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گروه علمی و آموزشی- نوآوری 
جدید شــرکت "کانتیننتال"موســوم 
"فنــاوری  نمایشــگر  بــه 
خجالتــی")ShyTech( کــه برنده 
جایزه نوآوری نمایشگاه CES در سال 
۲۰۲۲ نیز شده است، فقط زمانی ظاهر 
می شود که راننده به آن نیاز داشته باشد. 
شــما هنگام رانندگی، صفحه نمایشی 
می خواهید که اطالعات مورد نیاز را در 
اختیار شما قرار دهد، اما نه آن قدری که 
حواس شــما را پرت کند. مشکل اکثر 
نمایشگرهای خودروهای امروزی این 
اســت که همیشه جلوی چشم هستند 
و موجــب حواس پرتی می شــوند. 
اکنون شرکت "کانتیننتال"یک راه حل 
 "ShyTech" نوآورانه به نام نمایشگر
را در نظــر گرفته اســت کــه فقط در 

صورت نیاز نمایش داده می شود.
"اولریش لودرز" رئیس استراتژی 
و نمونه کارهــا در واحد تجاری رابط 
کاربری خودرو و انسان در "کانتیننتال" 
در یــک بیانیــه مطبوعاتــی گفــت: 
نمایشگرها رابط اصلی انسان و ماشین 
در خودرو هستند. طراحی نمایشگرها 
نقشی اساسی در طراحی اتاق خودرو 

دارد. 
یــش هـای  صفــحـــه نمـــا
"ShyTech" ما خبــر از آغاز عصر 
جدیدی می دهند و آینده نگرانه هستند.

این نمایشگر با نمایشگرهای بزرگتری 
که در حــال حاضر در خودروها تعبیه 

می شوند، فاصله زیادی دارد. 
این شــرکت استدالل می کند که 
در نمایشــگرهای امروزی، هر پیامی 

که نمایش داده می شــود در موقعیت 
مناسب به نمایش درنمی آید و از طرفی 
نمایشگرهای بزرگ بدون محتوا نیز با 
طراحی مــدرن اتاق خودرو هماهنگ 
نیستند. به همین دلیل است که نمایشگر 
خجالتی این شرکت فقط زمانی ظاهر 
می شود که راننده به آن نیاز داشته باشد. 
بیانیه مطبوعاتی مذکور، جزئیات 

زیــادی در مورد نحــوه عملکرد این 
نمایشگر یا مشخصات آن ارائه نمی دهد. 
این نمایشگر وقتی وجود صفحه نمایش 
مورد نیاز نیست، به سادگی از نظر پنهان 
می شــود. اختراعی که باید قبول کنیم 
بسیار جالب است و حتما به همین دلیل 
برنده جایزه نوآوری CES ۲۰۲۲ شده 

است.

گــروه علمی و آموزشــی- 
زاگاتــو بــا اســتفاده از پنــل های 
آلومینیومــی جذابیت های بدنه این 
اثر هنری را شکل داده و مانع افزایش 

وزن آن نیز شده است.
ایتالیایــی ها در صنعت خودرو 
نه تنها تولیدکننده محصوالتی بسیار 
خاص مانند فــراری، المبورگینی، 
مازراتــی و ... هســتند بلکه میزبانی 

طراحــی  مراکــز  مشــهورترین 
ایــن حــوزه را نیز برعهــده دارند. 
 مراکــزی مانند پینینفارینــا، زاگاتو، 

برتونه و ...
اخیــرا خبر مربوط بــه برنامه 
فروش یک دستگاه پورشه 356 مدل 
1961 در رسانه های خودرویی مورد 
توجه قرار گرفته که گروه زاگاتو در 
طراحی آن حضور داشته تا نام دقیق 

این محصول پورشه 356 کررا زاگاتو 
کوپه باشد.

