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  هوآوی با عرضه نسخه جدید رابط کاربری خود یعنی EMUI 11 موفق شد تجربه کاربری تبلت های خود را بهبود ببخشد. این رابط کاربری 
از چند رویکرد با محوریت عوامل انسانی استفاده کرده تا تعامل بهتری با کاربر داشته باشد.
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بهبود عملکرد تبلت های هوآوی با 
11 EMUI ارتقاء به رابط کاربری

بزرگترین کوه یخی جهان متالشی شد
گروه علمی و آموزشی-  یک 
عکس ماهواره ای که توسط ناسا منتشر 
شده است، بزرگترین کوه یخی جهان 
موســوم به "۶۸a-A" کــه زمانی به 
اندازه یک شــهر بزرگ بود را در حال 

متالشی شدن نشان می دهد.
یک پســت جدید در وب سایت 
رصدخانه زمین ناســا نشــان می دهد 
که جنوبگان اصطالحا در حال تبدیل 
به یک "ســوپ الفبا" از کوه های یخی 
شکســته شده اســت، به این معنی که 
کوه های یخ شکسته شده در حال ادغام 

در یکدیگر و نابودی هستند.
در یــک عکس ماهواره ای که در 
تاریــخ ۱۱ فوریه ۲۰۲۱ گرفته شــده، 
خطوط ناهموار ۱۱ کوه یخ شکســته 
در اطــراف یــک جزیــره دور افتاده 
و پــر از پنگوئن به نــام "جورجیای 
جنوبــی")South Georgia( واقع 
در حدود ۱۵۰۰ کیلومتری شمال شرقی 

شبه جزیره جنوبگان قرار دارد.
جنوبگان)Antarctica( قاره ای 
در قطب جنوب زمین اســت. این قاره 
سردترین جای زمین است و کمابیش 
همه سطح آن با یخ پوشیده شده  است.

هــر قطعه یخــی در این عکس، 

 "۶۸a-A" قطعــه ای از کوه یخ بزرگ
اســت که بیش از ســه ســال عنوان 
بزرگترین کوه یخی جهان را در اختیار 
داشــت تا اینکه چند هفته پیش به ۱۲ 
قطعه شکســته شــد. اکنون هر قطعه 
شکسته از این پازل نام خود را دارد که 
با "۶۸b-A" شروع می شود و آخرین 
قطعه "۶۸M-A" نام دارد. )چندین 
کــوه یخ در این عکس قابل مشــاهده 

نیستند.(
 iceberg((کــوه یخ یا یخ کــوه
۶۸a-"A" در ابتــدا در تاریــخ ۱۲ 
 )ice shelf("جوالی ۲۰۱۷ از "یخ تاق
 )Larsen C("موسوم به "الرسن سی
جنوبگان جدا شــد. در آن زمان، اندازه 

آن بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر مربع بود. اما 
برخالف وســعت چشمگیر آن، فوق 
العاده نازک بود و از آوریل سال ۲۰۲۰ 
شروع به از دست دادن قطعات بزرگ 

از خود کرد.
"یخ تاق"که در فارســی سکوی 
یخی، یخ رف، یخ ســکو، یخ پشــته و 
تاقچه یخی نیز نامیده می شود، بستری 
ضخیم و شناور از یخ است و جایی  که 
یخچال های طبیعی یا یخسارها به سوی 
کناره ها یا سطِح اقیانوس جریان یابند، 
شکل می گیرد. به بیان دیگر یخ تاق ها، 
الیه های افقی بزرگی از یخ هســتند که 
از یک سو با یخچال های روی خشکی 
پیوند داشــته و از سویی دیگر به دریا 

راه دارنــد. یخ تاق ها تنها در جنوبگان، 
گرینلند و کانادا یافت می شوند.

