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چگونه خود را برای دنیای شغلی آینده آماده کنیم؟

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی بسیاری از فرصتهای شغلی از دست میروند
و ماشینها کمکم جای نیروی کار انسانی را خواهند گرفت .حال سوال
اینجاست چگونه باید خود را برای حضور در دنیای شغلی آینده آماده
کرد و عقب نیفتاد .برخی اعتقاد دارند که یادگرفتن کدنویسی میتواند
بهترین گزینه باشد.
درست است که دانش کدنویسی چند ده ه دیگر جزو ملزومات
پیدا کردن شغل خواهد شد ،اما باید در نظر داشت که دنیای شغلی
آینده بیشتر بر پای ه تفکر کامپیوتری و محاسباتی خواهد بود تا
داشتن مدرک علوم رایانه .این مسئله بدین معنی است که اگر شما
می خواهید حضور موفقی در دنیای شغلی آینده داشته باشید و به
راحتی کار پیدا کنید ،باید یاد بگیرید که ماشینها چگونه مشکالت را
حل میکنند.
این احتمال وجود دارد که در آیندهای نزدیک مجبور شوید تیمی متشکل از
انسانها یا رباتها را مدیریت کنید .بدین ترتیب نیاز خواهید داشت که پیچیدگیها
و ریزهکاری ارتباط انسان با تکنولوژی را یاد بگیرید ،چراکه این مسئله نیازمند مهارتهای بسیار زیادی است .یکی از
مهارتهای اولی ه این است که از هوش مصنوعی نترسید.
ترس از هوش مصنوعی میتواند مشکل آفرین باشد
بسیاری از کاربران باور دارند که هوش مصنوعی و رباتها در آینده ،شغلهای موجود را قبضه خواهند کرد و دیگر
کاری برای انسانها باقی نمیماند .حال اگر این اتفاق رخ دهد نیز داشتن چنین باوری میتواند ضرر بسیاری بر روند
ذهنی شما بگذارد و موجب میشود که ناخوادآگاه از این محبث فاصله بگیرید .بدین شما شکل نخواهید توانست
چیزهایی در مورد ماشینها بیاموزید و ممکن است موقعیتهای شغلی یا توانایی های مفیدی کسب نکنید.
چگونه میتوانیم تعامل با ماشینها را بیاموزیم
مغز انسان پیچیده ،درهم و پر از جزئیات است .به همین دلیل است که اسکن مغز سه بعدی یا مباحث
عصبشناسی مختلف هر روز مطالب جدیدی در این باره به ما میآموزد.

واتساپ ،یکی از پرطرفدارترین پیامرسانهای
دنیا هنوز به طور رسمی برای تبلتهای
اندرویدی منتشر نشده است .اما خوشبختانه
از امروز به بعد کاربران تبلت هم میتوانند
نسخه بتای این پیامرسان برای دیوایسهای
دارای نمایشگر بزرگ خود را دانلود کنید.
به تازگی واتساپ برای تبلتهای اندرویدی
هم در دسترس قرار گرفته که میتوانید با
مراجعه به فروشگاه گوگلپلی نسبت به
دانلود آن اقدام کنید .با این وجود ،نسخه
تبلت واتساپ هنوز در فاز بتاست و برای
دانلود باید جزو تسترهای این اپلیکیشن
باشید .نسخه بتای واتساپ برای تبلتهای
اندرویدی طبیعتا امکانات نسخه نهایی را
ندارد و احتمالش هست که هنگام کار با آن
متوجه باگ یا مشکالت ریز و درشتی بشوید.
همچنین توجه داشته باشید که تبلت شما
حتما باید سیمکارتخور باشد چرا که واتساپ
روی دستگاههای صرفا مبتنی بر وایفای اجرا
نمیشود .برای دانلود نسخه بتای واتس اپ
برای تبلتهای اندرویدی میتوانید به این
لینک مراجعه کنید .توجه داشته باشید که به
خاطر بتا بودن این نسخه ،امکان همگامسازی
با حساب کاربری شما در گوشی وجود ندارد.
بنابراین برای تست این نسخه ناچار به ساخت
یک حساب جدید در واتس اپ خواهید بود.
منبع:دیجیاتو

یک اپلیکیشن مخصوص که توسط یکی از سازندگان آسیایی
گوشیهای هوشمند توسعه یافته است ،برای ایجاد توانایی خواندن
متون در کودکان ناشنوا از هوش مصنوعی بهره میگیرد تا متن را
به صورت همزمان به زبان اشاره تبدیل کند.
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هوش مصنوعی به مدد ناشنوایان میآید

تبدیل متن به زبان اشاره با یک اپلیکیشن

به گزارش ایسنا و نقل از انگجت ،کودکان ناشنوا با چالش
یادگیری خواندن متون مواجه هستند ،چرا که والدین و معلمان
آنها اغلب زبان اشاره را نمیدانند .اکنون شرکت هوآوی() Huawei
قصد دارد این مشکل را با اپلیکیشنی موسوم به «استوریساین»

شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس( ســهامی خــاص) در نظــر
دارد تامیــن  40تــن جــاذب ســولفور واحــد نفتــا و  12تــن جــاذب
ســولفور واحــد ایزومریزاســیون را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه تامیــن کننــدگان واجــد
شــرایط واگــذار نمایــد.
لــذا از کلیــه تامیــن کننــدگان مایــل بــه شــرکت در مناقصــه دعــوت مــی شــود کــه
بــا مراجعــه بــه ســایت ( ) WWW.PGSOC.IRو دریافــت ســایر اطالعــات مناقصــه،
نســبت بــه ارســال مــدارک مــورد نیــاز شــرکت در مناقصــه تــا مــورخ  1397/9/23بــه
نشــانی زیــر اقــدام نماینــد.
آدرس پاالیشــگاه :اســتان هرمــزگان  ،شهرســتان بندرعبــاس ،کیلومتــر  13جــاده
بندرعبــاس بــه بنــدر خمیــر ،پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس ،دبیرخانــه ،مدیریــت
امــور حقوقــی و قراردادهــا.
تلفن076-31310000 :
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس
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نسخه بتای واتساپ برای تبلتهای
اندرویدی منتشر شد

محمدعلي وکيلي

ماشین
بازی

تا

«اپ»تکار

تازههای
علمی

صاحب امتياز و مدير مسئول:
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بسیاری از تواناییها بر پای ه شبک ه عمیق و یکپارچهای از تفکرات انسانی نظیر همدلی بنا شدهاند .قابلیت
تصمیمگیری معتدالنه و ترکیب کردن اطالعات پیچیده هم جزو همان تواناییهاست .به همین دلیل بعید است
که هوش مصنوعی بتواند در این حوزه با انسانها به مبارزه بپردازد .شاید بهترین روش برای حفظ ارزشمندی خود
در دنیای شغلی آینده ،این باشد که بتوانیم به «سوپر انسان» تبدیل شویم و قابلیتهای انسانی یا احساسی خود
را تقویت سازیم.
حال برای تقویت این قابلیتها سه راه کلی وجود دارد که میتوانیم با کمک آنها از حضور خود در دنیای شغلی
آینده اطمینان حاصل کنیم؛
 -۱به احساساتمان آگاه باشیم
اسکن مغز نشان میدهد که ما پاسخهای عاطفی خود را بر اساس پروس ه پیچید ه الگو شناسی و تجربه انتخاب
میکنیم .شاید این مسئله غیرارادی به نظر بیاید اما اینگونه نیست و ما میتوانیم به احساساتمان آگاه بوده و آنها
را بیشتر از قبل کنترل کرده یا حسهایی خاص ایجاد کنیم.
 -۲گاهی بر اساس حسمان تصمیمگیری کنیم
هوش مصنوعی با استفاده از دیتا و اطالعات موجود ،الگوریتمهای مختلفی تنظیم میکند و بر اساس آنها
تصمیمگیری میکند .از سوی دیگر ما انسانها شیوه و نگرش نامحسوس ،پیچیده و سطح باالیی داریم .بدین ترتیب
میتوانیم گاهی اوقات به احساسمان نیز توجه کنیم .شاید به نتیجهای بسیار بهتر از نتایج هوش مصنوعی دست
یابیم.
 -۳منفیباف نباشیم و خوشبینانه برخورد کنیم
بسیاری از ما در محیط کار نمیتوانیم با دیگران همکاری یا سازش کنیم .این مسئله از منفیبافی ما شکل میگیرد،
چراکه باور داریم همه چیز به ضرر ما تمام خواهد شد .بنابراین بهتر است منفیبافی در این مسائل را کنار بگذاریم و
خوشبینانه برخورد کنیم .گاهی اوقات بهتر است تمامی صحبتها را گوش کنیم تا اینکه مخاطبمان را متقاعد کنیم.
منبع:دیجیاتو