این اثــر هنری به پیــش بینی 
کارشناســان 55۰ تا 6۰۰ هزار دالر 
در اختیــار مالک جدید قرار خواهد 

گرفت.
گفتی اســت؛ زاگاتــو یکی از 
باســابقه تریــن نام هــای فعال در 
صنعت خودرو اســت کــه ابتدا در 

ســال 1919 از ایتالیــا فعالیت خود 
را آغــاز کرد. زاگاتــو به عنوان یک 
کمپانی مستقل در زمینه طراحی بدنه 
خــودرو همکاری هــای نزدیکی با 
مطرح ترین های جهان داشته است.

زاگاتو با اســتفاده از پنل های 
آلومینیومــی جذابیت های بدنه این 
اثر هنری را شکل داده و مانع افزایش 

وزن آن نیز شده است.

گروه علمی و آموزشی- یک 
خانــه ســیار آینده نگرانه بــا پاهای 
مکانیکــی می تواند تقریبــاً در تمام 
ســطوح راه برود و خانه به دوشی را 

به شکلی متفاوت تداعی کند.
از آنجایی که شــیوع همه گیری 
کوویــد-19 مردم را بــه مکان های 
دورافتاده ســوق داد و فاصله گذاری 
اجتماعی به فاصله گیری واقعی تبدیل 
شده اســت، خانه های متحرک یک 

رویای آینده نگرانه به نظر می رسند.
ایده کار و سفر در طول همه گیری 
کووید-19 تغییر زیادی کرده است و 
مردم به ســمت مشاغلی گرایش پیدا 
کرده اند که به آنهــا اجازه می دهد از 
خانه یا ســایر مکانها دورکاری کنند. 
با تشدید محدودیت های سفر در اوج 
همه گیری، عــالوه بر الزام به رعایت 
قوانین فاصله گذاری اجتماعی، اغلب 
جمعیــت جهــان در خانه های خود 
گیر افتادند. بــرای ارائه راه حل های 
مبتکرانه، طراحان از سراســر جهان 
خانه هــا و محیط هــای کاری را به 
صورت آینده نگرانه طراحی کرده اند.
امــا یک طراح ســه بعــدی از 
کشــور بلغارســتان به نــام "انکو 
 ،)Encho Enchev("انچــف
مفهــوم "خانه ســیار" را در آینده به 

صــورت یک خانه متحرک با قابلیت 
راهپیمایی در انواع ســطوح با کمک 
شــش پای مکانیکــی طراحی کرده 
است که می تواند در هر نقطه دلخواه، 

خیمه بزند.
"انچف" می گوید که این طرح 
را بــا توجه به محبوبیــت روزافزون 
دورکاری و عالقه شــخصی خود به 
طبیعت الهام گرفته اســت. او مردمی 
را دید که می خواهند کالن شهرها را 
ترک کنند و به مناطق کم جمعیت در 
دل طبیعت بروند، اما آسایشــی را که 
در خانه هایشان داشــته اند، از دست 
داده انــد. طراحی جدید او برای ارائه 
راه حلی برای این موارد طراحی شده 

است.
"انچف" با بیان اینکه کارایی و 

کاربردی بــودن، مهم ترین چیزهایی 
اســت که در طراحی یک خانه سیار 
به آن اهمیت داده اســت، به مســائل 
مهم دیگــری مانند وزن و قدرت نیز 
توجه کرده اســت. این خانه سیار با 
موتورهای الکتریکی تغذیه می شود، 
امــا در صورت بروز مشــکالت در 
موتور، یک ژنراتور پشتیبان با موتور 

دیزلی نیز دارد.
این طرح همانطور که در تصویر 
قابل مشــاهده است، شامل یک قاب 
مکعبی روی شش پایه مکانیکی است 
کــه به نظر می رســد از دل فیلم های 
علمی-تخیلی آینده نگرانه بیرون آمده 
اســت. این خانه متحرک با پایه های 
مکانیکی خود که با الیه های الستیکی 
ضد لغزش به ضخامت پنج ســانتی 

متــر و دو میخ بــزرگ قابل نصب در 
پایین هر پایه برای پیچ و مهره آســان 
تقویت شده است، می تواند تقریباً در 
هر زمینی از جمله تپه های شــیب دار 
و دره های کوهســتانی تردد کند.این 
خانه سیار می تواند در حالت ایستاده 
مستقر شود یا پایین بیاید و روی زمین 

بنشیند.
طراحی داخلی این خانه متحرک 
نیز از عناصر تکنولوژی پیشــرفته با 
چشم انداز معماری آینده نگرانه الهام 
گرفته شده است. پنجره های این خانه 
ســیار مجهز به فناوری شیشــه های 
هوشــمند اســت که در صورت نیاز 
می تواند نور خورشید را مسدود کند.

