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ميترا جليلي -يکي از بخشهاي رو به رشد فناوري ،روباتهاي پرنده يا همان
هواپيماهاي کوچک بدون سرنشين هس��تند ولي سقوط احتمالي آنها و همچنين
برخورد با موانع و آسيب رساندن به مردم ،يکي از بزرگترين دغدغههاي طراحان آن
به ش��مار ميرود .محققان دانشگاه زوريخ براي حل اين مشکل سيستمي آزمايشي
متش��کل از نرم افزاري ويژه و دوربين طراحي کردهان��د تا اين روباتهاي پرنده در
مواقع خطر بتوانند به صورت مس��تقل کنترل اوضاع را به دست بگيرند و در محلي

فناوري مانع سقوط
روباتهاي پرنده

اخب��ار و رويدادهاي حوزه ICT
هميش��ه براي بس��ياري ج��ذاب و
خواندني اس��ت اگر ش��ما جزو اين
دسته از كاربران به حساب ميآيید
اما به داليلي نتوانسته ايد اين اخبار
را پيگيري كنيد با ستون يك هفته
با آي تي با ما همراه شويد.
اين هفته در نخس��تين نشست
مطبوعات��ي ،محم��ود واعظي وزير
ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات در
مورد تفاهمهاي ص��ورت گرفته در
مذاكرات لوزان و تأثير آن بر وضعيت
ارتباطات و فناوري اطالعات كشور،
گفت :همانطور ك��ه اين مذاكرات
و توافق حاصل ش��ده بر بخشهاي
مختل��ف تأثير ميگذارد ،بر فناوري
اطالعات نيز تأثيرگذار خواهد بود .تا
پيش از اين در مناقصههاي ما رقابت
ميان چينيها با چينيها بود و تنها
يك كشور در مناقصههاي ما شركت
ميكرد .اما با برداشتن محدوديتها
و رفع تحريمها ،اميدواريم در حوزه
ارتباطات و همكاريهاي خارجي در
بخش  ICTبتوانيم مؤثر واقع شويم
و از سرعت توسعه بيشتري بهرهمند
شويم.
واعظي در مورد آخرين وضعيت
فيلترينگ هوشمند روي شبكههاي
اجتماعي نيز در اين نشست گفت:
فاز نخس��ت اين طرح روي ش��بكه
اجتماعي اينستاگرام انجام شد و در
فاز دوم كه از نيمه اس��فند ماه آغاز
ش��ده ،اين سيستم روي شبكههاي
اجتماع��ي اج��را نميش��ود بلك��ه
زيرساختها را مورد هدف و بررسي
قرار دادهايم و در مرحله سوم كه از
دو ماه ديگر آغاز ميشود ،كل شبكه
اينترن��ت تحت اج��راي فيلترينگ
هوشمند قرار ميگيرد.
هميشه در ماه اول سال نهادها
برنامههاي خود را اعالم ميكنند و
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
هم از اين امر مستثني نبوده است.
مرتضي ب��راري ،مع��اون حقوقي و
پارلماني وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات اعالم كرده است :استفاده
از مناب��ع تخصي��ص داده ش��ده
براي كاهش ش��كاف ديجيتالي در
استانها ،توس��عه تلفني خانگي به
تمام روس��تاهاي ب��االي ۱۰خانوار،
توس��عه ش��بكه اينترنت به تمامي
روستاهاي باالي ۳۰خانوار و پوشش
حداكثري روس��تاهاي پرجمعيت،
دولت الكترونيك ،ساماندهي دفاتر
 ICTروس��تايي و توس��عه آنها به
دفاتر پيشخوان روستايي ،توجه به
اش��تغال ،رونق اقتصادي و افزايش
بهرهوري و رفاه در استانها از جمله
برنامههاي اين معاونت در سال ۹۴
است.
دامن��ه اينترنتي مل��ي ايران كه
21سال پيش توسط مركز تحقيقات
فيزيك نظري و رياضيات ثبت و در
كشور آغاز به كار كرده ،در دو دهه
تع��داد دامنههاي فع��ال  IRثبت
ش��ده به بيش از  622ه��زار دامنه
رسيده است .از سوي ديگر شركت
ارتباطات زيرس��اخت در اين هفته
خبر داده كه از اول فروردين ماه 94
تعرف��ه مكالمات بينالملل از طريق
دوصفر را در مس��يرهاي پرترافيك
 25درص��د كاه��ش داده و اينك��ه
به منظ��ور حمايت از ط��رح موتور
توجوي بومي ،وزارت ارتباطات
جس 
و فن��اوري اطالعات اعتباري بالغ بر
170ميليارد توم��ان در نظر گرفته
اس��ت .اين خبر هم روي س��ايتها
رفت كه مروري بر آمارهاي رسمي
گوياي آن است كه همچنان حدود
نيمي از سيمكارتهاي واگذار شده
كشور حالت غيرفعال دارند و در اين
ميان بيش از سه ميليون سيمكارت
دائم��ي همراه اول ني��ز حالت فعال
ندارند.
طبق آمارهاي اعالم شده تا پايان
ش��هريورماه سال گذش��ته شركت
ارتباطات س��يار بالغ بر  59ميليون
و  229هزار سيمكارت واگذار كرده
كه از ميان اين سيمكارتها حدود
 38ميليون و  703هزار سيمكارت
در حالت فعال بهسر ميبرند و مابقي
آنها فعال نيس��تند .و اينكه پس از
قطع تمام سيمكارتهاي بيهويت،
از  23فروردين مشتركان ميتوانند
مطلع شوند كه دقيقاً چه تعداد سيم
كارت به نام آنها ثبت ش��ده اس��ت.
كاربرد اين س��امانه اين است كه به
افراد اجازه ميدهد با وارد كردن كد
ملي از تعداد سيمكارتهايي كه به
نام او ثبت شده مطلع شود.