در اواخــر ســال ۲۰۲۰ بــه نظر 
می رســید کــه این یخ کوه در مســیر 
برخورد با جزیره "جورجیای جنوبی" 
اســت. محققان نگــران بودند که این 
یخ کوه در نزدیکی این جزیره ســاکن 
شود و مســیرهای تغذیه هزاران ُفک 
و پنگوئن و ســایر ساکنان این جزیره 
را قطــع کند و احتماالً منجر به قحطی 

گسترده شود.
اما خوشبختانه این کوه یخ مسیر 
خود را تغییــر داد و حتی قبل از اینکه 
امروز به چندین قطعه خرد شود، شروع 
به رانــش در اطراف این جزیره کرد و 
اکنون این تهدید برای حیوانات ساکن 

این جزیره پایان یافته است.
محققان انگلیســی اکنون مشتاق 
مطالعه تأثیر احتمالی این یخ کوه شکسته 
شــده بر آب دریای اطــراف جزیره 
جورجیای جنوبی هستند. قبال گزارش 
شده بود که قرار است دو ربات غواص 
بــرای مدت چند مــاه درجه حرارت 
آب، شــوری و شفافیت بقایای یخ کوه 
"۶۸a-A" )و حاال همه قطعات جدا 

شده از آن( را مطالعه کنند.

گروه علمی و آموزشــی-   
یک مطالعه جدید نشــان می دهد 
کــه دلفین هــا دارای ویژگی های 
شخصیتی بسیار شبیه به انسان ها و 
دارای کنجکاوی و جامعه پذیری 

مشترک با ما هستند.
دلنشین،  موجوداتی  دلفین ها 
بازیگوش و کاماًل تعاملی هستند. 
اکنون یک مطالعه جدید نشان داده 
اســت که این حیوانــات عالوه بر 
ایــن ویژگی ها، دارای ویژگی های 
شــخصیتی کاماًل شبیه به انسان نیز 

هستند.
این تحقیق که در سال ۲۰۱۲ 
آغاز شــد، ۱۳۴ دلفین پوزه بطری 
معمولــی نر و ماده را در هشــت 
زیستگاه در سراســر جهان مورد 
ارزیابــی قرار داد و نشــان داد که 
آنها دارای چندین ویژگی بســیار 
شبیه به انسان، به ویژه کنجکاوی و 

جامعه پذیری هستند.
دلفیــن پوزه بطــری معمولی 
شناخته شــده ترین عضو خانواده 
دلفین ســانان و از گونه دلفین هایی 
است که به وفور در آکواریوم های 
دنیا جهت عملیات نمایشی به کار 

گرفته می شود.
ایــن یافتــه، محققــان را به 
فکر فــرو برد که این شــباهت ها 
هنگامــی که دلفین ها و انســان ها 
در زیســتگاه های متفاوتی تکامل 
یافته انــد، چگونه بــه وجود آمده 

است؟
دکتــر "بلیــک مورتــون" 
روانشــناس دانشــگاه "هال" و 
سرپرســت ایــن مطالعــه گفت: 
دلفین ها حیوانــات ایده آلی برای 
این نــوع مطالعــه بودنــد، زیرا 

دلفین ها مانند پستانداران باهوش 
و اجتماعی هستند. 

ما اســتدالل کردیــم که اگر 
عواملی از جمله هوش و ذکاوت در 
شکل گیری شخصیت موثر است، 
پس دلفین ها بایــد از ویژگی های 
شــخصیتی مشــابه با نخستیان یا 

نخستی سانان برخوردار باشند.
وی افــزود: دلفین هــا مانند 
بســیاری از نخســتی های بزرگ، 
دارای مغزی هستند که به طور قابل 
توجهی بزرگتر از آن چیزی است که 
بدن آنها برای عملکردهای اساسی 
بدن نیاز دارد. این مقدار اضافی از 
مغز در آنها اساساً توانایی آنها را در 
هوشــمند بودن افزایش می دهد و 
گونه های هوشمند نیز اغلب بسیار 
کنجکاو هســتند نخستی سانان یا 
نخســتی ها)Primates( یکی از 
راسته های پســتانداران از فرورده 
جفت داران است که شامل تمامی 
میمون ها، کپی ها و انسان می شود. 
این راســته از جملــه گروه های 
بســیار متنوع و پرجمعیت در میان 