"انچف" همچنیــن از مبلمان 
خودکار و ابزارهای فناوری هوشمند 

در طراحی خود استفاده کرده است.
ایــن خانــه ســیار بــا فضای 
ذخیره ســازی یکپارچه، مخازن آب 
و سلول های برقی، ساکنانش را قادر 
می ســازد تا به راحتی بــدون نیاز به 
دسترسی به شبکه برق شهری زندگی 
کننــد. در حالی که این طرح فعال یک 
طرح مفهومی اســت، اما می تواند در 
آینده به یک گزینه رایج تبدیل شــود. 
آیا شما حاضرید که در چنین خانه ای 

زندگی کنید؟

خودرویی با »داشبورد خجالتی«!

پورشه 60 ساله زاگاتو با برچسب قیمت 600 هزار دالری!

خانه به دوشی در آینده اینچنین خواهد بود!

گروه علمی و آموزشــی-»3۲ 
درصــد دانــش آمــوزان در کمیــن 
آسیب های اجتماعی« موضوعی بود که 

حدود چند هفته پیش از سوی دبیرکل 
اتحادیــه انجمن های اســالمی دانش 
آمــوزان مطرح شــدو روی خروجی 

بسیاری از رسانه ها منعکس شد، نهادی 
که به نوعی در فعالیت های پرورشــی 
دانــش آموزان نقش ایفا می کندو آن را 

در قالب تشکل های دانش آموزان پیش 
می برد، چنین ارزیابــی را مطرح کرد، 
البته که جدا از این ارزیابی و ادعا اخبار 

مربوط به چالش های رفتاری نوجوانان 
و دسترسی های گســترده تری که در 
دوران کرونــا برای ورود آنان به فضای 

مجازی به رســمیت شناخته شد، گواه 
این ادعا را بیشتر می کند.

در کنار تهدید آسیب های اجتماعی 

برای نوجوانان و دانش آموزان، حساس 
بودن این دوران از حیث ورود به جامعه 
و انتخاب مســیر درســت تحصیلی 
موضوعی قابل تامل است که اگر دانش 
آموز یا نوجوان حتی از گزند آسیب های 
اجتماعــی دور بماند، مســیر ناهموار 
استعدادیابی می تواند بر آینده درخشان 

او تاثیر منفی داشته باشد.
معضالتی که بخشی از راهکار های 
آن بــه آمــوزش و پــرورش و به بیان 
کلی تر نظام تعلیم و تربیت برمی گردد، 
راهکار هایــی نه چنــدان پیچیده که 
سال هاســت خــال آن در آمــوزش و 

پرورش مشاهده می شود.
بــه جریان افتــادن طرحی 
چندین ساله برای تثبیت جایگاه 

مشاوره در مدارس
اســتقرار نظام جامع مشــاوره، 
طوری که دست کم 5-6 سالی می شود 
زمزمه هــای ورود و اجرای آن در نظام 
تعلیم و تربیت مطرح شده، اما همچنان 
به جای میدان عمل روی کاغذ جاخوش 
کــرده اســت، طرحی که اگر مســیر 
پیشرفت آن سرعت بیشتری پیدا می کرد 
بســیاری از آسیب ها و چالش هایی که 
دانش آموزان با آن دســت و پنجه نرم 
می کنند، تا حدی گاهی پیدا می کرد، اما 
گویی ارجحیت ندادن و کم توجهی به 
حوزه پرورشی باز هم اولویت دوم بعد 
از آمــوزش در نظام آموزش و پرورش 

قرار گرفت.
مسعود شــکوهی مدیرکل امور 
تربیتی مشــاوره و مراقبــت در برابر 
آسیب های اجتماعی وزارت آموزش 
و پرورش درباره اســتقرار نظام جامع 
مشــاوره در آموزش و پرورش اظهار 
کرد: این نظام 1٧ خرداد امســال بعد از 
چندین ســال کار مداومی که روی آن 
صورت گرفت، ســرانجام به تصویب 
شورای عالی آموزش و پرورش رسید.

