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ایجاد اولین مدرس ه تابستانی
در حوز ه نانومواد

...

اخبارداخلی
تعرفههای اینترنت تا پایان تابستان
آزادسازی میشود
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از
اصالح تعرفه اینترنت و آزادسازی قیمتها تا پایان تابستان
امسال خبر داد.به گزارش  باشگاه خبرنگاران ؛ حسین
فالح جوشقانی گفت :در حــوزه اصــاح نرخ اینترنت،
بحث ما آزادســـازی قیمتها در بخش خرد هفروشی و
ارائه خدمات به مشترکان نهایی است و امیدواریم تا پایان
تابستان امسال ،کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات
به این پیشنهاد رأی مثبت دهد و آن را مصوب کند.وی
ادامه داد :با آزادســازی نرخهای اینترنت ،اپراتورها به
سمتی میروند که در یک فضای رقابتی ،خودشان برای
مشترکان کممصرف و پرمصرف تعرفه مشخص میکنند.
پیشنویس ایــن اصالحیه روی سایت ســازمــان تنظیم
مقررات قرار داده شده است و اپراتورها دو هفته زمان دارند
که درباره این پیشنویس ،نظرات و پیشنهادهای خود را به
رگوالتوری اعالم کنند؛ البته این مهلت روزهای آخر خود
را میگذراند.

دستور جهرمی برای وصل مجدد
گوشیهای مسافری
در پی دستور اعالم سامانه رجیستری مبنی بر آغاز قطع
گوشی های مسافری فاقد شرایط از روز گذشته ،وزیر
ارتباطات ،دستور وصل مجدد گوشیهای مسافری را تا
پایان امروز صادر کرد.به گزارش خبرگزاری مهر ،سامانه
طرح ثبت گوشی های تلفن همراه روز گذشته از آغاز فرایند
شناسایی و قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط ،خبر
داد .در اطالعیه ای که از سوی این سامانه منتشر شده
آمده است  :براساس این تصمیم مسافرانی که در فرجه ۳۰
روزه بعد از ورود به کشور اقدام به ورود اطالعات صحیح
گوشی تلفن همراه خود کرده اند توسط وزارت صنعت ،
معدن و تجارت فعال خواهند شد و در صورت عدم رعایت
این موضوع با وجود ورود اطالعات و پرداخت عوارض
گوشی ،عالوه بر آن که مبلغ پرداختی مسترد نمی شود،
تجهیزات هم فعال سازی نخواهد شد.

تغییر رویکرد تامین مالی طرح های فناوری
اطالعات
رئیس سازمان فناوری اطالعات از تغییر رویکرد تأمین
مالی طرحهای فناوری اطالعات از بودجه عمومی دولت
به سمت تأمین مالی طرح به روش مشارکتی با بخش
خصوصی خبر داد.
به گزارش مهر  ،رسول سرائیان با تاکید براین که مشارکت
با بخش خصوصی ( )PPPو کمک در فراهمسازی بستر
قانونی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در تامین
مالی پروژه های  ICTاز اهم فعالیتهای سازمان فناوری
اطالعات است ،گفت :بهموجب قانون و اسناد باالدستی
تکالیف بر عهده دولت محول شده و دولت موظف است
ســاالنــه  12.5درصــد از مراجعات مــردم بــه ادارات و
دستگا ههای اجــرایــی را کاهش دهــد.بــراســاس پــروژه
اقتصاد مقاومتی نیز برنامهای تحت عنوان الکترونیکی
کردن  ۱۰۰درصد خدمات تعریفشده و بر این اساس
سازمان اداری و استخدامی تاکنون یک هــزار و ۸۰۰
خدمت دستگاههای اجرایی را شناسنامهدار کرده است
که باید بهصورت الکترونیکی ارائه شود.