پستانداران است و تاکنون بیش از 
۳۵۰ گونه از نخســتی ها شمارش 

شده اند.
در نخستی سانان نیمکره های 
مغز بســیار توســعه یافته است. 
چشــم ها در جلــوی ســر واقع 
شــده اند. انگشت شســت در پا یا 
دست طوری قرار گرفته که گرفتن 
اجسام را امکان پذیر می سازد. این 
انگشــت در مقابل چهار انگشت 

دیگر قرار می گیرد.
عضــو  کوچکتریــن 
نخســتی ها تنهــا ۵۵ گــرم وزن 
بزرگترین شــان)گوریل  و  دارد 
پشــت نقره ای( تــا ۲۵۰ کیلوگرم 

وزن پیدا می کند.
خاطــر  بــه  نخســتی ها 
ســاختارهای اجتماعی پیچیده و 
هوش شان شــناخته شده هستند. 
چنین چیزی به آن ها امکان می دهد 
تا تجربه به دست بیاورند و آن را به 

نسل پس از خود منتقل کنند. 
همه آن ها دوره ای طوالنی از 
نگهداری از فرزند دارند که طی آن 

مادر تجربه های خود را به فرزندان 
خود آموزش می دهد. انتقال نسل 
به نسل آموخته ها و تجربه ها باعث 
پدید آمدن فرهنگ شــده  اســت؛ 
چیزی کــه در بعضی اعضای این 
گروه همچون انسان ها بیشتر دیده 

می شود.
تحقیقات خود  "مورتــون" 
را بر اســاس پنج ویژگی انجام داد 
که گمان می رود اساس شخصیت 

انسان است. 
ایــن ویژگی ها شــامل پذیرا 
بودن، وظیفه شناسی، برون گرایی، 
موافقت پذیــری و روان رنجوری 
است. البته "مورتون" تأکید می کند 
که شخصیت انســان ها و دلفین ها 
دقیقــاً مطابقت نــدارد، اما دارای 

برخی از صفات مشابه هستند.
وی گفت: مــن نمی خواهم 
مردم ســوءتعبیر کننــد و بگویند 
انســان و دلفیــن از ویژگی های 
شخصیتی یکســانی برخوردارند، 
چرا که نیستند. آنها فقط در بعضی 

موارد بسیار شبیه به ما هستند.
وی توضیح داد که هنوز کاماًل 
درک نشــده اســت که چرا رفتار 
انســان به آن پنج ویژگی خالصه 
می شود و یکی از راه های جستجو 
بــرای درک این مســئله، مطالعه 

حیوانات است.
وی مــی گویــد: تحقیقات 
زیادی روی نخستی ها انجام شده 
اســت، بنابراین ما تصمیم گرفتیم 
کاری متفــاوت انجــام دهیــم و 
دلفین ها را بررسی کنیم. هیچ کس 
قباًل شخصیت دلفین ها را به روشی 
که ما مطالعه کرده ایم، مطالعه نکرده 

است.

شخصیت دلفین ها شبیه به انسان است!

گروه علمی و آموزشی-   اگر 
بخواهیــم این تغییــرات را به صورت 
موردی بررســی کنیم، باید از هوآوی 
MatePad Pro شــروع کنیــم که 
به کمــک این رابط کاربــری روان تر، 
طبیعی تر و راحت تر کار می کند. »میکرو 
 ،)Micro animations( »انیمیشن ها
انیمیشــن های تبدیل و تغییر جدید و 
همچنین قابلیت هــای جدیدی که به 
کنترل حرکتی دســتگاه اضافه شده از 