ام��ن ف��رود بيايند .نرم افزار وي��ژه روبات در حال پرواز ،اطالع��ات محيط اطراف را
پردازش کرده ،دائم نقشه سه بعدي آن را تهيه و محلهاي امن را شناسايي ميکند.
اگر در اثر باد شديد و طوفان يا برخورد با مانع ،مشکلي براي آن پيش بيايد به طور
اتوماتيک ،راهي اين محلهاي امن ميشود بدون اينکه در مسيري اشتباه پرواز کند.
پيش از اين نيز طراحان براي کمک به روباتهاي پرنده از  GPSکمک ميگرفتند
ولي گاه از دست رفتن سيگنال آن در بين ساختمانهاي بلند مشکل ساز ميشد.

رشتههای مختلف ورزشی به ابزارهای هوشمند مجهز میشود

يك هفته با آيتي

از دامنه اينترنتي تا
كاهش تعرفه مكالمه
بينالمللي

سال بیست ویکم شماره 5900
پنجشنبه  20فروردین 1394

ميثم لطفي

پروژههای بزرگ فناوری در مسیر المپیک 2016

10ه��زار نف��ر در  56ايال��ت كش��ور
برزيل مش��عل مس��ابقات المپيك را
ط��ي س��فر  12ه��زار كيلومتري در
 250شهر دست بهدست ميكنند تا
المپيك تابستاني  2016با نام رسمي
«بازيه��اي المپي��اد س��يويكم» از
تاريخ  30ژوئيه در شهر ريو دوژانيرو
برزي��ل فعاليت خود را آغاز كند .اين
شهر در س��ال  2009توسط كميته
بينالمللي المپيك( )IOCبه عنوان
ميزبان دور بعدي مسابقات برگزيده
شد تا ورزش��كاران سراسر جهان در
 28رشته ورزشي به رقابت بپردازند و
براي نخستين بار در تاريخ ،بازيهاي
راگبي و گلف هم وارد المپيك شوند.
اگرچ��ه از هماكن��ون بيش��تر از يك
س��ال تا آن زمان باقي مانده اس��ت،
اما كارشناسان اين دوره از مسابقات
را به واسطه فناوريهاي به كار رفته
در آن و دق��ت نظ��ر كميت��ه برگزار
كننده براي سطح كيفي ،متفاوت از
دورههاي قبل ميدانند.
فناوريهاي پشتيباني
مهمتري��ن فن��اوري ك��ه اي��ن
مس��ابقات را از دورههاي قبل متمايز
ميكند ،تمركز گس��ترده بر خدمات
پردازش ابري اس��ت .شركت Atos
از ارائهدهن��دگان جهان��ي خدم��ات
ابري اع�لام كرد كه پلتف��ورم اصلي
المپي��ك  2016را ب��ه ط��ور كامل
روي فضاي اب��ري ارائه ميدهد .اين
ش��ركت با پلتفورم ويژه خود تصميم
گرفته اس��ت كه به جاي استفاده از
سرورهاي س��ختافزاري ،شبكههاي
فيزيكي و سيس��تمهاي سنتي ،كليه
خدمات اين دوره از مس��ابقات را به
فض��اي پ��ردازش ابري انتق��ال دهد
و حت��ي سيس��تمهاي برنامهري��زي
مرك��زي المپي��ك از جمل��ه فروش
بليت ،انتش��ار اخبار ،احراز صالحيت
ورزش��كاران و مديري��ت كاركنان و
برگزاركنندگان مسابقات روي همين
پلتفورم مورد استفاده قرار گيرد.
با اي��ن اتفاق بيش از  80س��الن
ورزش��ي ك��ه قرار اس��ت مس��ابقات
المپي��ك در آنه��ا برگزار ش��وند به
ص��ورت مج��ازي و مبتن��ي ب��ر وب
به يكديگ��ر متصل ش��دهاند و البته
در كن��ار آن ،صده��ا س��رور در كنار
ه��زاران دس��تگاه لپت��اپ و رايان��ه
شخصي در يك شبكه جامع و كام ً
ال
ايمن مورد اس��تفاده قرار ميگيرند.
برنامهريزيه��اي كميت��ه بينالمللي