جهرمی  :اطالعاتی را که دستگاه قضایی از
وارد کنندگان گوشی خواسته است،
داده ایم
محمدی – محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات در حاشیه نشست هیئت دولت درباره
وضعیت بازار موبایل و برخی دستگیری ها در این زمینه
با اشاره به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی و این که
تعدادی از سودجویان این بازار بازداشت شده اند  ،اظهار
کرد  :وزارت ارتباطات تاکنون اطالعاتی که دستگاه
قضایی خواسته است داده است و االن هم اطالعات الزم
را می دهیم اما باید منتظر روند دادرسی باشیم.وی ادامه
داد  :با هدف ایجاد تعادل در بازار موبایل وزارت صنعت
تصمیم گرفت تا برای گوشی های با قیمت زیر  300دالر
ارز از گروه دوم و از طریق سامانه نیما تامین شود و برای
گوشی های باالتر از  300دالر نیز ارز از گروه سوم کاال
تامین شود.
عالوه بر این دو مسئله را سامان دهی می کنیم از جمله
ترخیص هر چه سریع تر و آسان تر تجهیزات تلفن همراه که
اکنون در گمرک ها مانده اند و عرضه آن ها به بازار معطل
است و دیگری بیش از  100هزار گوشی توقیف شده است
که باید سریع تعیین تکلیف شود و دستگاه قضایی نیز اعالم
آمادگی کرده است تا تصمیمی را که در کمیته ثبت تلفن
همراه گرفته می شود و متشکل از وزارتخانه های مختلف
است اجرایی کند.با این دو اتفاق فکر می کنم در هفته
آینده شرایط بهتر شــود.وی دربــاره وضعیت اس ام اس
های تبلیغاتی با بیان این که در این زمینه شرمنده مردم
هستیم  ،اظهار کرد  :تالش می کنیم تا موضوع حل شود و
اگر حقی از مردم ضایع شده باشد احقاق حق کنیم  .آذری
جهرمی در خصوص تبلیغی تلقی کردن بازدید خبرنگاران
از طبقه نهم ساختمان ارتباطات زیرساخت ،گفت :زمانی
که کسی کار تبلیغاتی انجام میدهد ،جواب او را با کار
تبلیغاتی میدهند.

ایسنا-اولیندور همدرس هتابستانیآزمایشگاهگرافنومواد()GAMLabدانشگاهصنعتیامیرکبیرباتمرکزرویموضوعسنتزنانوموادبرگزارمیشود.درایندوره،موضوعاتی
نظیرسنتزنانوذرات(طال،سیلیکا،آهن)،اکسیدگرافنواکسیدگرافناحیاشده،نانوذراتهستهای-پوستهای،سنتزنانوذراتتوخالیوآئروژلگرافنیآموزشدادهمیشود.
ایندورهبهصورتعملیوتئوریدرمدتیکماهبرگزارخواهدشدکهدرپایانایندوره یکماهه،مدرکمعتبردانشگاهصنعتیامیرکبیربهشرکتکنندگاناعطاخواهدشد.

موسس مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری خبرداد :

درخشش  7دانشگاه ایرانی در رتبه بندی عصر طالیی
دانش و  1/16را برای چشم انداز بین المللی به دست
آورده است .بعد از دانشگاه اصفهان هنوز نام  30دانشگاه
ممتاز این رتبه بندی از کشورهای مختلف جهان دیده
می شود .ایران با هفت دانشگاه موقعیت مناسبی در بین
دانشگاه های عصر طالیی کسب کرده است.

گـــروه دانـــش وفـــنـــاوری -مــوســس مــرکــز منطقهای
اطالعرسانی علوم و فناوری گفت :ایران با هفت دانشگاه
موقعیت مناسبی در بین دانشگاههای عصر طالیی کسب
کرده است.
▪رتبه بندی "عصر طالیی"  چیست ؟

