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برزیلباابررایانهبهنبردکرونامیرود
برزیل ابررایانه س��انتوس دومونت را برای تحقیق و 
پژوهش در مورد ویروس کرونا در اختیار پژوهشگران 

و محققان این کشور قرار می دهد.
مهر- آزمایش��گاه مل��ی رایانش علم��ی  برزیل که 
متعلق به دولت این کشور است، اعالم کرده که ابررایانه 
سانتوس دومونت در این کش��ور برای تجزیه و تحلیل 
داده های متخصصان برای مقابله با کرونا در دسترس 
آنها قرار می گیرد. ظرفیت محاس��باتی ای��ن ابررایانه 
به 5.1 پتافالپس در ثانیه می رس��د و پژوهش��گران از 
این پس به طور رایگان به نرم اف��زار پارابریکس که بر 
روی ابررایانه مذکور نصب ش��ده دسترسی دارند و از 
این طری��ق می توانند با صرف هزین��ه و وقت کمتر به 
تحلیل و بررسی ژنوم های انسانی بپردازند تا درمان یا 
واکسنی برای کرونا بیابند. پیش از این هم از ابررایانه 
یادشده برای انجام سه تحقیق گس��ترده در ارتباط با 
ویروس کرونا اس��تفاده ش��ده بود. ابررایانه سانتوس 
دومونت در سال 2015 عرضه ش��ده و قدرتمندترین 
ابررایانه در آمریکای التین محس��وب می ش��ود. این 
ابررایانه در فهرس��ت 500 ابررایانه برتر جهان در رتبه 

1۹3 قرار دارد.

انتقالمتنهایفیزیکیبهرایانه
باگوگللنز

از این پس با اس��تفاده از گوشی هوش��مند و برنامه 
گوگل لنز می توانید متن ه��ای فیزیکی را کپی کرده و 

برای ویرایش به درون رایانه خود منتقل کنید.
مهر- به روزرس��انی جدید گوگل لنز که روز 7 ماه 
مه  انجام شده، کاربران را از تایپ مجدد مطالب نوشته 
شده بر روی کاغذ در محیط رایانه بی نیاز می کند. این 
به روزرسانی استفاده از خدمات جستجوی گوگل بعد 
از انتقال متون به رایانه را هم تسهیل می کند و ترجمه 
آنها را نیز با اس��تفاده از خدمات ترجمه گوگل امکان 

پذیر می سازد.
پی��ش از این گ��وگل لنز ب��رای کپی ک��ردن متون 
فیزیکی و ذخیره سازی آنها در گوشی هوشمند قابل 
استفاده بود. اما انتقال این متون به رایانه های شخصی 
قابلیتی جدید و بی سابقه است. برنامه یادشده که هم 
با اندروید و هم با آیفون سازگار است از طریق دوربین 

گوشی عمل می کند.
برای دسترس��ی به  این خدمات، بع��د از قرار دادن 
دوربین در برابر مت��ن مورد نظر باید بخش��ی از آن را 
انتخاب کنی��د و گزینه کپی و س��پس کپ��ی بر روی 
رایانه را انتخاب کنید. سپس گوش��ی را در برابر رایانه 
 بگیرید و از میان ب��ر صفحه کلید ب��رای انتقال متون

| استفاده کنید.
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استارتاپ چینی روکید برای فناوری هوش مصنوعی و واقعیت افزوده 
خود کاربری جدیدی پیدا کرده اس��ت و در پی ش��یوع ویروس کرونا 
عینک های هوشمندی ساخته است که دمای بدن افرادی که با آن ها در 

ارتباط هستید را به شما می گوید.
ایتنا- کمپانی چین��ی روکید اعالم کرد که کارب��ری جدیدی برای 
فناوری واقعیت افزوده پیدا کرده است که از بازی های کامپیوتری فراتر 
است. این کمپانی با استفاده از این فناوری عینک هایی ساخته است که 
می تواند دمای بدن افراد را از فاصله 3 متری تشخیص بدهد. هم اکنون 
1000 عدد از این عینک ها که به عینک های هوش��مند T1 مش��هور 

هستند را به دولت، کسب وکارها و مدارس فروخته است.
 این عینک ها با یک سنسور اینفرارد عرضه می شوند که با استفاده از 
دوربین دمای بدن افراد اطراف کاربر را ان��دازه می گیرد و اطالعات یاد 
ش��ده را به صورت همزمان به صفحه نمایش ارائه می کند. این عینک ها 