دالیلی این پیشرفت هستند.
عالوه بر طراحی خاص و تعاملی 
رابــط کاربری EMUI ۱۱، شــاهد 
به روزرسانی برنامه هایی هستیم که به 
صورت افقی اجرا می شــوند. معموال 
تبلت ها بــرای افزایش بهــره وری و 
خالقیت کاربرانی مفید هســتند که به 
صــورت دورکار، فعالیت می کنند، به 
همین دلیل معموال کاربران از تبلت ها 
به صورت افقی  و مانند صفحه نمایش 

کامپیوتر استفاده می کنند.
اما آیا تبلت هــا راحتی و کارایی 
کامپیوتر را دارند و آیا برای انجام اموری 
ســنگین که نیاز بــه کار با چند فایل و 
برنامه مختلف دارند، بهینه شــده اند؟ 
به روزرســانی جدید رابــط کاربری 
هوآوی دقیق برای پاسخگویی به همین 

مشکالت طراحی شده است.
با این تغییرات جدید حاال شــما 
امکان استفاده از چهار پنجره )در تصویر 
مشخص است( به صورت همزمان را 

دارید. دو برنامه اصلی که در حالت افقی 
تصویــر به خوبی در کنار یکدیگر قرار 
گرفته اند. تعــداد برنامه هایی که از این 
قابلیت چند پنجره ای پشتیبانی می کنند 
نیز رشد خوبی داشته است. البته بسیاری 
از برنامه ها نیز به صورت پیش فرض از 
این قابلیت پشــتیبانی کرده که به این 
شکل می توان تقریبا از تمام برنامه های 

پرکاربرد در کنار یکدیگر استفاده کرد.
عالوه بر این دو پنجره دیگر را نیز 
می توان به صورت شناور بر روی دیگر 
پنجره هــا قرار داد و با آنها کار کرد. این 
قابلیت جدید تبلت شما را تبدیل به یک 
ابزار کارآمد برای دورکاری و کارهایی 
پیچیده مانند مدیریت و تحلیل اطالعات 
می کنــد. این تغییر یکــی از نیازهای 
اساسی تبلت ها اســت که این گجت 
محبــوب را از یک ابزار صرفا تفریحی 

به سمت ابزاری حرفه ای در کار سوق 
می دهد. توجه داشته باشید که آپدیت 
رابط کاربــری EMUI ۱۱ از قابلیت 
 Multi-Screen Collaboration
هم پشتیبانی می کند. این قابلیت فراتر از 
آن است که فقط بتوانید صفحه موبایل 
را روی گوشی نمایش دهید. در حقیقت 
با آپدیت جدید رابط کاربری هوآوی، 
شــما می توانید در کنار نمایش صفحه 
گوشی هوشــمند خود روی تبلت از 
ســایر برنامه ها هم به صورت همزمان 

استفاده کنید.
فرض کنید تصمیم دارید در یک 
جلسه، ایده های خود را اشتراک گذاری 
Multi- کنیــد. با اســتفاده از قابلیت

Screen می توانید ســند موردنظرتان 
را از گوشــی موبایل به صفحه نمایش 
بزرگ هــوآوی MatePad Pro به 

اشتراک بگذارید و بدین ترتیب، نمایش 
بصری وســیع تری فراهم خواهد شد 
که در ارائه بهتر ایده های شــما هم تاثیر 

زیادی خواهد داشت.
 در همیــن حــال می توانید برای 
پاســخ به پیام های شــخصی یا مرور 
اطالعــات از بخش اشــتراک گذاری 
گوشی خارج شوید و مدیریت تماس 
و پیام های شخصی را انجام دهید؛ این 
قابلیــت به منظور حفظ و ارتقاء حریم 

خصوصی در نظر گرفته شده است.
هــوآوی بــا بهبــود مســتمر 
و   Multi-Screen قابلیت هــای 
Multi-Window ســعی می کند 
تجربه کاربری تبلت های خود را افزایش 
دهد. این به روزرسانی جدید به زودی 
در اختیار کاربــران تبلت های هوآوی 

