupباشد ولی همچنان
گزینهای مناسب برای کاربرانی به شمار میرود که
عالقهای به روت کردن دستگاه خود ندارند.
اگر تمایلی به تهی ه نسخ ه پشتیبان از
اپلیکیشنهای خود به صورت دستی ندارید،
میتوانید تنظیمات خودکار برنامه را فعال کنید.
تمرکز اصلی  Alpha Backup Proروی فایلهای
 APKاست ،اما میتوانید به کمک آن از تنظیمات
دستگاه ،دیتای اپها ،مخاطبین ،تاریخچ ه تماس و
پیامکها نیز پشتیبانگیری کنید.
سرویسهای ابری گوگل درایو ،دراپباکس و
واندرایو به صورت پیشفرض در دسترس قرار
دارند و به کمک گزینه  Shareمیتوان از سایر
پلتفرمها نیز بهره برد .همچنین امکان انتقال
فایلها به کارت حافظه یا حافظهی جانبی  USBنیز
وجود دارد .درنهایت رمزنگاری نسخههای پشتیبان
میتواند امنیت فایلها را تضمین کند.
G Cloud Backup
سرویس  G Cloudنوعی فضای ذخیرهسازی
ابری به شمار میرود که به صورت اختصاصی
برای پشتیبانگیری از فایلها طراحی شده است.
با نصب اپلیکیشن آن میتوانید از پیامکها،
مخاطبین ،تصاویر ،ویدئوها ،اسناد ،تاریخچه
تماس و بسیاری دیگر از موارد ،نسخ ه پشتیبان
تهیه کنید.
همچنین قادر خواهید بود تا فعالیت سرویس
را در شرایط و بازههای زمانی مختلف مانند هنگام
اتصال به وایفای یا شارژ شدن ،تنظیم کنید .هر
کاربر به صورت پیشفرض ۱ ،گیگابایت فضای
ذخیرهسازی رایگان در اختیار دارد که امکان
گسترش رایگان آن تا سقف  ۱۰گیگابایت وجود
دارد .با پرداخت  ۳.۹۹دالر میتوان به فضای
ذخیرهسازی نامحدود دسترسی داشت.
منبع:دیجیاتو

