
13 نسترن فتحی

موفق شديم رفت!
بوی ماه مهر و کتاب و درس و تست یک جوری رعشه 

بر پیکر آی کوله نویس ها انداخته که به شکل شبانه روزی 

ماجرای  این  حل  برای  تکنولوژی هایی  یافتن  دنبال  به 

تمام نشدنی هستند. البته یک نفر تلفات داشته و نگارنده 

دو هفته است که بدجوری بیمار شده و در افکار خودش 

به دنبال تکنولوژی هایی است که بتواند دوباره به زندگی 

شاید  موفق شدن  و  درس خواندن  خالصه،  گردد!  باز 

زیاد نیاز به تکنولوژی عجیب و غریب نداشته باشد اما 

آن ها  از  می شود  که  هستند  سایت هایی  و  اپلیکیشن ها 

را جذاب  و دانش  یادگیری علم  فرآیند  و  کمک گرفت 
کرد!

اپلیکیشنى برای برنامه ريزی
Schedule planner

شاید در ابتدا کار کردن با این اپلیکیشن کمی پیچیده 

به نظر برسد. اما برای کسی که کارش سر و کله زدن با 

تکنولوژی است، این هم یکی دیگر از برنامه هایی است 

که به راحتی می شود با آن کار کرد. روی تقویم می توانید 

برنامه ی خود را درست کنید. با توجه به طبقه بندی هایی 

که در اختیار شما گذاشته شده، مثل کار، ورزش، درس 

اصال یادتان می آید که زندگی چه بخش هایی دارد. وقتی 

برنامه ها را درست کردید، زمان عمل به آن ها فرا می رسد 

وارد می کنید. حتی  انجام داده اید  را که  و مقدار کاری 

می توانید با توجه به نمودارهای این اپلیکیشن میزان کار 

واقعی را با برنامه ای که پیش بینی کرده بودید، مقایسه 
کنید.

اپلیکیشنى برای ياد دادن و ياد گرفتن
Educreations

www. آن  وب سایت  از  می توانید  را  اپلیکیشن  این 

طبق  پله پله  و  کنید  دانلود    Educreations.com
اپلیکیشن،  این  در  بروید.  پیش  آن  دستورالعمل های 

هم معلم ها هم دانش آموزان، موضوعاتی را که بلدند به 

اشتراک می گذارند و یک کالس مجازی درست می کنند. 

می توانید با ضبط ویدیو، نوشتن مطلب و افزودن عکس، 

موضوعات درس مورد نظر خود را بسازید و از  کارهای 
بقیه هم استفاده کنید.

بازار

به مناسبت رونمايى از جديدترين محصول اپل

مساله ی عجیب آی خفن بودن

معرفی می کنم: آی خفن 
3جی

 قیمت این محصول: شونصد 
میلیون و خرده ای با احتساب 

مالیات به اضافه ی بخشی از ارث 
جد و آباء شما.

آی خفن: بد نیست، 
آی خفن جدیده: بهتره!

کل خانه به 

فروش می رسد.

کل خانواده به 

فروش می رسد

 کل حیاط به 

فروش می رسد.

کل دی وی دی ها به فروش می رسد.

دستگاه خودپرداز: 
وضعیت موجودی 

حساب بانکی شما بسیار 
داغان است، پیشنهاد 

می کنیم به جای خرید 
محصوالت آی خفن، 

بروید پی یک لقمه نان 
باشید که نمیرید.

 ماشین شما را 
می شوییم! )برای 

جور شدن پول 
آی خفن جدیده(

فروشگاه 
خفن فروشی: و 

حاال پخش مستقیم 
رونمایی از محصول 

جدید آی خفن

آی خفن جدیدترتر که از 
آی خفن قبلی کمی نازک تر 

است!

فروشگاه
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