قرار خواهد گرفت.
به منظور ایجاد یک اکوسیســتم 
خوب و قابل قبول، نه تنها باید برای بهبود 
شرایط سیستم عامل تالش کرد، بلکه 
پرورش جامعه ای از توســعه دهندگان 
جهت پشتیبانی از اکوسیستم گسترده تر 
و ایجــاد برنامه های بومــی برای هر 
منطقه نیز ضروری اســت. هم اکنون 
تعداد زیادی از برنامه های ســطح باال 
برای یادداشــت برداری و طراحی در 
اکوسیستم هوآوی ثبت شده اند و شما 
با استفاده از قلم مخصوص هوآوی در 
کنار تبلت، می توانید تجربه بهتری را در 

نوشتن و نقاشی تجربه کنید.

داوطلبانی که سهمیه آن ها در کنکور دکتری اعمال نشده، بخوانند
گــروه علمی و آموزشــی- 
ســخنگوی سازمان ســنجش درباره 
ســهمیه داوطلبــان کنکــور دکتری 
ناپیوســته ســال ۱۴۰۰ که تائید نشده 
اســت، توضیحاتی داد. فاطمه زرین 
آمیزی، سخنگوی ســازمان سنجش 
آموزش کشور درباره داوطلبان کنکور 
دکتری که ســهیمه آن ها تائید نشــده 
است، اظهار کرد: چنانچه مغایرتی در 
اطالعات ســهمیه ثبت نامی در کارت 
شــرکت در آزمون داوطلب دیده شود 
متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان 
)ســپاه پاســداران(، وزارت جهــاد 
کشــاورزی، ایثارگران )بنیاد شهید و 
امور ایثارگران( و ســهمیه رزمندگان 
)واحد های تابعه ســتاد کل نیرو های 
مسلح( الزم است حداکثر تا تاریخ ۱۵ 

اسفند ۹۹ به قسمت ویرایش اطالعات 
کارت آزمــون ورودی مقطع دکتری 
نیمه متمرکز »Ph.D« سال ۱۴۰۰ در 
درگاه اطالع رســانی این سازمان وارد 
شده و ســهمیه مذکور را اصالح کنند 
تا در صورت تائید نهایی توسط ارگان 

ذی ربط، سهمیه آن ها  اعمال شود.
زرین آمیــزی افزود: در صورتی 
که پس از عدم تائید ســهیمه داوطلب، 
درخواستی از ســوی او برای سازمان 
سنجش ارسال نشــود، با سهمیه آزاد 
گزینش می شــود و هیــچ اعتراضی 

پذیرفته نخواهد شــد. مدیرکل روابط 
عمومی ســازمان ســنجش ادامه داد: 
افرادی که در مرحله ثبت نام، متقاضی 
استفاده از ســهمیه بوده اند، اما سهمیه 
آن ها به هر دلیل از طرف ارگان ذی ربط 
مورد تائید قرار نگرفته اســت، ضمن 
ویرایش اطالعات )سهمیه ایثارگری( 
برای بررســی و روشن شدن وضعیت 
ســهمیه خود باید حداکثر تا تاریخ ۱۷ 
اسفند ۹۹ به ارگان های مربوطه مراجعه 
کنند. سخنگوی سازمان سنجش بیان 
کــرد: بدیهی اســت در صورت تائید 
سهمیه توســط ارگان ذی ربط سهمیه 
درخواســتی اعمال می شود، داوطلبان 
در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش 
خواهند شد و هیچ اعتراضی قابل قبول 

نیست.