جعفر مهراد درگفتوگو با فارس ؛با اشاره به نظام رتبه
بندی عصر طالیی ؛ خاطرنشان کرد :رتبه بندی عصر
طالیی دانشگاه هایی را که در فاصله زمانی  1945و
 1967تاسیس شده اند رتبه بندی می کند .نام این رتبه
بندی از دوران طالیی در آموزش عالی جهانی که صفت
بارز آن گسترش سریع دانشگاه ها و سرمایهگذاری بیشتر
در تحقیقات علمی است ،ریشه گرفته است.رتبه بندی
"عصر طالیی" حاوی  200دانشگاه برتر جهان است که
بعد از جنگ جهانی دوم بین سال های  1945و 1967
تاسیس شد هاند و ایــران در این نظام رتبه بندی هفت
دانشگاه برتر دارد .پیش از این رتبه بندی عصر طالیی
تایمز تنها  100دانشگاه ممتاز جهان را معرفی می کرد.
وی گفت  10 :دانشگاه برتر نخست در این رتبهبندی،
با کمی تفاوت در رتبه دانشگاه ها ،دانشگاه هایی است
که در رتبه بندی ســال  2017نیز دیــده می شــود .در
این رتبهبندی بیشترین تغییر دربــاره دانشگاه چینی
هنگ کنگ است که با صعود سه پله ای در جایگاه سوم
نشسته است.این دانشگاه در تمام شاخص ها شامل
آموزش ،پژوهش ،استناد ،انتقال دانش و چشم انداز بین
المللی امتیاز بیشتری را به دست آورده است.
▪کــدام دانشگاه های ایرانی در ماراتن عصرطالیی
درخشیدند؟

دکتر مهراد از دانشگا ههای شریف ،امیرکبیر ،شهید
بهشتی،شیراز ،تبریز،فردوسیمشهدودانشگاهاصفهان
به عنوان هفت دانشگاه ایرانی نام برد که در رتبه بندی
عصر طالیی موقعیت مناسبی را کسب کرده اند  .به گفته
وی ،دانشگاه صنعتی شریف که در سال  1966تاسیس

▪دانشگاه های برتر جهان کدام ند؟

شده است در این رتبهبندی ،رتبه  92را به خود اختصاص
داده است .رتبه بین المللی این دانشگاه در سال 2018
در دامنه ای بین  601تا  800قرار دارد .امتیازهای
دانشگاه صنعتی شریف از آمــوزش  ،5/25پژوهش
 ،5/26استناد  ،7/36درآمد صنعتی  4/96و چشم
انداز بین المللی  6/19است.
استاد علم اطالعات و دانش شناسی با اشاره به رتبه 95
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این رتبهبندی بینالمللی،
گفت :دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال  1958تاسیس
شده است .امتیازهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تمام
شاخص ها به استثنای شاخص درآمد صنعتی و انتقال
دانش تقریبا بیشتر از دانشگاه صنعتی شریف است .امتیاز
شاخص درآمد صنعتی این دانشگاه  4/74است.
مهراد با اشــاره به امتیازات دانشگاههای ایــران در این
رتبهبندی بینالمللی گفت :رتبه دانشگاه های شهید
بهشتی تاسیس ،1959شیراز تاسیس  1946و تبریز
تاسیس  1947در دامنه ای بین  100تا  150در بین
 200دانشگاه ممتاز رتبه بندی عصر طالیی قرار دارند.

وی خاطرنشان کــرد :امتیاز محیط آموزشی دانشگاه
شهید بهشتی  ،8/21محیط پژوهشی  ،8/18تاثیر
استناد  ،1/19درآمد صنعتی  7/46و چشم انداز بین
المللی  4/16است .امتیازهای دانشگاه شیراز در این
شاخص ها به ترتیب  3/45 ،4/18 ،5/20 ،8/22و
 6/16است .امتیازات دانشگاه تبریز نیز به ترتیب ،25
 2/41 ،2/35 ،6/14و  16است.
موسس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری با
اشاره به امتیازات دانشگاه فردوسی در این رتبهبندی
گفت :رتبه دانشگاه های فردوسی تاسیس  1949و
اصفهان تاسیس  1946در دامنه ای بین  151تا 200
است .امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد در شاخص آموزش
 ،9/22پژوهش  ،7/14استناد  ،1/20درآمد صنعتی
 8/35و چشم انــداز بین المللی  2/20گــزارش شده
است.
وی گفت :دانشگاه اصفهان نیز به ترتیب امتیازهای
 8/24را برای آموزش 2/20 ،را برای پژوهش 1/9 ،را
برای تاثیر استناد 4/41 ،را برای درآمد صنعتی و انتقال