المپي��ك ت��ا كن��ون به اي��ن صورت
بود كه براي هر س��الن ورزش��ي يك
استراتژي جداگانه در حوزه  ITارائه
ميداد تا خدمات در بهترين ش��كل
عرضه ش��وند ،اما اين نخستين باري
است كه يك استراتژي فناورانه جامع
ب��راي كل س��النها و مراكز مربوطه
مورد استفاده قرار ميگيرد.
در بخ��ش ديگ��ر از فناوريهاي
پشتيباني ،كميته برگزاري مسابقات
المپيك قراردادي را با مايكروس��افت
منعقد كرده اس��ت تا ب��ه موجب آن
غ��ول نرمافزاري جهان س��ه س��ايت
اينترنت��ي اصل��ي براي اي��ن بازيها
را راهان��دازي و پش��تيباني كن��د كه

نیم نگاه
  مهمتري�ن فناوري كه اين مس�ابقات را از دورههاي قبل متمايز ميكند ،تمركز گس�ترده بر خدمات
پردازش ابري اس�ت .ش�ركت  Atosاز ارائهدهندگان جهاني خدمات ابري اعالم كرد كه پلتفورم اصلي
اين المپيك  2016را به طور كامل روي فضاي ابري ارائه ميدهد.
  در این دوره از مسابقه بيش از  80سالن ورزشي كه قرار است مسابقات المپيك در آنها برگزار شوند
ب�ه ص�ورت مجازي و مبتني بر وب به يكديگر متصل ش�دهاند و البته در كنار آن ،صدها س�رور در كنار
هزاران دستگاه لپتاپ و رايانه شخصي در يك شبكه جامع و كام ً
ال ايمن مورد استفاده قرار ميگيرند.
  براي اين دوره از مس�ابقات كفش ويژهاي طراحي و با چاپگر س�هبعدي س�اخته ش�ده است كه از آن
به عنوان س�ريعترين كفش جهان ي�اد ميكنند تا از اين طريق ركورد پرس�رعتترين دونده جهان در
«المپيك تابس�تاني  »2016شكسته شود .اين كفش موسوم به  Designed to Winكه تمام بخشهاي
مختلف آن در چاپگر سهبعدي به توليد ميرسد تنها  96گرم وزن دارد و بدنه آن از نوعي نايلون بسيار
قوي و سبك ساخته شده است
البته تمام��ي امكانات و خدمات اين
س��ايتها نيز به ص��ورت كامل روي
فضاي پردازش اب��ري  Azureارائه
ميشوند .نخستين سايت كه وظيفه
پوش��شدهي اخبار مربوط به مشعل
المپي��ك را برعه��ده دارد ،از آوريل
 2016يعن��ي  100روز قب��ل از آغاز
بازيه��ا فعاليت خود را آغاز ميكند.
س��ايت اينترنتي اصل��ي كه همزمان
با آغاز مس��ابقات در اختيار كاربران
قرار ميگيرد ،تم��ام اتفاقات مربوطه
را پوش��ش ميدهد و سايت سوم هم
براي مس��ابقات پارالمپيك راهاندازي
ش��ده اس��ت و البته تمامي اين سه
پاي��گاه اينترنتي مبتني ب��ر تجارب
كاربري خدمات خود را س��اماندهي
ميكنن��د .مايكروس��افت پيشبيني
ك��رده اس��ت در  17روز برگ��زاري
مسابقات سه سايت اينترنتي مذكور
 12ميليارد بار مش��اهده ش��وند و به
همين خاطر  6س��رور بزرگ خود در
نقاط مختلف جهان را به اين سايتها
اختصاص داده است.
تكنولوژيهاي كاربردي
يك��ي از بزرگتري��ن پروژهه��اي
دول��ت برزي��ل ب��راي ميزبان��ي
از اي��ن مس��ابقات ب��ا ن��ام
 iRobot 510 PackBotsشناخته
ميش��ود كه در آن  7/2ميليون دالر
سرمايهگذاري شده است .اين پروژه
مربوط ب��ه توليد روبوتهايي اس��ت
كه در جريان س��اخت اس��تاديومها،