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران

حل کند.
با این برنامه میتوانید دوربین تلفن همراه خود را به سمت
کتابهای کودکان بگیرید و برنامه از هوش مصنوعی برای ترجمه
واژگان به زبان اشاره که توسط انیمیشن نمایش داده میشود،
استفاده میکند .این برنامه نه تنها به کودکان کمک میکند ،بلکه
میتوانند زبان اشاره را به والدین نیز آموزش دهد.
این برنامه در هر دو اپلیکیشن گوگلپلی و گالری برنامههای خود
هوآوی موسوم به « »AppGalleryرایگان است و لزوما نیازی به
یک گوشی هوآوی برای اجرا ندارد.
در حال حاضر از  10زبان اشاره (از جمله اغلب زبانهای اروپایی)
پشتیبانی میکند .با این حال انتخاب در حال حاضر بسیار محدود
است ،چرا که در حال حاضر فقط یک کتاب به هر زبان اختصاص
داده شده است و ممکن است طول بکشد تا اینکه شما مجموعهای
از داستانها را برای قصه شب کودکتان در اختیار داشته باشید.
زبان اشاره سیستم قراردادی خاص منظم و پیشرفته زبانی است
که برای انتقال معنا ،به جای الگوهای صوتی یا نوشتاری در زبان،
از الگوهای عالیم دیداری (ترکیب همزمان شکل ،جهت و حرکت
دستان ،بازوها یا بدن و حاالت صورت برای بیان سلیس افکار
گوینده) در یک کلمه اشاره استفاده میکند.
این نوع زبان اشاره میتواند به صورت متنوع باشد .اما امروزه یک
زبان اشاره بینالمللی در سطح جهان قرارداد شده است که البته در
هر منطقه عناصر بومی زبان نیز به آن افزوده میشود.
هر جا ارتباط ناشنوایان وجود دارد ،زبانهای اشاره به وجود
میآیند .دستورهای پیچیده زبان اشاره بهطور چشمگیری با دستور
زبانهای گفتاری تفاوت دارند و درحوزه فرهنگی ناشنوایان هستند.
برخی از زبانهای اشاره بعضی حرکات را از شناخت کلی کسب
کردهاند ،در حالی که بقیه زبانها چنین پایهای ندارند.

زیبای خفته!

استون مارتین در ماه اکتبر تأیید کرد خودروی زاگاتو شوتینگ بریک به خانواد ه
ونکوئیش زاگاتو خواهد پیوست اما فرایند عرض ه آن کمی کند پیش میرود.
این تصاویر جدید نشان میدهند که رونمایی این خودرو نزدیک بوده
وزارت جهاد کشاورزي
و برای اولین بار هم میتوانیم نگاهی به کابین فوقالعاد ه آن بیندازیم.
این تصویر تنها از کابین توسط استون مارتین منتشر شده و نشان
میدهد که داخل ونکوئیش زاگاتو شوتینگ بریک کامال ًدر چرم قهوهای
غرق شده است .پشت صندلیهای جلویی خاص یک خودروی شوتینگ
بریک است چراکه بخش اسباب و وسایل دارای عناصر چرم و فیبر کربنی
است .همچنین میتوانیم یک سقف شیشهای بزرگ را هم مشاهده کنیم.
از بیرون چیز زیادی مشاهده نمیشود اما این خودروی تولید محدود دارای بدنهای سفیدرنگ
و سقفی به رنگ مشکی است .این برند بریتانیایی قبال ً تأیید کرده بود که همانند مدلهای
ه شوتینگ بریک ساخته
ونکوئیش زاگاتو و ونکوئیش والنت زاگاتو تنها  99دستگاه از نسخ 
ه اسپیدستر نادرترین خودروی این خانواده بوده و تنها  28دستگاه از آن
خواهد شد؛ اما نسخ 
ساخته خواهد شد.
همانند برادران خود ،شوتینگ بریک بر پای ه استون مارتین ونکوئیش  Sساخته شده بنابراین از
پیشرانه  12سیلندر  5.9لیتری تنفس طبیعی با قدرت  592اسب بخار سود میبرد .استون مارتین
هنوز چیزی درباره زمان رونمایی یا تولید و تحویل این خودرو نگفته است.
منبع :پدال ()pedal.ir

ژنرال :فکر کنم سبک زندگی
مجریهای رادیو با ما فرق داره ،اونا
ظهر تا شب میخوابن و ساعت ۷
صبح ِ ما میشه  ۴بعدازظهر اونا که
انقد سرحالن .وگرنه توجیه دیگه ای
نداره این همه سرخوشی سر صبح
فائزه:دنیای مجازی حق الناسهای
زیاااادی به گردن آدم های این دوره
میندازه  ،کمی تو اظهار نظر ها صبور
باشیم  ،حاال چیزی هم نگیم طوری
نمیشه!
درویش :خدا بیشترین وقت رو
برای آفریدن نارنگی صرف کرده ،از
هر زاویهای به این بزرگوار نگاه میکنی
بینظیره
همسایهی طبقه سوم :گاهی وقتا
حس میکنم باید درس بخونم.
ولی شکر خدا یه پنج دقیقه که دراز
میکشم بهتر میشم ،احساسم رفع
میشه
ژنرال :باید خدمتتون عرض کنم
که بنده به شدت تحت تاثیر حرکت
خوب شهردار تهران آقای حناچی
در خصوص طرح سهشنبههای پاک
قرار گرفتم و تصمیم گرفتم طرح کُل
هفت ه پاک را اجرا کنم و هر روز بدون
خودروی شخصی برم سرکار ،البته
اینکه ماشین ندارم هم در اجرای این
طرح بی تاثیر نیست

تهمینهمیالنی:
مهربانی ،گاهی دیوار هم
نمیخواهد...

امیرمحمدزند:
تازه هنوز زمستون
شروع نشده

