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  در جيب شما يك رصدخانه قدرتمند
شناسي كيهانهاي برگزيده اندرويدي  برنامه

كردند. آنها در ذهن و  اجداد ما هر شب آسمان پرستاره را تماشا مي
دادند كه  هايي نسبت مي ها را به شكل هايي از ستاره تخيل خود تركيب

از اين ناميم. آنها درباره هر يك  مي هاي فلكي صورتامروزه ما آنها را 
كردند. خوشبختانه با  هايي نيز تعريف مي هاي فلكي داستان صورت
هاي امروزي ما قادريم تصاوير واقعي ستارگان، و ساير اجرام  فناوري
هايي براي كشف معماهاي  ببينيم. حتي سفينه در فضا را سماوي

  ايم. پرتاب كرده به فضا فضاهاي دورتر

   
  

به يك شير شباهت دارد؛ يا  اسدعنوان مثال، صورت فلكي به 
هاي  ترين صورت ) يكي از درخشانشكارچي( 1جبارصورت فلكي 

  فلكي است. 

                                                 
1 Orion  Rigel يا 

   
 2) كه حدود كژدم( 2عقربمدت عبور كره ماه از صورت فلكي 

اسد برجشود، اما عبور خورشيد از  من تلقي ميروز در ماه است بدي 
  . شود من دانسته ميي دهد خوش كه در اَمردادماه روي مي(شير) 

  
، امروزه شما از گوشي اندرويديهاي  با پيشرفت سريع گوشي

توانيد به شكل يك رصدخانه قدرتمند بهره بگيريد و سيارات،  مي

                                                 
2 scorpion 

صورت فلكي 
اسد به يك شير 

  .شباهت دارد

صورت فلكي 
 ؛جبار (شكارچي

Orion  ياRigel( 
يكي از 

ترين  درخشان
هاي فلكي  صورت

  است.آسمان شب 

مشهور  البروج دايره مسير حركت خورشيد به يادآوري:
قوچ  برجدوازده برج نجومي را از سال  هر در ديخورشاست و 

كند. برج عقرب  (فروردين) تا حوت يا ماهي (اسفند) طي مي
  برج هشتم است.
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دا كنيد و را به راحتي پيآسمان ها، و صور فلكي  ها، ستاره كهكشان
  را همچون يك منجم خبره رصد كنيد.  قمر در عقربحتي قرارگرفتن 

  
ايم. با  شناسي را معرفي كرده هاي برگزيده كيهان در اين مقاله برنامه

اجرام سماوي را  توانيد بسياري از ها بدون نياز به تلسكوپ مي اين برنامه
  شناسايي كنيد.

    

  

Sky Map  
در يك آسمان شب روشن تعداد بسيار زيادي ستاره و سياره  

درخشان را خواهيد ديد. اگر بخواهيد بدانيد كه هر كدام چه نامي 
را به اجرا در بياوريد. اين برنامه آسمان شب را  Sky Mapدارند، برنامه 

نمايش وسيله  روي صفحه ها بر ها و سياره اي دقيق از ستاره به نقشه
  كند. شما تبديل مي اندرويدي

  

  
يك گرهاي  و حس GPSگيري از امكانات  با بهره Sky Mapبرنامه 

تواند به شما نشان بدهد كه ستاره باالي سر شما كدام  ميموبايل وسيله 
ارد، ستاره است. اگر يك ستاره درخشان در آسمان شب شما وجود د

تان را در جهت آن ستاره اشاره  برنامه را به اجرا در بياوريد و وسيله
بر روي  طور خودكار آن ستاره و نام آن را بدهيد. برنامه به 

توانيد مكان  به نمايش در خواهد آورد. همچنين مي نمايش صفحه
  هاي فلكي مختلف را در آسمان با اين برنامه پيدا كنيد. صورت

ت منظومه شمسي نيز با اين برنامه آسان است. شايد پيداكردن سيارا
يابيد كه بعضي از اجرام درخشان آسمان سياره هستند  از اين كه در

به صورت 
 فلكي قنطورس

)Centaur(  كه
نيمي انسان و نيمي 
اسب است نگاه 

  كنيد.