از یک تراش��ه کوالکام و دوربین 12 مگاپیکس��لی بهره مکند هستند و 
می توانند قابلیت های واقعیت افزوده نظیر ضبط ویدیو و عکاسی بدون 

دخالت دست را به کاربر ارائه کنند.
 مزیت این عینک ها نسبت به دس��تگاه های تشخیص دمای ثابت که 
دولت ها در پارک ها و محیط های عمومی کار گذاش��ته اند، قابل حمل 
بودن آن ها اس��ت. به این ترتی��ب به کارگیری این دو فن��اوری در کنار 
هم می تواند به عنوان راهکاری مفید برای کنترل ش��هروندان مبتالبه 

ویروس کرونا باشد.
 عالوه بر روکید گزارش کرده اس��ت که از اوایل ماه آوریل مذاکرات 
برای عرضه این عینک ها به بیمارس��تان ها و دولت های محلی آمریکا 
آغاز شده است. به این ترتیب به نظر می رس��د که برخالف تصور برخی 
 مقامات سیاس��ی آمریکا، این کش��ور هیچ گاه از فن��اوری چین بی نیاز 

نخواهد شد.

تولیدپهپادباالهامازسیستمناوبری
پشهها

محققان با بررسی توانایی پشه ها برای پرواز و فرود در شب 
بدون برخورد با موانع سیستم ناوبری و جلوگیری از برخورد با 
موانع تازه ای را ابداع کرده اند که با موفقیت بر روی یک پهپاد 

نصب شده است.
مهر- این سیستم که تحت سرپرستی محققان انگلیسی 
ابداع شده با تقلید از نحوه استفاده پشه از جریان های هوایی 
برای شناس��ایی موانع طراحی شده است. پش��ه ها می توانند 
در شب بدون اس��تفاده از حس بینایی و تنها با بهره گیری از 
حسگرهای طبیعی و بیولوژیک خود و نیز ترکیبی از حرکات 
بال، بررس��ی نحوه حرکت جریان های هوایی و بازگشت آنها 
بعد از برخورد با موانع به این موضوع پی ببرند که  آیا بر سر راه 

آنها مانعی وجود دارد یا نه.
پژوهشگران با شبیه سازی رایانه ای نحوه عملکرد طبیعی 
پشه برای شناسایی موانع یک الگوی رایانه ای ابداع کرده اند 
که حرکت سریع پهپادها در ش��ب و شناسایی به موقع موانع 
را ممکن می کند. همچنی��ن برای تقلید از ش��یوه مانع یابی 
پشه ها در شب، مجموعه ای از لوله های متصل به حسگرهای 
فشارسنج با حساسیت باال به پهپاد مورد بررسی متصل شد تا 
از این طریق جریان های هوایی برای مانع یابی مورد استفاده 

قرار بگیرند. 

یادآوری»فاصلهگذاریاجتماعی«
بهعابرانباسگروباتیک

سگ های روباتیک شرکت بوستون دینامیکز در پارک های 
سنگاپور گش��ت زنی و به عابران یادآوری می کنند تا فاصله 

گذاری اجتماعی را رعایت کنند.
مهر-طبق بیانیه ای که هیات ملی پارک های این کش��ور 
منتشر کرده در ساعات پیک تردد، روبات »اسپات« در پارک 
»بیشان-آنگ موکیو« گش��ت زنی می کند و یک پیام ضبط 
ش��ده را پخش می کند تا فاصله گذاری اجتماع��ی را به افراد 

یادآوری کند.
این روبات همچنین مجهز به دوربین هایی با فناوری تحلیل 
ویدئو است تا تعداد افراد در پارک را تخمین بزند. دوربین های 
به کار رفته در روبات افراد خاصی را ردیابی نمی کنند و هیچ 

گونه اطالعات شخصی درآنها ذخیره نمی شود.
روبات  اس��پات از راه دور توس��ط مقام��ات دولتی کنترل 
می ش��ود. به این ترتیب نیاز به نیروهای انسانی نیست و خطر 

تماس فیزیکی میان افراد کمتر می شود.
روبات اسپات طوری طراحی شده تا روی سطوح مختلفی 
حرکت کند. به همین دلیل نس��بت به روبات های گشت زنی 
چرخ دار، مزیت بیش��تری دارد. همچنین ب��رای جلوگیری 
از برخورد روب��ات با افراد، حس��گرهایی در آن ب��ه کار رفته 
است. عالوه بر آن یک کارمند انس��انی در بازه آزمایشی آن را 

همراهی می کند.