به گفته وی 10 ،دانشگاه نخست رتبه بندی عصر طالیی
به ترتیب دانشگاه سان دیاگو ،دانشگاه ملی استرالیا،
دانشگاهچینیهنگ کنگ،دانشگاهملیسئول،دانشگاه
موناش استرالیا ،دانشگاه نیو ساوت ویلزاسترالیا،
دانشگاه آزاد برلین ،دانشگاه وارویک ،دانشگاه ایرانی در
کالیفرنیا و دانشگاه مانهایم در آلمان است.
مهراد با بیان این که دانشگاه سان دیاگو در کالیفرنیا در
دو سال متوالی در صدر جدول این رتبه بندی قرار دارد،
افــزود :همچنین دانشگاه های آمریکا از نظر پژوهش
باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند .با گسترش
این رتبه بندی ،اکنون ژاپن با  28دانشگاه ،بیشترین
تعداد دانشگاه های عصر طالیی را به خود اختصاص داده
است که تقریبا تمام آن ها در سال  1949تاسیس شده
اند.وی با بیان این که انگلستان با  23دانشگاه برتر حائز
رتبه دوم در این سیستم رتبه بندی است ،تصریح کرد :این
کشور در سال  2017تنها  19دانشگاه در گروه دانشگاه
های عصر طالیی داشت .به گفته مهراد ،چین نیز تعداد
دانشگاه های خود را از پنج دانشگاه به  17دانشگاه
افزایش داده است.
وی با اشــاره به حضور  11دانشگاه هندوستان در این
سیستم رتبهبندی ،گفت :تعداد دانشگاه های هند در
رتبه بندی عصر طالیی ،سال  ،2017تنها هفت دانشگاه
بود.همچنین در منطقه خاورمیانه ،رتبه دانشگاه ملک
عبدالعزیز در عربستان  33است  ،دانشگاه قائد اعظم
پاکستان رتبه  73را در اختیار دارد .دانشگاه ملک سعود
نیز به رتبه  82دست یافته است و دانشگاه معدن و نفت
ملک فهد عربستان رتبه  90را دارد.

تازه های فناوری
بزرگ ترین پرینتر ساختمانی جهان ابداع شد
مهر  -یک شرکت روس بزرگ ترین پرینتر سه بعدی
ساختمانی جهان را ابداع کرده که می تواند کل
یک ساختمان شش طبقه را خیلی سریع
پرینت بگیرد.
پرینتر  ۵۰۰-Sتوسط شرکت AMT-
 SEPTSAVIAدر روسیه ساخته شده
است .این پرینتر می تواند سازه ای در
ابعاد  11.5در  ۱۱در  ۱۵متر را پرینت
بگیرد.

به گفته سازندگان پرینتر ارتــفــاع(انــدازه آخــر) را
می توان تا  ۸۰متر نیز افزود .بامحاسبه ای
ساده می توان دریافت پرینتر ۵۰۰-S
می تواند یک ساختمان  ۲۶طبقه را
پرینت بگیرد.
با وجود آن که این پرینتر قادر به ساخت
سازه ای در این مقیاس است ،نمی توان
لزوما ادعا کرد ساختمان حاصل بی نقص
خواهد بود.