او ادامه داد: این ســند در جلسات 
مختلــف کمیســیون های تخصصی 
شورای عالی همچنین در صحن علنی 
مورد بررسی قرار گرفت و االن در نوبت 

امضای رئیس جمهور قرار دارد تا ابالغ 
شود البته، چون زمان تصویب همزمان 
با جابجایی دولت ها بود بنابراین امضای 
و ابــالغ آن به تاخیر افتاد که امیدواریم 
با امضای رئیس جمهــور کار به طور 
رســمی ابالغ شــود چرا که اجرای آن 
می تواند در نظام راهنمایی و مشــاوره 

موجب تحول خوبی شود.
او درباره اینکه آیا زیرساخت های 
الزم برای اجرای این سند بعد از چندین 
ســال معطلی وجود دارد یا خیر، گفت 
که مطالعات و مستندات قانونی را باید 
تکمیــل می کردیم و بعــد از آن اقدام 

می شد.
شــکوهی معتقــد اســت، این 
ســند که به تصویــب باالترین مرجع 
رســمی آموزش و پرورش رســیده 
اســت می تواند مبدایی برای شــروع 
فعالیت های منطبــق بر جایگاه علمی 
و عملی باشــد و قاعدتا در این حوزه 
تاکنون جای آن بسیار خالی بود، کاری 
که انجام گرفت حداقل این اســت که 
خود حوزه راهنمایی و مشاوره صاحب 
نقشه راه شد و این موضوع می تواند به 
پیشبرد برنامه های مشاوره کمک کند. 
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره آموزش 
و پــرورش تصریح کــرد: بعد از ابالغ 
رسمی سند، این کار می تواند انسجامی 
در حوزه مشاوره و راهنمایی پیش آورد 
و در این مدت فعالیت های راهنمایی و 
مشــاوره در حال انجام است و االن این 
سند می تواند بستری ایجاد کند که مبدا 
اتفاقات خــاص و مثبت در آموزش و 

پرورش باشد.
کمبود مشــاور در مدارس و 

تهدید آسیب های اجتماعی
نیروی انسانی مشاوره مثل سایر 
پســت ها در آموزش و پرورش دچار 
کمبود اســن و طی سال گذشته بود که 
شــکوهی در مورد وضعیت مشاور در 
مدارس کشــور گفته بود »به ازای هر 
15 دانش آموز یک ساعت مشاوره در 
هفتــه داریم، به عبارتی به ازای هر 36۰ 
دانش آموز یک نیروی مشاور داریم که 

برای اجرای همین نظام جامع راهنمایی 
و مشاوره به ۴۰ هزار مشاور نیاز داریم 
که این رقم در شــرایط کنونی 13 هزار 

مشاور است.«
با یک حساب سرانگشتی می توان 
دریافت که کمبود مشــاور در مدارس 
رقمی حدود ۲٧-٨ هزار نیرو است که 
البته مدیرکل امور تربیتی و مشاوره در 
جدیدترین اظهارات خود اعالم کرد که 
در حوزه راهنمایی و مشاوره در شرایط 
کنونی، آموزش و پرورش ملزم به تامین 
مشاور برای متوسطه اول است بنابراین 
بخس زیادی از مشــاوران به این دوره 
منتقل شدند که این کار از سال تحصیلی 
۴-93 به جریان افتاد و مشاوران در دوره 

