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باشيد. اين گروه ها روزانه ايميل هاي 
بسياري را از طرف اعضاي خود برايتان 
نامنظم  از  مي فرستند، ممكن است 
Inbox بودن اين ايميل ها و پر شدن

تان ناراضي باشيد. براي برطرف نمودن 
اين مشكل مي توانيد آنها را به گونه اي 
تنظيم كنيد تا همگي به يك بخش 

بروند.  براي اين كار ابتدا:
شويد،  خود  ايميل  صفحه  وارد 
سپس وارد option شده و گزينه 
در  سپس  برگزينيد.  را   Filters
 ،Mobile Device User قسمت
نام گروه مورد نظر را به طور كامل تايپ كرده و روي Add كليك كنيد. 
 Inbox از اين پس تمام نامه هاي آن گروه به لينكي به همين نام در كنار

به پست شما ارسال مي شود.

ذخيره فايل بر روي اينترنت
اگر مي خواهيد فايل هاي مورد نظرتان را در اينترنت ذخيره كنيد، 
سايت هاي متفاوتي وجود دارد كه مي توانيد از آنها استفاده كنيد. چند 

نمونه از اين سايت ها در زير ذكر شده است.
Dropboks: اين سايت كه از فن آوري Ajax بهره مي برد نهايت 
سادگي را به شما نشان مي دهد، تنها چيزي كه مي بينيد يك بخش آپلود 
و ليست فايل هاي ذخيره شده است. Dropboxs فضايي برابر با يك 
گيگابايت در اختيارتان مي گذارد و محدوديت حجمي هر فايل براي آپلود 

50 مگابايت است. براي استفاده از اين سايت به ثبت نام  نيازي نيست.
ewdrive: بعد از ثبت نام، يك آدرس اختصاصي و يك گيگابايت 
فضا به شما اختصاص داده مي شود و هيچ محدوديتي براي دانلود و آپلود 

نداريد. مي توانيد روي فايل هايتان رمزگذاري كنيد.
oneDump: در اين سايت مي توانيد هربار تا 10فايل 5 مگابايتي كه 
شامل عكس، متن و فايل صوتي است را بدون محدوديت حجمي ذخيره 
كنيد. همچنين احتياجي به ثبت نام نداريد و مي توانيد روي فايل هايتان 

رمز بگذاريد.
Dropsend: در واقع يك سرويس براي ارسال فايل هاي حجيم از 
طريق ايميل است اما مي توانيد از آن براي ذخيره فايل هايتان نيز استفاده 
كنيد. اين سايت فضايي معادل 250 مگابايت در اختيارتان قرار مي دهد 

كه اگر بيش از آن را طالب باشيد بايد مبلغي بپردازيد.
JustupIt: اين سايت را به سادگي باز كنيد و فايل خود را تا حجم 
120 مگابايت بدون ثبت نام و يا پرداخت هزينه اي ذخيره  كنيد. اين 
سايت براي موقعي كه نياز داريد به سرعت فايلي را آپلود كنيد بسيار 

مناسب است.

نرم افزار هوشمند
Http:// www.cleverbot.com

انسان  با  نرم افزار هوشمندي است. كه  سايت فوق حاوي 
گفت وگو مي كند و به سوال و جواب مي پردازد.

روبات
Mindstorms.lego.com

مايندوستورمـ  Mindstormـ  سيستمي روباتيك است كه 
شما را قادر مي كند روبات خود را بسازيد و برنامه ريزي كنيد. شما 
مي توانيد از اين سايت ديدن كنيد و نمونه هاي روباتي كه به اين 

صورت ساخته شده است، مشاهده نماييد.

تركيبي از....
www.willitblend.com

سايت حاضر تركيبي از تحقيقات علمي نيمه جدي و موضوعات 
احمقانه اي كه گاهي جدي گرفته مي شوند.

نقشه خانوادگي 
www.historypin.com

مي توانيد به اين سايت رفته و عكس هاي خود و اطالعات مربوط 
به آنها را به داخل آن آپلود كنيد سپس برنامه historypin براي 
شما آلبومي به صورت يك نقشه خانوادگي تهيه مي كند. در اين 
آلبوم مثًال اگر به مكاني رفته باشيد توضيح مربوط به عكس را بر 
آن برايتان ذكر مي كند. با تهيه اين آلبوم مي توانيد خاطرات تان 
را جاودانه كرده و به صورتي زيبا ذخيره نماييد. در ضمن قسمت 
جالب اين قضيه اين است كه مي توانيد عكس مربوط به نماي 
خيابان و منزل تان را هم به تصويري كه آپلود مي كنيد، ضميمه 

نماييد.

گذرگاه اينترنت