بازی ویدئویی برای تدریس مهندسی برق!
ایسنا  -بازی ویدئویی جدیدی که توسط پژوهشگران
دانشگاه کمبریج توسعه داده شده ،قرار است نوجوانان
را با الکتریسیته بیشتر آشنا کند .این بازی با
ارائهمجموعههاییازپازلهایمرتبطبابرق،
درک نوجوانان را از الکتریسیته باالتر برده
و امیدوار است بتواند آنها را برای تحصیل
در رشته مهندسی در همین دانشگاه،
تشویق کند .این بازی که "وایــرد"()Wired
نام دارد ،دو روز قبل( ۱۷جوالی) برای دانلود
و بازی به صورت رایگان در دسترس عالقه مندان قرار
گرفت .وایرد با هدف انتقال مفاهیم ریاضیاتی اساسی

درزمین هبرقبهمخاطبانخود،طراحیشدهاست.برق
هر روز بر زندگی هم ه ما تاثیر میگذارد ،اما از آن جایی
که انتزاعی است ،عینیسازی آن دشوار است
و تسلط به آن نیز تمرین زیادی را میطلبد.
گفتنی است ،تدریس آن نیز دشوار است.
دایارمیدکمپبل،ازگروهمهندسیکمبریج
و طراح این بازی ،توضیح میدهد« :بازی
ویدئویی یک روش ایدهآل برای تدریس برق
بهدانشآموزاناستوبرایبازیکنندگان،این
امکانرافراهممیکندکهمفاهیماساسیورابط ه میان
آنهاراتجسمکنند».

تولید سوسک و مار روباتیک برای تعمیر موتور هواپیماها
مهر  -تعمیر موتور هواپیماهای مختلف به علت
دشـــواری دسترسی به قسمت هــای مختلف
آن و همین طور مدت زمان باالیی که باید
صرف این کار شود ،امری پیچیده و سخت
است .شرکت رولزرویس برای حل این
مشکل روش جدیدی ابــداع و با تولید
روبات هایی به شکل سوسک و مار گشت
زنی در داخل موتور هواپیماها و شناسایی
سریع مــوارد مشکل و عیب یابی و رفع نقص را

تسهیل کرده است .تولید این روبات ها در قالب یکی
از برنامه های شرکت رولزرویس موسوم به موتور
هوشمند صورت می گیرد که بر مبنای آن در
آینده موتورهایی برای استفاده در انواع
هواپیماها تولید می شوند که بتوانند
به طور خودکار خود را تعمیر کنند .این
تحول باعث می شود دیگر به خارج کردن
قطعات موتورهای هواپیما از آن ها برای
بررسی و تعمیر نیازی نباشد.

کنترل پهپاد بدون ریموت و با حرکت بدن!
ایسنا  -محققان "موسسه پلیتکنیک لــوزان" روش
جدیدیبرایکنترلپهپادهابااستفادهازحرکاتبدن
ابــداع کردهاند که ادعا میکنند کارآمدتر از
استفاده از ریموت هدایت پهپاد است .اگر
تا به حال به استفاده از حرکات بدن خود
برایانجامیکبازیرایانهایفکرکردهاید،
اکنون در زمینه هدایت پهپادها به واقعیت
پیوسته است .محققان در سوئیس کشف
کردهاند که استفاده از باال تنه بدن برای کنترل
یک پهپاد بسیار مؤثرتر از استفاده از یک ریموت است.
تیم "موسسه پلیتکنیک لوزان"( )EPFLحرکات بدن و

فعالیت عضالنی  17نفر را تحت نظارت قرار داد که هر
کدامدارای 19نشانگردرسراسربدنشانبودند.پساز
آن،شرکتکنندگانحرکاتیکپهپادمجازی
راازطریقمحیطشبیهسازیشدهدرعینک
واقعیتمجازیدنبالکردند.دانشمندان
با مشاهده الگوهای حرکتی دریافتند که
تنهاچهارنشانگرواقعدرباالتنهبدنبرای
کنترلوهدایتیکپهپاددریکمسیردارای
مانع کافی است و این روش در دو فاکتور دقت و
قابلیتاطمینان،نسبتبههدایتپهپادازطریقریموت
پیشیگرفت.

