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دل خوش اند با خاطرات 
گربه ای، موش ها!

تصور کنید می خواهید درس بخوانید و همان موقع سیل 
می افتد.  راه  به  سرتان  در  خیال بافی  و  و خاطرات  فکر 
یک وقت هایی اصال به خودتان می آیید و می بینید یک 
ساعت است به کلمه ی اول کتاب زل زده اید و کال در 
که  کنید  تصور  اصال  یا  می برید.  سر  به  دیگری  دنیای 
خوش  آن قدر  و  هستید  دوستان تان  با  دسته جمعی 
این  می شود  » خاطره  می گویید:  مدام  که  می گذرد 
روزها« و جدا خاطره می شود و بعدا وقتی که آن روزها 

به یادتان می آید، پر از احساس خوب می شوید.
 شاید به فکرمان هم خطور نکند که این بخش از ذهن 
انسان هم قابل دسترسی و تغییر است. البته در فیلم ها 
از  را  خاطراتش  تا  خواسته  فردی  که   دیده ایم  خیلی 
ذهنش پاک کند. یک کاله پر از سیم روی سر گذاشته و 
چند نمایشگر در اطرافش اوضاع مغزش را نشان داده اند 
و این کار را با فشردن یک دکمه برایش انجام داده اند. 

اما در واقعیت چه طور؟ اصال ممکن است؟
سوال  این  به  بلند  »بله« ی  یک  تازگی  به  دانشمندان 
گفته اند و به سراغ موش ها رفته اند. شاید به نظر شبیه 
داستان های تخیلی باشد اما آن ها می گویند خاطرات در 
مشخصی  محل  که  می شوند  نگه داری  نرون هایی  گروه 

در مغز دارند. با توجه به محلی که خاطره در آن وجود 
دارد، میزان خوبی یا بدی یا ترسناکی آن تعیین می شود. 
دانشمندان معتقدند که می توانند با تغییر این محل ها و 
انتقال نرون از یک منطقه به منطقه ی دیگر، نکات خوب 
یک خاطره را پررنگ تر کنند یا از خاطره ی خوب، یک 

اتفاق ترسناک بسازند. 
آزمایش روی موش ها به این صورت بوده که یک خاطره  ی 
بد و یک خاطره ی خوب در ذهن آن ها تولید شده است. 
هر بار که موش ها در گوشه ی معینی از قفس بوده اند، 
به محل نرون هایی که خاطره ی بد در آن اتفاق افتاده، 
نور تابانده شده است. بعد از مدتی آن ها از رفتن به آن 
گوشه  خودداری کرده اند و به همین شکل به رفتن به 
اشتیاق  گوشه ای که خاطره ی خوب در آن زنده شده، 
خوب  خاطره ی  یک  آخر،  مرحله ی  در  داده اند.  نشان 
است،  بوده  بد  خاطره ی  مخصوص  که  گوشه ای  در  را 
موش ها  که  شده  این  نتیجه  داده اند.  هدیه  موش ها  به 
دیگر از رفتن به آن گوشه ترسی نداشته اند. چون یک 
این  است.  گرفته  را  بد  خاطره ی  جای  خوب  خاطره ی 
بیماری هایی  می توان  که  می دهد  را  این  نوید  آزمایش 

مثل افسردگی را به این روش درمان کرد.

Kingsoft office

یک  نرم افزار اداری پر از امکانات است که دستگاه 
و  متون  پردازشگر  یک  به  را  شما  اندرویدی 
ویرایشگر استاد تبدیل می کند. این نرم افزار به شما 
نرم افزارهای  مختلف  فرمت های  به  می دهد  امکان 
باشید.  داشته  دسترسی  آفیس  مایکروسافت 
پشتیبانی از فایل های پی دی اف نیز دیگر امکانات این 
برنامه هست. همچنین یک file manager  هم در 
آن موجود است تا به کاربر امکانی نظیر پشتیبانی 
درایو  گوگل  )مانند  ابری  ذخیره سازی  فضاهای  از 
ویرایش  فایل های  همگام سازی  و  باکس(  دراپ  و 
ابری را  با فایل های ذخیره شده در فضاهای  شده 
ارائه می دهد. شاید کار کردن با این نرم افزار توسط 
صفحه های کوچک موبایل سخت به نظر برسد، اما 
تجربه  ی عملی استفاده ی آن روی گوشی موبایل و به 

خصوص تبلت با رضایت همراه بوده.
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گاهی ما آرزو می کنیم که کاش در مورد همه ی اخبار، 
برای این که در مصرف وقت صرفه جویی کنیم، کسی 
پیدا می شد تا اخبار خالصه شده چند سایت معروف و 
معتبر را برای مان خالصه وار و تنها در چند خط بگوید. 
Circa دقیقا همین وظیفه را به عهده می گیرد. اگر 

دوست دارید تنها با خواندن چند خط از آخرین اخبار 
فناوری،  سیاسی،  اقتصادی و علمی با خبر شوید،  
بهترین راه موجود نصب کردن circa به روی موبایل 
یا تبلت و غیره هست. همچنین شما در این برنامه 
می توانید با انتخاب اخبار مخصوص و مورد عالقه ی 

خودتان، به محض به روز شدن از آن باخبر شوید.

بازار

این هدفون صدای 
قلب تو را می شنود

به  پوشیدنی،   تکنولوژی های  بازار   در 
که  شده  رونمایی  هدفونی  از  تازگی 
موسیقی،  پخش  با  هم زمان  می تواند 
فاکتورهای  سایر  و  قلب  ضربان  میزان 
این  کند.  اندازه گیری  را  شما  سالمتی 
کمک  به  و  ندارد  باتری  به  نیاز  هدفون 
سنسورهایش می تواند ضربان قلب کاربر 
را اندازه گیری کند. انرژی الزم را هم از 
تلفن هوشمندی که به آن متصل است، 
به  اتصال  قابلیت  همچنین  می گیرد. 
یکی  که  دارد  را   Runkeeperبرنامه ی
برای  ورزشی  برنامه های  معروف ترین  از 

تلفن های هوشمند به حساب می آید.
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