ها و  اي دقيق از ستاره آسمان شب را به نقشه Sky Mapبرنامه 
  كند. نمايش وسيله اندرويدي شما تبديل مي ها بر روي صفحهسياره

روز در  2حدود  كه ،عبور كره ماه از صورت فلكي عقرب (كژدم)
 مشهور است.»قمر در عقرب«و به وضعيت ماه است



 

^                                                                   

                                                                                                             www.rizpardazandeh.com 5صفحه/234/شماره 

 Sky Mapتوانيد با  زده شويد. مكان ماه و خورشيد را نيز مي شگفت
  پيدا كنيد.

  

  Star Chartبرنامه 
هد د به شما امكان مي Sky Mapهمچون برنامه Star Chart برنامه  

پيدا كنيد. براي تان  اندرويديها و سيارات را بر روي وسيله  كه ستاره
آشنايي با اجرام درخشان آسمان شب به يك تلسكوپ بزرگ نياز 

به شما  Star Chartنداريد. اختالف بين اين دو در آن است كه برنامه 
  دهد كه اطالعات مفيدي به هنگام رصد به دست بياوريد. امكان مي

برنامه توسط اين هاي فلكي مورد استفاده  رتتصاوير صو
طراحي شده است و بسيار  3جوهانز هوليوس، 15شناس نامي قرن  ستاره

و  جباركننده است. به آسمان شب نگاه كنيد و صورت فلكي  سرگرم
كه نيمي  4قنطورسكمربند درخشان جبار را بيابيد. به صورت فلكي 

ستاره يا سياره را روي  كي انسان و نيمي اسب است نگاه كنيد. اگر
نمايش لمس كنيد اطالعاتي مانند فاصله آن تا زمين، تصوير آن،  صفحه

  خواهيد ديد. ديگر رامفيد اطالعات و  ،اندازه آن

  

  
                                                 
3 Johannes Hevelius 
4 Centaur 

  
  

  برنامه ناسا
برنامه اين با آخرين اخبار فضايي آشنا شويد.  NASA5با برنامه  

هاي فضايي ناسا اطالعات  آخرين خبرهاي مأموريتبا دادن  اندرويدي
ايي زيبا از فضا را نيز ه كند. اين برنامه عكس فضايي شما را روزآمد مي

را نيز با  NASAشده توسط  كند. ويدئوهاي پرطرفدار ساخته فراهم مي
و پخش كنيد. ساعت شمارش معكوس آن دريافت توانيد  اين برنامه مي
را به  ي فضايي ها لحظات مهم مأموريت هاي فضايي، براي مأموريت
را نيز با اين ناسا هاي  دهد. ويدئوهاي زنده تلويزيون شما اطالع مي

  توانيد تماشا كنيد. برنامه مي

                                                 
5 National Aeronautics and Space Administration 

تصاوير 
هاي فلكي  صورت

مورد استفاده 
 Star Chartبرنامه 

شناس  توسط ستاره
، 15 نامي قرن

 جوهانز هوليوس
طراحي شده است 
و بسيار 

كننده  سرگرم
  است.
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   SkEye Planetarium | Astronomyبرنامه 
 نگاه كنيد به يك به وضوح كه با چشم اجرام سماوي را  براي اين

ها  شناسان از انواع گوناگوني از تلسكوپ تلسكوپ نياز داريد. كيهان
هاي اكتشافي ويژه براي ابزاربراي تماشاي آسمان شب و همچنين 

گيرند. اگر  بهره مي ها ارهيو س ،ي، صور فلكها جستجوي آسان ستاره
                                            داشته باشيد با برنامه اندرويدييك وسيله 

SkEye Planetarium | Astronomy را به يك وسيله  توانيد آن  مي
 و Sky Mapهاي  كننده تبديل كنيد. اين برنامه، همچون برنامه هدايت

Sky Chart  ها را بر  دهد كه يك نقشه مفصل از ستاره به شما امكان مي
ن برنامه د. با استفاده از اييتماشا كن  اندرويدينمايش وسيله  روي صفحه
كنيد. صور فلكي  يابيد كه به كدام ستاره نگاه مي توانيد در به آساني مي

  توانيد با اين برنامه پيدا كنيد. ها را نيز مي و سياره

  
توانيد به همراه يك تلسكوپ به كار بگيريد. كافي  اين برنامه را مي

را به تلسكوپ وصل  تان اندرويدياست برنامه را باز كنيد و وسيله 
  اي تبديل كنيد . شناسي حرفه تان را به يك وسيله ستاره كنيد، و وسيله