New Tab

کلیک چپ

ظرفیتویدیوکنفرانسمایکروسافتتیمزبه250نفررسید
نرم افزار

مایکروس��افت نرم افزار ویدئو کنفرانس خود موس��وم به مایکروسافت 
تیمز را به روز ک��رد و ظرفیت گپ گروه��ی آن را از 100 نفر به 250 نفر 

افزایش داد.
فارس- رقابت ش��رکت های فن��اوری برای عرضه ن��رم افزارهای گپ 
گروهی افزایش یافته و در همین راستا مایکروسافت برنامه تیمز را برای 
رقابت با زوم و گوگل میت به روز کرده است. با توجه به افزایش روزافزون 
محبوبیت برنامه های ویدئوکنفرانس در ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا، 
مایکروس��افت هم ظرفیت گپ ه��ای گروهی برنامه تیم��ز را تا 250 نفر 

افزایش داده است.

در ص��ورت فرات��ر رفت��ن تع��داد کارب��ران مایکروس��افت تیم��ز 
از 20 نف��ر در ی��ک گ��پ گروه��ی برخ��ی قابلیت ه��ای آن ب��ه ط��ور 
خ��ودکار از کار می افت��د که از جمل��ه آنها می ت��وان به پاس��خ خودکار 
از طری��ق اوت ل��وک، نمای��ش وضعی��ت ف��رد در بخ��ش پیام ه��ا و 
 برخ��ی تنظیم��ات مربوط ب��ه تب��ادل پی��ام و ص��وت و ویدئو اش��اره 

کرد.
تعداد کاربران مایکروس��افت تیمز از 44 میلیون نفر در یک ماه قبل به 
75 میلیون نفر در حال حاضر افزایش یافته و ای��ن رقم کماکان در حال 

بیشتر شده است.

آگهی 
مناقصه

 شــهرداري علي آباد كتول در نظر دارد باســتناد موافقتنامه شــماره  794641   مورخ  1398/12/29  ســازمان برنامه و 
بودجه اســتان گلســتان ،پروژه اجرای پل واقع بر روی رودخانه االزمن در محل ورودی ورزشــگاه شــهید علی آبادی براســاس 

برآورد ديتايل ها و نقشه و مشخصات پیوست را به پیمانكار واجدالشرايط واگذار نمايد. 
شرايط :

مكان پروژه: اجرای پل واقع بر روی رودخانه االزمن در محل ورودی ورزشگاه شهید علی آبادی  .1
برآورد پروژه  8/500/000/000ريال) هشــت میلیارد و پانصد میلیون ريال(میباشــد كه تمامی آن به صورت وجه   .2
نقد خواهد بود و در صورت افزايش مبلغ پیشنهادی مابقی آن ازمحل اعتبارات تملک دارايیهای سرمايه ای  ) اخزاء 811  (  به 

تاريخ سررسید13/ 10 /1400 می باشد.
متقاضیان مي بايســت ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ 425/000/000  ريال بابت ســپرده شــركت در مناقصه ارائه   .3

نمايند كه پس از انعقاد قرارداد با نفر برنده ضمانت نامه فوق مسترد میگردد .  
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه   .4
ســامانه تداركات الكترونیكی دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلی،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
5.  پیمانكارانــی كه مايل به شــركت در مناقصه مي باشــند می بايســت ظرف مــدت 7 روز از تاريخ انتشــار اول آگهی تا 
مورخــه 1399/02/21 تــا ســاعت 14:30 مبادرت بــه دريافت اســناد مناقصه از ســامانه نمايند و ظرف مــدت 10 روز  از 
مورخه 1399/02/22 مهلت دارند پیشــنهادات - اســناد مناقصه  وگواهی صالحیت پیمانــكاری- تايیديه كد معامالتی فعال 
شركت)كدبورس(  و اساسنامه و رزومه كاری شركت را تا روز  پنج شنبه  مورخه  1399/03/01 تا ساعت 13:15 در سامانه 