گــروه علمی و آموزشــی- 
رئیس جهاد دانشــگاهی کشور گفت: 
نباید بازار کشور به صورت رایگان در 
اختیار کشــور های خارجی قرار گیرد، 
بلکه بایــد در مقابل انتقال فناوری این 
امر صورت گیــرد. حمیدرضا طیبی، 
رئیس جهاد دانشــگاهی کشور درباره 
بودجه جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: از 
همان ابتدا بودجه تخصیص داده شده 
به جهاد دانشگاهی مبلغ بسیار کمی بود.
او افزود: همواره ســعی کرده ایم 
بــا بودجه کم تنها فــاز صفر کار های 
تحقیقاتی و فعالیت های فرهنگی جهاد 
دانشــگاهی را در حوزه های مختلف 

انجام دهیم و پس از آن بودجه فازهای 
بعــدی را با قانع کردن صنایع مختلف 
و انعقاد قرارداد پژوهشی با آن ها تامین 
کرده ایم. طیبی تصریح کرد: در سال های 
مختلف تالش کردیم مبلغ بودجه جهاد 
دانشــگاهی را افزایش دهیــم که در 
مــواردی هم موفق شــدیم و این کار 
باعث شــده تا فناوری های بیشتری را 

تولید کنیم.
رئیس جهاد دانشــگاهی کشور 
ادامه داد: از آنجایی که توانمندی جهاد 
دانشــگاهی به صورت مرتب افزایش 
می یابــد، بودجه مــورد نیازمان برای 
انجام کار های بزرگ تــر افزایش پیدا 

می کنــد و بودجــه ۲۰ درصدی برای 
تامین مخارج جهاد دانشگاهی به هیچ 
عنــوان کافی نیســت. طیبی گفت: در 
برخی از حوزه هــا قانع کردن کارفرما 
برای تولید فناوری های بزرگ تر بسیار 
زمان بر خواهد بود، بنابراین تقاضای ما 
همیشه از دولت این است که بودجه ما را 
افزایش دهد، زیرا هرچه بودجه افزایش 
یابد قطعا فناوری های پیشرفته تری هم 
تولید خواهد شــد. او ادامــه داد: قانع 

کردن کارفرمایــان به علت بودجه کم 
جهاد دانشــگاهی به زمان ۳ تا ۱۰ یا ۱۲ 
ساله احتیاج دارد و این موضوع باعث 
هدر رفتن فرصت ها خواهد شد، البته 
با حمایت رهبر معظم انقالب اسالمی 
و دولت برای ســال ۹۸ و ۹۹، ۱۵ یورو 
برای پیشبرد ۳۱ فناوری در اختیار جهاد 
دانشگاهی قرار گرفته است که تعدادی 
از آن ها به نتیجه رسیده و مابقی تا پایان 
نیمه اول ســال ۱۴۰۰ به اتمام خواهد 

رســید. رئیس جهاد دانشگاهی کشور 
بــا بیان اینکه قصد تولیــد ۴۰ فناوری 
مورد نیاز کشــور را داریم، تاکید کرد: 
رهبر معظم انقالب در سال ۹۳ توصیه 
کــرده بودند که توانمندی هایمان را در 
پیاده ســازی نقش جامعه علمی کشور 
مشخص کنیم و بعد از مذاکره با دولت 
درخواست واگذری این توانمندی ها 
را داشــته باشیم که در شــورای عالی 
انقالب فرهنگی ۷ ماموریت برای جهاد 

دانشگاهی مشخص شد.
او افزود: یکــی از ماموریت های 
جهاد دانشــگاهی که در شورای عالی 
انقالب فرهنگی تصویب شد این بود که 
بازار خودمان را در مقابل انتقال فناوری 
واگــذار کنیم، به هیچ عنوان نباید بازار 
کشورمان به صورت رایگان در اختیار 

کشور های خارجی قرار گیرد.
طیبــی گفت: جهاد دانشــگاهی 
می تواند در چند حــوزه متولی انتقال 

فناوری باشــد و بحــث حمل و نقل 
ریلــی و ماموریت کالن تولید دانش به 

صورت ملی را در برنامه توسعه ششم 
ذکر کرده ایم.

واگذاری بازار ایران به کشور های خارجی در مقابل انتقال فناوری
رئیس جهاد دانشگاهی کشور مطرح کرد:


