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١٣٩٨بهار  –شماره چهارم   

 مبارك1398سال       

  دوبوار سيمون	سوءتفاهم اثر* 

شود آدم خوشحال آخر واقعا چطور مي
با زنگ ساعت  6:30باشد از اينكه ساعت 

بيدار بشود، از تخت بيايد بيرون، لباس 
بپوشد، زوركي چيزي بخورد، بريند، 
بشاشد، مسواك بزند، شانه كند، و بعد از 
يك نبرد طوالني با ترافيك، برسد جايي 

زند براي كس ديگري كه درواقع زور مي
كلي پول دربياورد و درنهايت هم ازش 

خواهند بابت اين فرصتي كه در مي
 اختيارش گذاشته شده، قدردان باشد؟

  پيرمرد و دريا اثر ارنست همينگوي*

مهم ترين درسي كه از مادربزرگم آموختم 
اگر مي خواهي چيزي را نابود :اين بود

كني، اگر مي خواهي صدمه و آسيبي به 
چيزي برساني، كافي است آن را محدود 
كني، كافي است آن را محصور كني. آن 

خود به خود خشك مي وقت مي بيني كه 
 !شود، پژمرده مي شود و مي ميرد

 

 ي رمزنگاري شدهايجاد پوشه

اي هستيد كه در صورتي كه خواستار حفاظت از پوشه
گيرد، محتواي آن اغلب مورد استفاده قرار مي

توانيد آن را رمزنگاري كرده و مانند يك درايو مي
 كنيد.  (Mount) افزاري آن را مونتسخت

مونت كردن به مفهوم قابل دسترس كردن درايو از 
طريق سيستم فايل رايانه است. فقط در اين صورت 

هاي يك درايو دسترسي توان به دادهاست كه مي
 داشت.

هاي در واقع اين كار سبب دسترسي آسوده به فايل 
هايي كه محافظت شده خواهد شد. همچنين در زمان

نيد، موجب حفظ كهاي خود استفاده نمياز داده
شود. براي اين منظور ها ميتر آنامنيت بيش

بهره  Gnome Encfs Manager توانيد از ابزارمي
 ببريد. 

ي مورد نظر هم، طبق براي مخفي كردن فايل يا پوشه
توانيد از كاراكتر نقطه در ابتداي نام آن معمول مي

 استفاده كنيد. با انجام اين كار، فايل مورد نظر به طور
 .زمان مخفي و ايمن خواهد شدهم
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!بيشتربدانيد به شرط شيريني  

آيا مي دانيد زمان كوتاه ترين  *
دقيقه بود و بين نازي  38جنگ 

  .ها و انگلستان رخ داد

آيا مي دانيد نقره مي تواند  *
نوع ميكروب را از بين ببرد  650

  .ومواد ضد عفوني قوي است

آيا مي دانيد كوتاهترين  *
جمله كامل در زبان انگليسي 

   .است I am جمله

آيا مي دانيد سگ ها كمتر  *
صدا از خود توليد مي  100از 

كنند اما گربه ها بيش از 
  .يكصد صدا توليد مي كنند

ميليارد  33آيا مي دانيد  *
الكترون در هر قطره آب 

  .وجود دارد

آيا مي دانيد چينيها بيشتر *
  .از آمريكاييها انگليسي بلدند

  شبكه هاي اجتماعي پربازديد

 (Facebook) فيسبوك *

 اجتماعي ارتباط		ترين شبكهبزرگ فيسبوك
 اعضاي هم و كاربران كل تعداد نظر از هم(

 اين. است جهان سراسر در) شده ثبت حقيقي
 2004 سال فوريه در محبوب	اجتماعي	شبكه

آوري موفق به جمع سال 12 طي در و تاسيس
ميليارد كاربر فعال ماهانه  1,59بيش از 

 يك 	از بيش رسمي آمارهاي بر بنا	شد.
 اين از متوسط و كوچك كار و كسب ميليون
 استفاده خود تجاري تبليغات براي رسانه
 2 حدود حاضر حال در فيسبوك. كنندمي

 توسط ماهانه فعاليت ميليون 10 و ميليارد
 .دارد كاربرانش

 (Instagram) اينستاگرام*

 پلت اين. است تصويري اجتماعي شبكه يك	
 و شد اندازي راه 2010 سال اكتبر	6 در فرم
 مالك و دارد فعال كاربر ميليون 400 از بيش
 بسيار تعداد. است فيسبوك هم آن اصلي
اين شبكه براي پست  از كاربران از زيادي

كردن تصاوير سفر خود، دنياي مد، غذاهاي 
مختلف و مورد عالقه خود، هنر و ساير 

كنند. يكي از موضوعات مشابه استفاده مي
ي داليل محبوبيت اينستاگرام به واسطه

فيلترهاي منحصر به فردي است كه امكانات 
كنند. ويرايش عكس و ويديو را ايجاد مي

كاربران اين شبكه عضو درصد  95تقريبا 
فيسبوك هم هستند و بدين ترتيب شما 

توانيد با يك تير دونشان را هدف بگيريد. مي
ميليون  800هم اكنون اينستاگرام حدود 

 .بازديد ماهانه دارد

 برخي از پايگاههاي مفيد پزشكي

 URL Addressنام منابع

نظام نوين اطالعات 
 پژوهش هاي پزشكي ايران

/http://research.ac.ir 

 http://rsf.research.ac.ir/  سامانه منبع ياب

سامانه علم سنجي 
  دانشگاه هاي پزشكي

/http://usid.research.ac.ir 

 http://ppc.research.ac.ir/  سامانه مشابهت ياب

سامانه پايان نامه هاي 
  دانشگاه هاي پزشكي

http://thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx 

سامانه علم سنجي اعضاي 
  هيأت علمي

/http://isid.research.ac.ir 

بانك اطالعات مقاالت 
  پزشكي ايران

/http://idml.research.ac.ir 

با ما كار داشتي 
0663312015 بيا اينجا
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