مذكور بارگذاری نمايند .
ضمانــت نامــه بانكی در پاكت )الف( تا مورخه 1399/03/01 تا ســاعت 13:15 به صورت حضــوری تحويل دبیرخانه   .6

شهرداری گردد. ضمانت نامه بانكی می بايست به مدت 3 ماه دارای  اعتبار باشد.
شــركت كنندگانی كه مدارک فوق را در ســامانه بارگذاری ننمايند به پیشنهادات  آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد در   .7

ضمن مدارک به غیر از پاكت الف به هیچ وجه حضوری يا دستی تحويل گرفته نخواهد شد.
اسناد بايد هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد و به صورت خوانا و خوش خط تكمیل گردد.  .8

شركت كنندگان مي بايست حداقل داراي رتبه 5 رشته راه در زمان مناقصه باشند.  .9
قیمت پیشنهادي با احتساب حفظ قدرت خريد  بر اساس مینوس يا پلوس برآورد پیوست درج گردد.  .10

پرداخت كلیه كسورات به صورت قانونی خواهد بود.  .11
شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات مختار است .   .12

برنـــدگان اول ، دوم وســوم مناقصه اگرظرف حداكثريک هفته پس ازابالغ ، حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده   .13
آنهابه ترتیب ضبط وطبق قانون عمل خواهد شد . 

14.  جهت اطالعات بیشــتر با شــماره تلفــن هــاي  6-01734222525  - داخلی 230  با امــور قراردادها تماس حاصل 
فرمايند.     

تاريخ بازگشايی پاكات رسیده روز شنبه مورخ 1399/03/03 ساعت 14:15 میباشد.  .15
انتشاراول:     1399/02/14   
ابوذر اسفندياري پورانتشاردوم:     1399/02/21   

شهردار علي آباد كتول

تجدید آگهی 
مزایده کتبی 

شــهرداري علي آباد كتول با اســتناد مجوز های شماره 1413  مورخ  98/11/02  و شماره 1414 مورخه 
1398/11/02شــوراي محترم اســامي شــهر، در نظر دارد  17 باب از  واحدهاي تجاري خود  واقع در شهر                  

علی آبادكتول ،خيابان طالقاني جنوبي) مجتمع اطلس( را  از طريق مزايده كتبي به  فروش برساند.
شرايط :

1-متقاضيان مي بايست قبل ازشركت درمزايده از محل مذكورمورد مزايده بازديد به عمل آورند .
2-شــركت كنندگان می بايســت جهت شركت درمزايده نســبت به تهيه ضمانت نامه بانکی و يا مبلغ فوق 
را به حســاب ســپرده شهرداری به شــماره   0105779476005   نزد بانک ملی طبق جدول پيوست واريز 

نمايند.
 3- قيمت پايه كارشناسی برای مغازه های مورد مزايده ،طبق جدول پيوست می باشد .

4-در صورتيکــه برندگان اول، دوم و ســوم از خريد منصرف شــوند ســپرده هاي آنها بــه ترتيب به نفع 
شهرداري ضبط خواهد شد.

5-ضمنــاً برنــده مکلف اســت كل مبلغ مــورد مزايده راظرف مدت هفت روز نقداً  به حســاب شــهرداری 
واريزنمايد .

6- هزينــه هــاي دولتي از جمله عوارض ، ماليات , هزينه هــاي انتقال و غيره برابر مقررات به عهده برنده 
مزايده خواهد بود.

7-شــهرداري در رد ياقبولي يک يا كليه پيشــنهادات مختار ميباشــد  و به پيشــنهادات مخدوش وناخوانا 
ترتيب اثرداده نخواهدشد.