 500شرکت خالق ونوآور زیرچتر حمایت های دولتی قرار می گیرند
حاجیان  -دبیر ستاد توسعه فرهنگ ،علم ،فناوری
و اقتصاد دانشبنیان با اشاره به وجود  500شرکت نوآور
وخالق در کشور خاطرنشان کرد  :یکی از برنامه های
جدی معاونت علمی حمایت از این شرکت هاست براین
اساس برنامه ریزی های مختلفی انجام شده است تا این
شرکت ها از حمایت های پیش بینی شده بهره مند شوند.
پرویز کرمی در حاشیه نشست شورای راهبری رویداد
"رویازی" که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برگزار شد در گفت و گو با خراسان افزود  :طبق قانون

؛ بسیاری از شرکت هایی که در حوزه صنایع فرهنگی
وصنایع خالق فعالیت می کنند نمی توانند از مزایایی
که قانون تاسیس وحمایت از شرکت های دانش بنیان در
اختیار آن ها قرار می دهد ،استفاده کنند به همین منظور
مسیر دیگری ،تحت عنوان برنامه زیست بوم صنایع خالق
برای این شرکت ها پیش بینی شده است که طی آن از این
شرکت ها حمایت خواهد شد  .در این زمینه شرکت های
فعال در حوزه فرهنگی که نوآور هستند و اتفاقا میزان
اشتغال در این شرکت ها بسیار باالست وارزش افزوده

خوبی هم دارند ،تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند
که از جمله آن ها می توان به شرکت های تولید کننده
انیمیشن یا صنعت پویانمایی اشاره کرد  .به گفته وی
طبق آمار اتحادیه اروپا ساالنه در حدود  700میلیارد
دالرترنوبل وگردش مالی این شرکت هاست که در این
میان سهم ایران تنها  100میلیون دالر است و برای این
که این بازار شکل بگیرد در نظر داریم رویداد "رویازی" را
در این حوزه برگزار کنیم .این رویدادمی تواند همه تولید
کنندگان و مصرف کنندگان صنعت پویا نمایی را دور هم

جمع کند و با توسعه کسب وکار در این حوزه به تحریک
تقاضا و بازار سازی برای فعاالن این عرصه منجر شود .وی
با اشاره به ارائه حدود 110خدمت به شرکت های دانش
بنیان در حوز های بیمه ای ،تسهیالت مالی ،مشاوره،
خدمات گمرکی ،معافیت های خاص و...گفت  :طبق
برنامه ریزی ها حدود  50نوع از این خدمات در زیست
بوم صنایع خالق و نوآور ارائه خواهد شد و این رویداد
همزمان با جشنواره پویانمایی در اسفند امسال برگزار
خواهد شد.

...

کوتاهازجهانعلم
اینستاگرامحذفبیدردسرتعقیبکنندگان
مزاحمراممکنمیکند
فــارس  -اگــر حساب کــاربــری خــود در شبکه اجتماعی
اینستاگرام را به حالت عمومی قرار داده اید راهی برای
جلوگیریازدسترسیکاربرانبهفیدشماوجودندارد.
همین مسئله موجب مزاحمت های برخی کاربران برای
مالکان این نوع حساب های کاربری شده است و با توجه به
این که افراد مشهور و شخصیت های شناخته شده چاره ای
جزاستفادهازحسابهایکاربریعمومیندارند،اینضعف
اینستاگراممیتواندمشکالتیرابرایافرادایجادکند.همین
مسئلهباعثشدهاستاینستاگرامتغییراتیدرتنظیماتخود
ایجاد و تالش کند به کاربران قابلیت بیشتری برای کنترل
مستقیمفهرستتعقیبکنندگانشانبدهد.