عکسنوشت

چرا افکار منفی را بیشتر دوست داریم؟

گاهی اوقات در خیاالت غرق میشویم و سخت
مشغول انجام کاری هستیم .شاید برای شما هم
پیش آمده باشد که در خیاالت خود با کسی
مشاجره و اشتباهات خود را توجیه میکنید.
نقدهای منفی اغلب اثراتی به مراتب بیشتر
از تعریف و تمجید دارند و خبرهای منفی
بیشتر مورد توجه قرار میگیرند تا خبرهای
مثبت .دلیل این موضوع این است که اتفاقات
منفی اغلب اثرات بیشتری نسبت به خبرهای
مثبت ،بر مغز دارند .روانشناسان این مبحث
را تعصب (به معنی اصرار داشتن) روی افکار منفی
که اثرات قوی بر رفتار ،تصمیمها و روابط شما دارد .تعصب
مینامند،
روی افکار منفی ما را برای مشاجرات در حالت آمادهباش قرار میهند و توازن بین
مثبتها و منفیها را در ذهن ما بر هم میزنند .تعصب روی افکار منفی اینگونه بیان
میشود که زخم زبان و سرزنش کردن بیشتر از لذت یک جایزه ما را درگیر میکند.
این پدیده روانشناسی توضیح میدهد که چرا با اولین تجربه منفی هر اتفاقی به
سختی کنار میآییم و آسیبهای روانی در گذشته تا این حد بر ما اثرگذار بودند .ما
به کنشهای منفی بیشتر واکنش نشان میدهیم و تمایل داریم آنها را بارها در ذهن
خود با تصویری واضح مجسم کنیم.
محققان قوانین وسیعی درباره تمایل بیشتر مردم به تمرکز روی مسائل منفی
یافتهاند .مردم اتفاقات بد برایشان مهمتر است و سعی میکنند از نتیجه اتفاقات و
تجربههای بد خود درس بگیرند؛ حتی این موضوع نیز به میان آمد که ما اغلب تمایل
به تصمیم گرفتن بر اساس اطالعات منفی داریم نه دادههای مثبت .درواقع هر چیز
منفی باشد میتواند توجه ما را به خود جلب کند.
برخی از یافتههای روانشناسان نشان میدهد تعصب روی افکار منفی ،باعث ایجاد
انگیزه برای به پایان رساندن یک ماموریت یا وظیفه میشود .به دست آوردن چیزی
انگیزه کمی به ما میدهد نسبت به از دست دادن آن .از دست دادن داشتههایمان
انگیزه بیشتری برای ایستادگی و جنگیدن به ما میدهند تا به دست آوردن خواستههای
جدید .ما برای اینکه داشتههایمان را حفظ کنیم به یک کار ادامه نمیدهیم مگر اینکه
بدانیم اگر برایشان تالش نکنیم آنها را از دست میدهیم .این موضوع میتواند نقش
محرک انگیزشی را بازی کند.
مطالعات محققان نشان داده است اغلب مردم تمایل بیشتری به درست پنداشتن
اخبار منفی دارند .همچنین اخبار منفی توجههای بیشتری را به خود جلب میکنند و
زودتر بین مردم میپیچند .ممکن است ارزش بیشتری هم برای ما داشته باشند .این
شاید دلیل منتخب بودن و محبوب بودن اخبار منفی باشد.
محققان دریافتند که ما بسیاری از اوقات خود را به فکر کردن درباره هر منفیای
که در زندگیمان است میگذرانیم و این موضوع بر نحوه فکر کردن ،احساسات و
عکسالعملهای ما اثری قوی دارد .اثرات این افکار را به وضوح میتوانید در روابط،
تصمیمگیری و نحوه درکتان از دیگران ببینید .حتی مرور خاطرات منفی نیز میتواند
بر تصمیمهای ما اثرگذار باشند.
تعصب روی افکار منفی اثر مستقیمی بر روابط شما میگذارد .به این صورت که
شما بدترینها را از دیگران انتظار دارید ،به خصوص این موضوع در روابط صمیمی و
نزدیک بیشتر است .به طور مثال ،وقتی پیشبینی میکنید که دوست شما چطوری
به مسئلهای واکنش نشان میدهد و شما چگونه باید از خود دفاع کنید در وضعیت
قرمز قرار دارید .مشاجرات در رابط ه شما و دوستتان به همین علت است؛ زیرا شما
تصمیم گرفتهاید با پیشزمینههای ذهنی خود همهچیز را ارزیابی کنید .وقتی این قبیل
اتفاقات در روابط انسانی میافتد به راحتی فراموش نمیشوند.
تصمیمگیری در زندگی ما بسیار مهم است و تعصب روی افکار منفی بر روند
تصمیمگیری ما اثر میگذارد و فاکتورهای مغزی ما را تغییر میدهد .بر انتخاب و
ریسکپذیری ما نیز اثر میگذارد .ما بیشتر به جنبههای منفی هر چیز نگاه میکنیم و
جنبههای مثبت را از قلم میاندازیم .همین باعث میشود نتوانیم تصمیمهای درست
بگیریم .بررسی محققان نشان داده است که وقتی دو موضوع پیشرو داشته باشیم،
یکی درباره نقاط قوت افراد و دیگری درباره نقاط منفی ،اکثر مردم نقاط منفی یکدیگر
را نشانهگیری میکنند.
منبع :ایرنا زندگی

ماشین
بازی

ورینا؛ پشم چینی گوسفندان در مازندران

ویترین

واقعی شدن یک ایده…

نیسان جوک مفهومی آماده شده برای رالی در سال پیش را به یاد
میآورید؟ به نظر میرسد نیسان درباره این خودرو جدی است چراکه
شاهد تولید نمونه تک ساخت آن بهمنظور ادای احترام به خودروی
مشهور  ۲۴۰Zهستیم .بد نیست بدانید  ۲۴۰Zدر سال  ۱۹۷۱قهرمان
مسابقات رالی آفریقا شد.
همانگونه که نام این خودروی مفهومی نشان میدهد ،جوک

تازههای
علمی

عکس :حوا احمدی  /مهر

هیبرید رالی تریبوت بر اساس نسخه هیبریدی این شاسیبلند جدید
بنا میشود ،خودرویی که قرار است از تابستان سال جاری میالدی
روانه بازارهای اروپایی شود.
البته باید دانست کانسپت موردبحث از برخی تغییرات ظاهری سود
میبرد تا شبیه یک خودروی رالی کامل شود .قوس چرخها برش
خوردهاند تا فضای کافی برای نصب الستیکهای بزرگ گوودیر رانگلر