8- كليه مراحل برگزاری مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايی پاكت 
ها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزم اســت مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلی،مراحل ثبت نام در ســايت مذكور و دريافت گواهی 

امضای الکترونيکی را جهت شركت در مزايده محقق سازند.
9- متقاضيانی كه مايل به شــركت در مزايده مي باشند می بايست ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشار اول 
آگهی تا مورخه 99/02/28 تا ساعت 14:30مبادرت به دريافت اسناد مزايده از سامانه نمايند و ظرف مدت 
10 روز از مورخــه 99/02/29 مهلــت دارند برگه پيشــنهادقيمت و ضمانت نامه يا فيــش واريزی را تاروز   

يکشنبه  مورخه  99/03/11  تا ساعت 14 در سامانه مذكور بارگذاری نمايند .
10- شــركت كننــدگان مــی بايســت فيش واريزی يــا ضمانت نامــه بانکــی را در پاكت )الف( تــا مورخه 
99/03/11  تا ساعت  14:15 به صورت حضوری تحويل دبيرخانه شهرداری دهند. ضمانت نامه بانکی  می 

بايست به مدت 3 ماه دارای  اعتبار باشد.
11-شركت كنندگانی كه مدارک فوق را در سامانه بارگذاری ننمايند به پيشنهادات  آنها ترتيب اثر داده 
نخواهد شــد در ضمن مدارک  شــركت در مزايده به غير از پاكت الف به هيچ وجه حضوری يا دســتی تحويل 

گرفته نخواهد شد.
 12- تاريخ  بازگشايی پاكات رسيده روز  دو شنبه   مورخ   99/03/12  ساعت 14:15 ميباشد.

 انتشار اول : 1399/02/21
انتشار دوم:  1399/02/29

ابوذر اسفندیاري پور
شهردار علي آباد کتول

گوگل نسخه های جدیدی از برخی زبان های 
برنامه نویس��ی خود را عرضه کرده است که از 
جمله آنها می توان به نس��خه 2.8 زبان برنامه 

نویسی دارت اشاره کرد.
فارس- گ��وگل نس��خه 1.7 از زب��ان برنامه 
نویس��ی فالتر را هم عرضه کرده است که رابط 
کاربری به روزش��ده آن با سیس��تم عامل های 
آی او اس، اندروی��د، فوش��یا و همی��ن ط��ور 
 بسیاری از اپلیکیش��ن های رایانه های رومیزی

 سازگاری دارد. بنا بر اعالم گوگل حدود 500 
هزار نفر برنامه نویس و توس��عه دهنده هر ماه 

از زبان برنامه نویس��ی فالتر استفاده می کنند 
و در هفته های اخیر 50 هزار نف��ر به این گروه 
افزوده شده اند. بخش عمده به روزرسانی های 
تازه فالتر مربوط به سیستم عامل آی او اس اپل 
است و برخی به روزرسانی های امنیتی نیز برای 
آن در نظر گرفته شده است. گوگل مدعی است 
در صورت به روزرس��انی فالتر س��رعت اجرای 
آن بین 20 تا 37 درص��د ارتقا می یابد و میزان 
اشغال حافظه سی پی یو نیز تا 40 درصد کمتر 
می شود. این کاهش رقم اشغال، در مورد حافظه 

رایانه ها و گوشی ها به 70 درصد می رسد.

لتیتی��ا جیمز دادس��تان نیوی��ورک اعالم کرد 
با مدیران نرم اف��زار ویدئو کنفرانس زوم بر س��ر 
نحوه حفاظت از حریم شخصی کاربران به توافق 

رسیده است.
فارس- بر اس��اس این تواف��ق زوم برنامه ای 
را به م��دت ۹0 روز ب��ه اجرا می گ��ذارد تا ایمنی 
کارب��ران و حریم ش��خصی آنها بیش��تر حفظ و 
 نگرانی های کاربران بابت حمالت ش��خصی هک 

برطرف شود.
ب��ه دنبال ش��یوع وی��روس کرون��ا و دورکاری 
میلیون ها کارمند، دانشجو و دانش آموز در سراسر 

جهان، نرم اف��زار ویدئو کنفران��س زوم به ابزاری 
محبوب برای برق��راری ارتباط مبدل ش��ده، اما 
نقص های امنیت��ی آن حضور ناگهانی و س��رزده 
افراد مزاحم در جلسات و انتشار مطالب نامناسب 

را ممکن کرده بود.
زوم از دخالت دادستان نیویورک در این زمینه 
و پیگیری های وی اظهار خرسندی کرده و اعالم 
کرده آمادگی دارد نگرانی ه��ای موجود در مورد 
حمالت هکری به خ��ود را برطرف کند. زوم برای 
حل مشکالت یادشده در هفته های اخیر چند بار 

به روزرسانی شده است.

زبانهایبرنامهنویسیگوگل
بهروزشد

توافقدادستاننیویورکوزوم
برسرحریمشخصی
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