فیسبوکدرحذفمطالبنژادپرستانهو
نفرتانگیزسهلانگاریمیکند
فارس  -بر اساس اسنادی که به تازگی منتشر شده است،
اشخاص ثالثی که وظیفه حذف مطالب تند و نژادپرستانه و
همین طور افراطی را از فیس بوک بر عهده دارند ،این کار را
به درستی انجام نمی دهند .بررسی های یک روزنامه نگار
انگلیسی درباره جدیت فیس بوک در زمینه حذف مطالب
تند وافراطی از این شبکه اجتماعی نشان می دهد شرکت
یادشده افرادی را برای این کار به خدمت گرفته که در زمینه
حذفپستهاومطالبراستگرایانهافراطیجدیتندارند.

افتضاحفناورانهانتخاباتیدرآمریکا
فارس  -یک شرکت مهم سازنده دستگاه های رای گیری
الکترونیکدرآمریکابهتازگیباارسالنامهایبرایسناتوری
دراینکشورافشاکردهکهدسترسیازراهدوربهنرمافزاراین
دستگاه ها ممکن است .بر اساس همین خبر ،نرم افزاری
که برای استفاده در دستگاه های یادشده طراحی شده ،به
مدت شش سال از راه دور قابل دسترس بوده است .همین
مسئله باعث شده نگرانی هایی درباره امنیت این دستگاه
ها و همین طور امکان سوءاستفاده از آن ها برای دستکاری
در نتایج شمارش آرا به وجــود آیــد .بر اســاس نامه ارسال
شده توسط شرکت  Election Systems & Softwareبه
سناتور دموکرات ران ویدن در آوریل گذشته که به تازگی
به دست رسانه ها رسیده است ،برنامه کنترل از راه دوری
موسوم به  pcAnywhereاز سال  2000تا  2006روی
دستگاههایرایگیریاینشرکتنصبشدهبود.

گوگلبرایکاربرانششغلمییابد
ایسنا  -گوگل در نوار جست وجوی خود ویژگی جدیدی
را برای مردم انگلیس ارائه داده است که با استفاده از آن
میتوان مراکز شغلی نزدیک محل زندگی را پیدا کرد.
"گوگل" ویژگی جدیدی در نوار جستوجوی خود اضافه
کــرده اســت که میتوان با جستوجوی جمالتی مانند
"شغلهای نزدیک مـــن"( ) jobs near meیا "مشاغل
بانکی"( )banking jobsشغل مد نظر خود را پیدا کرد.
البته این امکان جدید در گام اول تنها برای مردم انگلیس
قابل استفاده است .در این ویژگی جدید کاربران میتوانند
ویژگیهای آن شغل ،میزان حقوق و راه های رفت و آمد به
محل کار را با استفاده از "گوگل مپس" ()Google Maps
دریابند .همچنین کاربران میتوانند شغلهای مورد
عالقه خود را که بهآنها پیشنهاد شد ذخیره کنند و قسمت
"پیغام گوگل"(  )notificationsسیستم را روشن کنند تا
شغلهایموردعالق هآنهابرایشانبهنمایشگذاشتهشود.
مدیر محصوالت گوگل اظهار کرد ،امروزه تعداد افرادی که
در گوگل جستوجو می کنند ،رو به افزایش است.

تعهدغولهایفناوریبهمقابلهباروباتهای
قاتل!
ایسنا-شرکتهاوافرادفعالدرحوزهفناوری،تعهدنامهای
را برای مقابله با سالحهای روباتیک کشنده امضا کردهاند.
تعدادی از روسای بزرگ ترین سازمانهای مربوط به علم و
صنعت،تعهدیدربارهمقابلهباگسترشسیست مسالحهای
خــودکــار با استفاده از هــوش مصنوعی امضا کــردهانــد.
مهندسان و دانشمندان تاکید کردند که نه در گسترش،
تولید،تجارتیااستفادهازسالحهایمرگبارشرکتمیکنند
و نه از این کار حمایت خواهند کــرد" .سالحهای مرگبار
خــودکــار"( ،)LAWSسالحهایی هستند که بدون دخالت
و تصمیمگیری انسان ،میتوانند هدف را شناسایی کنند و
موجبمرگیکانسانشوند.
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