با ابعاد  ۷۰R16/۲۶۵ایجاد شود .همچنین تریم پالستیکی هم روی
سپرهای جلو و عقب با فالپ های محافظتی وجود دارند .به این موارد
باید مه شکنهای بزرگتر ،چراغهای بیشتر روی کاپوت و نوار LED
روی سقف را اضافه کرد.
دیگر تغییرات این خودروی مفهومی نسبت به جوک استاندارد
شامل روف راک ،دو الستیک زاپاس فول سایز ،خروجیهای اگزوز
جذاب و… هستند .یک پوشش ویژه نیز روی بدنه دیده میشود که
از نیسان  ۲۴۰Zذکر شده الهام گرفتهاند .داخل کابین میتوانیم رول
کیج ،آتشخاموشکن ،صندلیهای مسابقهای با اتصاالت ایمنی ۴
نقطهای ،غربیلک فرمان با پوشش آلکانترا ،ترمزدستی هیدرولیکی و
سیستم ارتباط داخلی با هدفون برای ارتباط راننده و کمک را ببینیم.
همانگونه که در تصاویر نیز دیده میشود نیسان نیمکت صندلی
عقب را حذف کرده است.
علیرغم ظاهری خشن ،قوای محرکه هیبریدی این خودرو تغییر
نداشته است و بنابراین جوک موردبحث کندتر از  ۲۴۰Zسال ۱۹۷۱
عمل میکند ،خودرویی که در سال  ۲۰۱۳بازسازی شد تا جزو
کلکسیون میراث نیسان باشد .پیشرانه  ۴سیلندر  ۱.۶لیتری تنفس
طبیعی این خودرو قدرت  ۹۳اسبی و گشتاور  ۱۴۸نیوتون متری
تولید میکند .واحد الکتریکی نیز خروجی  ۴۸اسبی و گشتاور ۲۰۵
نیوتون متری دارد .همچنین پیشرانه الکتریکی دومی نیز وجود دارد
ب خنک
که به عنوان ژنراتور استارتر ولتاژ باال عمل میکند .باتری آ 
 ۱.۲کیلووات ساعتی ،گیربکس چندحالته و… جزو دیگر اجزای قوای
محرکه جوک هستند .تنها تغییر این خودرو نسبت به جوک هیبرید
جادهای استفاده از سوختهای زیستی تولید شده توسط کمپانی شل
است.
همانگونه که تصور میکنید جوک هیبرید رالی تریبوت پروژهای تک
ساخت است و روانه خط تولید نخواهد شد .با توجه به ماهیت شهری
این خودرو انتظار نداریم مالکان جوک با این خودرو به دل جنگل و
آفرودهای سنگین بزنند.
منبع :پدال ()pedal.ir

خنک کردن ساختمانها با نوعی فوم از جنس چوب!

پژوهشگران چینی و آلمانی ،نوعی فوم مبتنی بر چوب ابداع کردهاند
که میتواند میزان انرژی مورد نیاز برای خنک کردن ساختمان را کاهش
دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس ،بخش قابل توجهی از انرژی
برای گرمایش و سرمایش خانهها و ساختمانها مصرف میشود؛ بنابراین
یافتن راههای جدیدی برای تنظیم کردن دما مهم است .مهندسان چینی و
آلمانی ،یک فوم جدید مبتنی بر چوب ساختهاند که میتواند ساختمانها
را خنک کند و به راحتی قابل تنظیم کردن باشد.
تهویه مطبوع ،موثر است اما بهترین روش دوستدار محیط زیست
برای خنک کردن هوا نیست .دانشمندان در سالهای اخیر ،در حال
توسعه روشهایی بودهاند که الکتریسیته زیادی را مصرف نمیکنند؛
از جمله رنگهای فوقسفید یا پوششهای آینهای که نور خورشید را
منعکس میکنند و سیستمهای خنککننده تابشی که گرمای ساختمان
را به صورت امواج فروسرخ به آسمان باز میگردانند.
با وجود این ،اثربخشی این سیستمها در شرایط مختلف میتواند
متفاوت باشد .به عنوان نمونه ،اگر هوا گرم یا مرطوب باشد ،پوششهای
انعکاسی میتوانند همچنان گرما را وارد کنند .این در حالی است که اگر
هوا ابری باشد ،خنککننده تشعشعی به خوبی کار نمیکند .تنظیم سطح
خنککننده نیز ممکن است دشوار باشد.
دانشمندان دانشگاه گوتینگن آلمان و دانشگاه جنگلداری نانجینگ

چین ،ماده جدیدی را ابداع کردهاند که باور دارند میتواند برخی از این
مشکالت را حل کند .این ماده ،نوعی فوم ساختهشده از چوب است که
نور خورشید را منعکس میکند ،عملکرد یک عایق حرارتی را دارد و گرمای
جذبشده را به جو باز میگرداند.
این ماده ،از نانوبلورهای سلولزی ساخته شده است که با پلی از جنس
سیالن به یکدیگر متصل شده و سپس به صورت یخ خشکشده در
میآیند و به یک فوم سفید و سبکوزن تبدیل میشوند .محصول نهایی،
 ۹۶درصد از نور مرئی خورشید را منعکس میکند و  ۹۲درصد از اشعه
مادون قرمز جذبشده را ساطع میکند.
پژوهشگران برای آزمایش توانایی خنککنندگی این ماده ،آن را روی
جعبهای قرار دادند که داخل آن با فویل آلومینیومی پوشانده شده بود
و هنگام ظهر ،آن را زیر نور مستقیم خورشید قرار دادند .این ماده،
محیط داخل جعبه را تا  ۹.۲درجه سلسیوس خنکتر از هوای بیرون نگه
داشت و حتی در هوای مرطوب نیز توانست فضای داخلی را تا  ۷.۴درجه
سلسیوس خنکتر نگه دارد .پژوهشگران باور دارند که اگر این ماده در
مقیاس بزرگتر برای پوشاندن سقف و دیوارهای ساختمان تهیه شود،
میتواند به طور میانگین  ۳۵درصد از انرژی مورد نیاز برای خنکسازی
را کاهش دهد.
جالبتر از همه این که قدرت خنککنندگی این ماده در صورت فشرده
شدن ،کاهش مییابد .این ویژگی ممکن است یک نقطه ضعف به نظر

برسد اما پژوهشگران میگویند که فشردن فوم میتواند روشی سودمند
برای تنظیم دقیق مقدار خنککننده در شرایط جوی یا محیطی باشد.
به گفته پژوهشگران ،این فوم خنککننده جدید در نهایت میتواند
راه را برای ابداع مواد تنظیمکننده حرارتی هموار کند که نه تنها با محیط
زیست سازگار هستند ،بلکه هزینه انرژی مصرفی برای خنکسازی را نیز
کاهش میدهند.

«انداز های از بیاندازهگی شعر»
منتشر شد

مجموعه اشعار عابدین پاپی با نام «اندازهای
از بیاندازهگی شعر» توسط انتشارات زهره علوی
منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر ،عابدین پاپی نویسنده ،شاعر
و منتقد ادبی معاصر از انتشار مجموعه اشعار
توسط
خود با نام «اندازهای از بیاندازهگی شعر»
ِ
انتشارات زهره علوی خبر داد.
این نویسنده درباره این مجموعه اشعار به
خبرگزاری مهر گفت« :اندازهای از بیاندازهگی
شعر» شعر نامی است که برای  ۱۶دفتر شعر
برگزیدهام که هرکدام از این دفاتر در یک شرایط
زمانی و بافت مکانی خاصی در بطن ِ طبیعت و
جامعه سُروده شدهاند.
پاپی در ادامه افزود :مهمترین ویژگی شعر
آن است که در هر برهه و بازه زمانی خود را با
شاخصههای زبانی و شاکلههای رفتاری ،روحی
و حتی معنایی متفاوتی به جامعه نشان میدهد
و این مهم خود عاملی است تا که زیرساختهای
فرهنگی و روساختهای اجتماعی یک کشور
بیش از پیش مستحکمتر و کارآمدتر جلوه
نمایند .شعر به ما این اجازه را میدهد تا که
گفتوگو و گفتوگومندی خود را با آن همسو
و همساز نمائیم و این مهم بارزترین خصیصهی
مقولهای به نام شعر محسوب میشود از این رو
که ،فرهنگ تعامل منجرِ به بسط تعادل و ترویج
دمکراسی در جامعه و آن هم در ابعاد ِ مختلف
جامعه میشود.
سرایندگیهای
این نظریهپرداز ادبی درباره سیر ُ
خود در این مجموعه اشعار گفت :این مجموعه
اشعار حاصل  ۱۷سال کار و تالش بنده در
دایره فرهنگ و ادب است که هر دفتری دارای
آیتمهای زبانی متفاوتی است به طوری که از
شبیه نویسی و شبیه سازی احتراز کردهایم و
تالش ما بر آن بوده تا که زبان و معنا در شعر را
با روشی به جامعه ارائه دهیم که نسب ِ
ت به زبان ِ
شعر نو درگذشته و در ابعادی حال متفاوتتر و
مجزاتر باشد.
پاپی در ادامه اظهار کرد :شعر باید در معرض
اتفاق قرار بگیرد و تا اتفاقی در شعر شاعر نیفتد
بیگمان هنر و خالقیّت در هنر شکل نخواهد
گرفت .مهمترین شاخصهی زبانی من در این
واژگانی تازه و جهان شمول در
دفاتر گزینش ِ
واژگان در زبان ِ شعر
این
که
دنیای امروز بوده
ِ
من تغییر و تأثیر به سزایی داشتهاند.