تاپ اپ

جمعآوري زباله ،پاكس��ازي مسيرها،
جس��توجوي م��واد مخ��در ،فروش
ان��واع خوراك��ي ،تأمين امني��ت و...
به دول��ت برزي��ل كم��ك ميكنند.
توليد اي��ن محصوالت هوش��مند را
ش��ركت امريكايي  iRobotبرعهده
گرفته اس��ت و از هماكن��ون تا پايان
به��ار  2016در عملي��ات مختلف و
فضاهاي نظامي آنها را مورد آزمايش
ق��رار ميده��د تا در نهاي��ت بهترين
سرويسها توسط ماشينهاي آهني
ارائه شود.
هماكنون بيش از  5هزار دستگاه
روب��وت س��اخته ش��ده در ش��ركت
 iRobotدر سراس��ر جه��ان م��ورد
اس��تفاده ق��رار ميگيرن��د و ه��زار
دس��تگاه روبوت جدي��دي كه دولت
برزيل خريداري كرده است با باتري
كار ميكنن��د ،ميتوانن��د از پله باال
روند ،از سراشيبي با زاويه  60درجه
پايين بيايند ،با سرعت  9/3كيلومتر
در ساعت حركت كنند ،تا عمق يك
مت��ري آب پايين بروند و بر اس��اس
ش��رايطي كه در آن ق��رار ميگيرند،
كارايي متفاوتي را ارائه دهند.
براي اين دوره از مس��ابقات كفش
ويژهاي طراحي و با چاپگر سهبعدي
ساخته شده است كه از آن به عنوان
سريعترين كفش جهان ياد ميكنند
تا از اين طريق ركورد پرسرعتترين
دونده جهان در «المپيك تابس��تاني
 »2016شكس��ته ش��ود .اين كفش
ماهرخ چنگيز

يادآوريكارها

اي��ن روزها به كمك ابزاره��اي الكترونيكي
و اپليكيش��نهاي مخصوص آنه��ا ديگر كمتر
پي��ش ميآي��د ك��ه كس��ي از كارهايش عقب
بمان��د يا فرام��وش كند كه چ��ه كاري را بايد
انجام دهد .سراس��ر فروشگاههاي اپليكيشن پر
اس��ت از اپهاي مختلفي كه در نقش منش��ي
شخصي ش��ما كار ميكنند و به شما يادآوري
ميشوند كه چه كارهايي را در چه زماني انجام
دهيد .همچني��ن به كمك اين اپليكيش��نها
ديگر رويدادهاي مهم زندگيتان مانند جش��ن
تولدها و س��الگردهاي مختلف را نيز فراموش
نميكني��د .اما اگر در اين زمينه به عنوان يك
ابزار يادآوركارها و رويدادها به شيوه نويني نياز
داريد ميتوانيد از اپليكيشن Sticky Notes
 HDاستفاده كنيد .اين اپ درست مانند همان
اس��تيكرها يا برگههاي رنگي است كه كاربران
در محيط ويندوز روي رايانههاي شخصي خود
از آن اس��تفاده ميكنن��د .اين اپليكيش��ن هم
ميتواند راهي براي يادآوري كارهاي شما باشد
و هم ميتواند وسيله ای براي يادداشتبرداري
روزانهتانSticky Notes HD .بسيار ساده
طراحي ش��ده است كافياس��ت پس از نصب
برنام��ه اين اپ را روي صفحه خانگي خود قرار
دهي��د و تنها با يك بار لمس به يادداش��ت هر
آنچه ميخواهيد بپردازيد .با اين اپ كارهايي

كه بايد انجام دهيد يا ياداشتهاي مختلفتان
مدام روبه رويتان خواهد بود .ش��ايد فكر كنيد
اين اس��تيكرها صفحه گوش��ي ش��ما را شلوغ
و بينظ��م ميكنند ام��ا بايد بداني��د كه اين
اس��تيكرهاي رنگي ميتوانند جذابيت خاصي
به صفحه گوش��ي يا تبلت شما ببخشند .يكي
ديگ��ر از امكانات  Sticky Notes HDاين
اس��ت كه ميتوانيد از آن به عن��وان نرمافزار
فهرس��ت وظايف نيز بهره بگيريد .كافي است
پس از اضافه ك��ردن يك مورد جديد ،تعيين
كنيد كه آن كار در چ��ه اولويت اجرايي قرار
دارد .پس از انجام اي��ن كار موارد مهم كام ً
ال
مش��خص خواهن��د ب��ود .اين اپ ب��ه صورت
راي��گان در اختيار كاربران اندوريد و  iosقرار
گرفته است.

موس��وم ب��ه Designed to Win
ك��ه تمام بخشه��اي مختلف آن در
چاپگر س��هبعدي به توليد ميرس��د
تنه��ا  96گ��رم وزن دارد و بدنه آن
از نوعي نايلون بس��يار قوي و سبك
ساخته شده اس��ت .چاپگر سهبعدي
مخص��وص اين كف��ش نوع��ي ليزر
هوش��مند موس��وم ب��ه  SLSرا در
خود جا داده اس��ت ك��ه از آن براي
آب كردن پالستيك ،فلز ،شيشه و...
استفاده ميش��ود و اسكنر سهبعدي
موجود در چاپگر ني��ز ميتواند پس
از طراحي كامل پ��اي فرد ،كفش را
متناس��ب با او توليد كند .اين اسكنر
به گونهاي س��اخته ش��ده اس��ت كه
ميزان انعط��اف بخش تحتاني كفش
را ب��ر اس��اس تواناييه��اي فيزيكي
ورزش��كار ،س��اختار پا ،قد و وزن او
طراح��ي ميكند و ب��ه همين خاطر
ميتوان گفت هر جفت از سريعترين
كف��ش جه��ان ب��ه ص��ورت كام�ل ً
ا
اختصاصي س��اخته ميش��ود .به جز
موارد ياد شده ،ژاپنيها كه بزرگترين
توليدكنن��ده روب��وت در جه��ان
محسوب ميشوند نيز براي اين دوره
از مسابقات المپيك برنامهريزيهايي
انجام دادهاند .محققان در كشور ژاپن
روبوت هوش��مندي را مورد آزمايش
ق��رار ميدهن��د كه از آن ب��ه عنوان
غري��ق نجات ي��اد ميش��ود و تمام
مهارتهاي يك انس��ان شناگر براي
آن در نظر گرفته ش��ده است .روبوت