  

  

   space junk liteنامه بر
توانيد ببينيد. در آنجا  در فضا تعداد زيادي جرم آسماني را مي

هاي همسايه، خورشيد، و مانند آن را خواهيد  هاي درخشان، سياره ستاره
ه پرنده را كه به ماهواره مشهورند نيز در فضا يافت. تعداد زيادي وسيل

ها،  توانيد براي تماشاي ستاره مي space junk liteداريم. از برنامه 
  بهره بگيريد. اندرويديها بر روي وسيله  ها، صورفلكي، و ماهواره سياره

به  اندرويديگرهاي وسيله  و حس GPSگيري از  اين برنامه با بهره
هايي را بيابيد كه در حال پرواز بر فراز  ماهوارهدهد كه  شما امكان مي

اقبال باشيد ممكن است تلسكوپ  مكان استقرار شما هستند. اگر خوش
  هابل را نيز پيدا كنيد.

چندهزار عكس زيبا را با توضيحاتي گويا نمايش   NASAبرنامه 
 دهد.مي
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Sky Map of Constellations   
دهد. به شما امكان  راهنما و نقشه اجرام آسماني را به دست مي

ي را بيابيد. صفحات هاي شمالي و جنوب هاي ستاره دهد كه نقشه مي
ها، منظومه شمسي، و  هاي فلكي، كهكشان صورت پدياي كي وي

                         توانيد مستقيماً دستيابي كنيد. برنامه هاي مشابه را مي صفحه
Sky Map of Constellations ي عالي است كه نشناسا براي ستاره

  فزايش بدهند.شان را درباره اجرام سماوي ا خواهند معلومات مي

  
دهد كه انواعي از امكانات  صفحه اصلي برنامه به شما امكان مي

مانند تماشاي نقشه آسمان شمالي و آسمان جنوبي را دستيابي كنيد. 
شيري را ببينيد. براي   هاي كهكشان راه توانيد نقشه ستاره همچنين مي

و برنامه يك نقشه ماه  ،خواهند روي ماه كاوش كنند كساني كه مي
توانيد  اطالعات مفصلي درباره ماه دارد. براي اطالعات بيشتر مي

ها، خورشيد و مانند  ها، سياره ها، صور فلكي، كهكشان صفحات ستاره
و  پديا كي ويباز كنيد. به هنگام دستيابي صفحات  پديا كي ويدر  را آن

افزار اضافي در داخل برنامه بايد به اينترنت وصل باشيد. اين  نصب نرم
  كند. المعارف جامع درباره فضا براي شما فراهم مي برنامه يك دائره

  

Solar System Explorer  
سير و  يدر منظومه شمس Solar System Explorerبا برنامه  

دهد كه به فضا  به شما امكان مي اندرويديسياحت كنيد. اين برنامه 
  شا كنيد.عدي تماب سفر كنيد و منظومه شمسي را از طريق يك رابط سه

  
Planets  

هاي منظومه شمسي  اين برنامه اطالعات مفصلي درباره همه سياره 
توانيد  بعدي مي هاي دوبعدي يا سه ها را در حالت كند. سياره فراهم مي

مختلف ديدن آسمان، مثالً اشعه ايكس، هاي  يكي از روشپيدا كنيد. 
خاب كنيد. يك توانيد انت مادون قرمز، مايكروويو، و راديويي را مي

بعدي  دهد كه يك تصوير سه نيز داردكه به شما امكان مي Globeگزينه 
  ها و ماه را ببينيد. قابل چرخش از همه سياره

  

Meteor Shower Calendar  
دهد. يك  يك فهرست از تاريخ رگبارهاي شهابي را ارائه مي 

ما به ش و پيامك يادآور دارد كه روزهاي رگباري را از طريق ايميل
  .كند كار مي SkEye هدهد. اين برنامه با برنام اطالع مي

  
  هاي بهاري شب

هاي گرمي دارد كه براي كاوش فضا عالي است.  بهار شب 
هايي با آلودگي نوري پايين  اي كه در ناحيه شناسي مندان ستاره عالقه

 □.كنند كافي است در بهار از خانه خارج شوند زندگي مي


