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افقـی:

جدولشماره471

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 4۷۰
بایت جد    ول شماره 469

بایت به ۲ نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره ۲۰۰۰999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید    . 

د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.

۱- سیســتم عاملی برای گوشــی های موبایل- گفتگوی  اینترنتی ۲- 
ســرگردان و بی خانمان- از انواع آنتی ویروس ها ٣- او در زبان ادبیات- از 
ویتامین ها- از غذاهای آبکی ۴- برای قطع درختان اســتفاده می شود- از 
بــازی های رایانه ای- صفحات اینترنتی ٥- از حــروف ندا- از مرورگرها 
٦- مخرب برنامه های کامپیوتر- بارگذاری سیستم عامل در حافظه رایانه 
۷- هواپیمای تندرو- از رنگ ها- آدرس اینترنتی ۸- ســرویس دریافت و 
ارسال پست الکترونیکی در گوگل ٩- ساختمان و عمارت- همدم- ناشنوا 
۱۰- آنچه که با آن خود را بیارایند- مادر- اجرا شدن در زبان رایانه ۱۱- از 

شرکت های بزرگ رایانه ای 

عمـودی:

۱- رییس سابق شرکت اپل ۲- سمت و جهت- هم اکنون در حال مطالعه 
آن هستید- نصف و یک دوم  ٣- دوست و همراه- از سیستم عامل ها ۴- 
قسمتی از دستگاه گوارش- از اشکال هندسی- شهری در استان تهران ٥- 
میوه ای خوش بو- متضاد گرما است ٦- جعبه سخت افزاری رایانه- واحد 
پول کشور کویت ۷- بازی رایانه ای ماشین سواری- از انواع مرکبات ۸- تازه 
و جدیــد- خاموش بودن چراغ آی دی ٩- مادر به زبان کردی- از ماههای 
فصل پاییز- نشانه مفعول است ۱۰- نام قبلی کشور روسیه- از حروف الفبای 

فارسی ۱۱- از کلیدهای کیبورد- پروتکلی برای اشتراک فایل ها 

جـــدول

طراح جد ول: شادی طباطبایی 

یک استارتاپ برای ثبت خاطرات خوشمزه شما

از گذشته تا کنون یکی از دغدغه های مردم تغذیه و صرف غذا بوده ، از طرفی دیگر یکی از 
تفریحات مردم نیز غذا خوردن در بیرون از منزل و یا غذا خوردن دورهمی بوده است  . مردم 
در بسیاری از اوقات روز مشغول تهیه غذا، صرف غذا و برنامه ریزی برای دورهمی های ۲ 

نفره یا چند نفره هستند که زمانی را در کنار دوستانشان به غذا خوردن بگذرانند . 
در کنار این موضوع حفظ غذاهای سنتی و غذاهای سالم و همچنین اطالعات تغذیه از 
مسائل مهم زندگی است که به دلیل توجه نکردن به این موضوعات غذاهای بومی و سنتی 
ما در زندگی امروزی کم رنگ و غذاهای ناسالم پررنگ و نبود دانش از تغذیه مناسب، مردم 

را به سمت غذاهای ناسالم سوق داده است. 
شبکه اجتماعی ایفودن یک شبکه اجتماعی غذا بوده که هدف اصلی آن اشتراک گذاری 
غذاهای روزمره با دیگر کاربران است که در کنار ارائه اطالعات تغذیه سالم و صحیح 
کاربران می توانند غذاهایی که در طول روز میل می کنند و یا می پزند و یا عالقه به یادگیری 

آن دارند را در ایفودن انتشار داده و با دیگر کاربران در مورد آن صحبت کنند . 
کاربران در ایفودن می توانند غذاهای محلی و ملی خود را به اشتراک و آن ها را به مردم 
دیگر نقاط ایران و جهان معرفی کنند . در کل ایفودن محلی مناسب برای گذراندن وقت 
بوده و محیطی کاماًل کنترل شده است و کلیه پست های کاربران در زمینه غذا ، تغذیه، 
هنر آشپزی ، معرفی رستوران و محل های خوب شهر برای صرف غذا و . . .  می باشد که 
این سامانه در بستر وب به ۱۲ زبان از جمله زبان شیرین فارسی نیز طراحی گردیده است . 

چگونه می توان از ایفودن استفاده کرد ؟ 
برای استفاده از ایفودن کافی است به آدرس www.efoodn.com مراجعه کرده 
و مراحل ثبت نام را انجام دهید و می توانید از لپ تاپ موبایل و . . . به راحتی 
میتوانید از این سامانه استفاده کنید. این سایت در جز سایت های واکنشگرا بوده 
بسیار  های  سایت  عنوان  به  سرور  و  وب  تکنولوژی های  بهترین  از  استفاده  با  و 

پرسرعت به حساب می آید . 
استارت آپ ایفودن از چه روزی آغاز به کار کرده است ؟ 

ایفودن از یک اردیبهشت ماه ۱٣٩٦ شروع به فعالیت کرده و در حال حاضر با گذشت ٣ ماه 
توانسته کاربران زیادی از همه نقاط کشور را جذب کند و کاربران همه روزه در حال انتشار 

غذاها و هنر نمایی های خود در زمینه آشپزی و اطالعات تغذیه و . . . هستند .
در ایفودن چه کسانی ثبت نام می کنند ، آیا قشر خاصی از مردم در آن حضور دارند ؟ 
ایفودن قابل استفاده برای تمامی مردم است .  آشپز های حرفه ای هنر آشپزی خود را با 
دیگران به اشتراک می گذارند ، تازه کار ها از هنر و تجربه دیگران استفاده می کنند ، کسانی 
که به غذای بیرون عالقه دارند رستوران های خوب شهر را به یکدیگر معرفی می کنند . 

درباره خاطرات خود از غذاهایی که میل کرده اند صحبت می کنند و . . . 
ایفودن چگونه به حفظ غذاهای سنتی کشور کمک می کند ؟

ایفودن با استفاده از به روزترین امکانات دنیای اینترنت طراحی شده، به نحوی که انتشار 
مطلب در ایفودن به منزله انتشار مطلب در گوگل است .  مردم با ساده ترین جست وجو 
های اینترنتی به مطالب داخل سایت دسترسی خواهند داشت و میتوانند مطالبی که کاربران 
در خصوص غذاهای بومی خود نوشته اند را مطالعه و در صورت ثبت نام می توانند آن ها را 
پسندیده و دیدگاه خود را برای آن ها ثبت کنند. با این حرکت مردم دیگر نقاط کشور با غذاهای 
سنتی کشور آشنا خواهند شد و می توان به رشد و حفظ غذاهای بومی کشور یاری رساند .

چرا ایفودن را به ۱۲ زبان طراحی کردید ؟
هدف ایفودن ایجاد سایتی فرامرزی با هدف پخش و توزیع هنر آشپزی ایرانی به سایر نقاط 
جهان است . از این رو این سامانه به ۱۲ زبان مختلف از جمله انگلیسی ، عربی ، روسی ، 
ترکی و. . . طراحی شده تا کاربران دیگر کشور ها بتوانند از این سامانه استفاده کنند و از 

امکانات این سایت بهرمند شوند .

رمز جد    ول 4۷۱  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)٥ افقی ۴ عمودی( - )۱۱ افقی ٩ عمودی( - )۱۰ افقی ۲ عمودی( - )٣ افقی و٦ عمودی(

)Tango( رمز جدول 4۷۰: تانگو
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