 Swumanoidك��ه ب��راي المپيك
 2016ريو ساخته شده است تا ضمن
برقراري امنيت كامل براي مسابقات
ش��نا ب��ه سيس��تم داوري هم كمك
كند ،پ��س از اتمام اي��ن بازيها در
س��واحل به عنوان غريق نجات مورد
استفاده قرار ميگيرد.
اي��ن روب��وت ب��ه كمك اس��كنر
س��هبعدي ب��ر اس��اس آناتومي بدن
انسان طراحي شده است و شامل 20
موتور ضدآب ميش��ود كه يك رايانه
مركزي آنها را مديريت ميكند و هر
يك از اي��ن موتورها بخوبي ميدانند
ك��ه در كدام ي��ك از ان��واع مختلف
مورد اس��تفاده قرار گيرن��د بهعنوان
مث��ال ،در ك��رال پش��ت  16موت��ور
 Swumanoidب��ه كار ميافتند و
در كرال س��ينه موتورهاي مخصوص
دو پا نيز فعال ميش��وند .سرعت اين
روب��وت  6متر در ثانيه برآورد ش��ده
اس��ت و به همين خاط��ر حركت آن
را  30درصد سريعتر از انسان برآورد
كردهاند.
البته به جز اين فناوريهاي ديگري
براي مسابقات شناي المپيك 2016
در نظر گرفته ش��ده اس��ت .سيستم
ح��ذف ان��رژي محيط��ي آب ب��راي
جلوگي��ري از ايجاد ام��واج و افزايش
س��رعت شناگران ،اس��لحه هوشمند
براي آغاز مسابقات متصل به اسپيكر
پيش��رفته و ارتعاشس��نج متصل به
دس��تگاه زمانبندي ،صفحات لمسي
پايان مسير ش��نا براي قطع خودكار
زم��ان ،بلوكهاي مخصوص پرش در
استخر براي جلوگيري از آغاز اشتباه
توسط شناگر ،ضريب خطاي سيستم
Quantum Aquatic Timer
ب��راي زمانس��نجي  0/1بخ��ش در
هر يك ميليون براي س��نجش همه
اتفاق��ات مجهز به  128ورودي و 32
خروجي براي هر شناگر ،دوربينهاي
فوق پرس��رعت براي هر مس��ير شنا،
لب��اس مخصوص براي ح��ذف امواج
و كاهش وزن اضافه ش��ناگر و عينك
مخصوص مجهز به اس��كنر سهبعدي
و لنز هيدروسكوپي با زاويه ديد 180
درجه از ديگر فناوريهاي اين رش��ته
ورزشي در مس��ابقات المپيك 2016
خواهند ب��ود .الزم به ذكر اس��ت كه
ديگر رش��تههاي ورزشي نيز هر كدام
متناسب با نيازهاي خود از فناوريهاي
مختلف بهره ميبرن��د بهعنوان مثال
روي تمام دوچرخهه��اي اين دوره از
مسابقات دوربين كوچك براي پخش
لحظه ب��ه لحظه تصاوير نصب ش��ده
اس��ت ،در تنيس سيستمي موسوم به
 Hawk-Eyeمجه��ز به يك رايانه
پيچيده براي مش��خص كردن مسير
توپ مورد اس��تفاده ق��رار ميگيرد،
تمام��ي توپه��اي فوتب��ال تراش��ه
هوشمند را شامل ميشوند ،در ورزش
كريكت سيس��تم Snickometer
در توپها كار گذاش��ته ش��ده است
تا امكان كند ش��دن تصاوير آسانتر
ش��ود و بازيكن��ان ورزش راگبي يك
تراشه هوش��مند را روي لباس خود
در اختي��ار ميگيرن��د ك��ه ضرب��ان
قلب ،ميزان فعاليت بدني و سيس��تم
فيزيولوژيك آنها را بررسي ميكند.

كليك

علي ماندگاري

يك راهنماي شغلي آنالين

همه ما دوست داريم در محيط كاري خود
بهترين بازدهي را داش��ته باشيم و كارهايمان
با موفقيت همراه باش��د .براي رسيدن به اين
هدف نيز اكثر ما تمام تالش خود را ميكنيم.
راهه��اي زيادي براي موفقي��ت در محيط كار
وجود دارد .سراسر اينترنت پر است از مقاالت
مختلف��ي ك��ه راهه��اي موفقي��ت در زندگي
كاري را ب��ه افراد آم��وزش ميدهد .اما گاهي
اوقات افراد به پيشنهادهاي بهتر كه با محيط
كاريشان نيز سازگاري داشته باشد نياز دارند.
اگر ب��ه دنبال يك راهنماي مناس��ب براي
موفقيت در محيط كار خود هس��تيد ،س��ايت
«گودك��و» را به ش��ما معرف��ي ميكنيم .اين
س��ايت كه ب��ه آدرس www. goodco. ir
در دسترس است به دنبال رضايتمندي شغلي

كاربران ايراني و افزايش كيفيت زندگي كاري
آنها است.
آنطور كه گردانندگان اين س��ايت عنوان
ميكنن��د،گودكو قصد دارد ب��ا بهرهگيري از
اصول مدرن مديريت منابع انساني سازمانها
و بابهكارگي��ري امكان��ات موج��ود در دنياي
فن��اوري اطالعات ،چارچوبي را توس��عه دهد
كه ه��م فرآيند پيداكردن ش��غل يا همكاران
مس��تعد را آس��ان كند و هم با ارائه اطالعات
ومنابع آموزشي مفيدومرتبط ،آگاهي عمومي
و تخصص��ي دراي��ن زمين��ه را افزاي��ش دهد.
اين س��رويس بر اين باور اس��ت كه تس��هيل
فرآيندها و توس��عه آگاهي مديران و كاركنان،
بدون شك خش��نودي و رضايتمندي آنها در
كاروزندگيشان را به دنبال دارد.
اي��ن س��رويس به دنبال آس��ان ك��ردن و
سرعت بخش��يدن به فرايند جستوجوي كار
و طرح براي متقاضيان ،پيدا كردن نيروي كار
متخصص براي شركتها و كارفرمايان ،ارتباط
ش��ركتها و اس��تارتاپها با يكديگر و ...است.
ب��ه كمك اين س��رويس ميتوانيد يك صفحه
اختصاصي براي شركت ،تيم يا استارتاپ خود
توجوي همكاران و نيروي
ايجاد كنيد ،به جس 
متخصص خود بپردازيد يا كس��ب و كارتان را
به ديگران معرفي كنيد.

فنـــــاوری
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تعرفه واردات کامپيوتر و نوت بوک افزايش يافت

مصوب��ه هي��أت دول��ت
براي افزاي��ش تعرف��ه واردات
کامپيوترهاي ش��خصي و نوت
ب��وک ک��ه باه��دف حمايت از
توليدات داخلي تصويب شد به
گمرک ابالغ شد.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،هي��أت
وزيران در اس��فندماه سال ۹۳
تعرفه واردات اقالم کامپيوتري
را ب��ا هدف حمايت از توليد داخ��ل در اين بخش ،به  ۱۵درصد افزايش داد.
ه��م اکنون اين مصوبه براس��اس آيين نامه اجرايي قان��ون مقررات صادرات
و واردات از س��وي دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت
وزارت صنعت معدن و تجارت به گمرک کش��ور ابالغ ش��ده است.براس��اس
تعرفه جديد مصوب هيأت وزيران ،مجموع حقوق گمرکي و س��ود بازرگاني،
ماش��ينهاي خ��ودکار داده پردازي ش��خصي – - pcو نوت ب��وک با هدف
حمايت از توليد داخل از  ۱۰درصد به  ۱۵درصد افزايش يافت.
همچنين مجموع حقوق گمرکي و س��ود بازرگاني کاالي برد مونتاز شده
ش��امل صفحه کليد و موس از  ۲۲درصد به  ۱۵درصد کاهش يافته اس��ت.
گمرکات کش��ور ملزم خواهند ش��د از اول فروردين  ۹۴اين تعرفهها را براي
کاالهاي وارداتي اعمال کنند.
گفتني اس��ت اين درحالي اس��ت که هم اکنون در کشور هيچ خط توليد
و مونت��اژي در زمينه لپ ت��اپ و نوت بوک وجود ن��دارد و فعاالن اين بازار
معتقدن��د با افزاي��ش تعرفههاي گمرکي اين کاالها ،پيشبيني ميش��ود که
قيمت اين کاالي وارداتي در کش��ور تا  ۳۰درصد گران ش��ود و اين موضوع
زمينه بروز قاچاق را در اين بازار فراهم ميکند.

تيم  MRLدانشگاه آزاد قزوين يک رقيب سرسخت

سرپرس��ت تيم فوتباليست
نائو آلمان گفت:در مس��ابقات
بينالملل��ي ربوکاپ آزاد ايران،
مه��م ترين رقب��ا ،تيم MRL
دانش��گاه آزاد اسالمي قزوين و
تي��م دانش��گاه اليپزيگ آلمان
است که شناخت نسبتاً خوبي
نسبت به آنها داريم و مطمئن
هس��تيم مانن��د گذش��ته در
مسابقات پرقدرت حاضر ميشوند.
به گزارش ايرنا ،هنريخ ملمن ،افزود :پيش از اين در س��ه دوره مس��ابقات
ربوکاپ آزاد ايران ش��رکت کرده بودم که در دوره گذش��ته ،مقام دوم ليگ
فوتباليست نائو را کسب کرده بوديم.
ملمن گفت :امس��ال با هدف آشنايي با جديدترين شيوههاي علم رباتيک
و کس��ب آگاهي الزم براي حضور قدرتمند در مسابقات جهاني ربوکاپ ،در
مسابقات بين المللي ربوکاپ آزاد ايران  2015شرکت کرده ايم و با توجه به
اينکه تيمهاي بسيار قدرتمندي در مسابقات ايران حضور دارند ،اين رويداد
ميتواند چالش مؤثري براي تيم باشد.
وي در خص��وص وضعيت علم رباتيک در کش��ور آلم��ان گفت :درآلمان
س��رمايه گذاري ويژهاي روي علم رباتيک انجام ش��ده که در آينده بيش��تر
ميش��ود و با توجه به باالرفتن س��ن مردم آلمان ،دان��ش رباتيک و رباتها
ميتوانند به کمک سالمندان بيايند.
گفتني اس��ت مجوز برگزاري مس��ابقات ربوکاپ آزاد اي��ران که به عنوان
بزرگترين رويداد در حوزه رباتيک در غرب آس��يا محسوب ميشود از سوي
فدراس��يون جهاني ربوکاپ در غرب آسيا و خاورميانه به کميته ملي ربوکاپ
جمهوري اسالمي ايران اعطا شد.

فناورانه

شارژ باتري در يک دقيقه

دانش��مندان دانش��گاه
اس��تندفورد موفق ب��ه اختراع
يک باتري موبايل آلومينيومي
ش��دهاند ک��ه ع�لاوه ب��ر آنکه
تنه��ا طي يک دقيق��ه به طور
کامل ش��ارژ ميشود نسبت به
باتريه��اي ليتيوم��ي معمول
در موبايلها عمر بيش��تري نيز
دارد.
به گزارش ايس��نا ،امکان ش��ارژ س��ريع يک��ي از ويژگيه��اي اين باتري
آلومينيومي است .درواقع برخالف باتريهاي آلومينيومي مرسوم این باتري
آلومينيومي در صورت خم يا شکسته شدن آتش نميگيرد و باتري امنتري
به حس��اب ميآيد .به نوش��ته سايت خبري  ،Skyمخترعان اين باتري ادعا
ميکنن��د عم��ر آن از باتريهاي ديگر بيش��تر خواهد ب��ود و بنابراين تعداد
دفعات بيشتري آن هم در عرض تنها يک دقيقه شارژ ميشود.

آن سوي خبر

استخدام مبتاليان به اوتيسم در مايکروسافت

مايکروس��افت ،يک��ي از
بزرگتري��ن و مش��هورترين
ش��رکتهاي فن��اوري دني��ا
در خب��ري اع�لام ک��رد قصد
اس��تخدام مبتاليان به بيماري
اوتيس��م را در اي��ن کمپان��ي
دارد.
به گزارش مه��ر ،اين طرح
مايکروس��افت در حالي مطرح
ميش��ود که«  » Mary Ellen Smithمعاون رئيس اجرايي مايکروسافت
فرزند  ۴س��اله مبتال به اوتيس��م دارد در نتيجه وي مشکالت بيماران مبتال
به اوتيس��م را بخوب��ي درک ميکند.وي در مصاحبهاي گف��ت« :افراد مبتال
به اوتيس��م از تواناييهاي متفاوت��ي برخوردارند که ما از اي��ن قابليتها در
مايکروسافت استقبال ميکنيم .برخي از مبتاليان از حافظه باال ،حل مسائل
دش��وار ،ارائه راه حلهاي متفاوت در مسائل پيچيده نرم افزاري ،رياضي و...
برخوردار هستند که ما در شعب مختلف مايکروسافت در کشورهاي مختلف
از اين قابليت استفاده خواهيم کرد».

«آن اليو» از سوي سوني خريداري و تعطيل شد

ش��رکت س��وني س��رويس
بازيه��اي آنالين موس��وم به
«آنالي��و» را رس��ماً خريداري
کرده تا اين سرويس رقيب پلي
استيش��ن را پ��س از در اختيار
گرفتن تعطيل کند.
به گ��زارش ايس��نا ب��ر اين
اساس آندسته از مشترکان آن
اليو که پس از تاريخ  28مارس
حساب کاربري خود را شارژ کرده يا حساب جديدي خريداري کردهاند ،پول
خود را پس خواهند گرفت.
اين دومين بار است که سرويس آن اليو تعطيل ميشود .در سال 2012
اين ش��رکت تحت يک س��ازماندهي مجدد قرار گرفت و پس از آنکه استيو
پرلمان مؤس��س اين س��رويس نتوانست س��رمايه الزم را جمع کند به طور
ناگهاني بيشتر کارکنان خود را اخراج کرد.