اول متوسطه استفتا پیدا کردند.
او اضافه کرد: در شــرایط کنونی 
در این مقطع تحصیلی به ســبب انجام 
هدایــت تحصیلــی در چارچــوب 
قانونی تعریف شــده مشکلی نداریم 
و بیــش از 9۰ درصد مدارس مشــاور 
دارند، اما درخواســت داریم با توجه به 
حساســیت های دوره متوسطه دوم و 
هم دوره ابتدایی که شکل گیری خیلی 
از رفتار هــا و ارزش های فردی در این 
برهه زمانی اســت، نیروی متخصص 
در این حوزه حضور داشــته باشد که با 
تصویب این سند می توانیم این حوزه را 
پوشش دهیم.شکوهی با اشاره به اینکه 
در تامین نیرو با مشــکل مواجه هستیم 
و ســند یاد شده می تواند شاخص ها را 
تغییر می دهد و براساس شاخص های 
جدید نیاز به مشاور داریم، گفت: البته 
در باره زمانی پنج ساله اخیر نزدیک به ۴ 
هزار مشاور مجوز استخدام کردیم، ولی 
چون حدود ۲ هزار بازنشســته داشتیم 
که از خارج از مجموعه شدند، همچنان 

مشکل کمبود مشاور مشهود است.
با وجود شــرایط توصیف شده 
روند توجه به تامین مشــاور مدرسه و 
پیشرفت نظام جامع مشاوره همچنان در 
کشاکش بروکراسی های اداری و کمین 
آسیب های اجتماعی در انتظار نوجوانان 

و دانش آموزان برقرار است.

 در شــرایط کنونی در این مقطع تحصیلی به ســبب انجام هدایت تحصیلی در چارچوب 
قانونی تعریف شده مشکلی نداریم و بیش از ٩٠ درصد مدارس مشاور دارند، اما درخواست 
داریم با توجه به حساســیت های دوره متوســطه دوم و هم دوره ابتدایی که شــکل گیری 
خیلــی از رفتار هــا و ارزش های فردی در این برهه زمانی اســت، نیروی متخصص در این 
حوزه حضور داشــته باشد که با تصویب این ســند می توانیم این حوزه را پوشش دهیم.

کمین آسیب های اجتماعی برای 
نوجوانان و راهکار های فراموش شده 

در آموزش و پرورش
حساسیت دوران نوجوانی بر کسی پوشیده نیست و وجود نظام جامع مشاوره در مدارس 

تا حدی بر حساسیت ها و خطر های در کمین این برهه سنی اثرگذار است.
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تجهیز گوشی های هوشمند به قابلیت تشخیص 
دوربین های مخفی

تدریس با زبان اقوام مختلف ایرانی به 
کتاب های درسی راه پیدا می کند؟

گروه علمی و آموزشی- اخیرا محققانی از سنگاپور و کره جنوبی اعالم 
کردند که می توان با بهره گیری از ســنور دوربین ToF گوشــی های هوشمند 
که اخیرا اســتفاده از آن در مدل های مختلف رایج شــده، دوربین های مخفی و 
جاسوســی را شناســایی کرد. به گفته محققان، با کمک این سنسور می توان به 
اطالعات عمیقی از محیط پیرامون کاربر دست یافت که این اطالعات می تواند 
برای کاربردهای مختلفی از جمله تشــخیص دوربین های مخفی به کاررفته در 
محیز پیرامون کاربر مورد استفاده قرار گیرد. عملکرد این سنسور به گونه ای است 
که لیزری را منتشر می کند که این لیزر پس از برخورد به موانع و اشیاء، به سمت 
دوربین برمی گردد. سپس دوربین دستگاه، این اطالعات را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار می دهد و از آن برای بهبود عملکرد و تنظیمات دوربین در حین عکاســی 
کمک می گیرد. حال این گروه از محققان اعالم کردند که می توان از لیزر سنسور 
ToF، برای کارهایی به مراتب بهتر و کاربردی تری نسبت به ثبت عکس های بهتر 
استفاده کرد. به گفته محققان، زمانی که لیزر به اشیایی غیرطبیعی همانند لنز دوربین 
برخورد می کند، به شیوه متفاوتی با دیگر اشیاء بازتاب داده می شود. اپلیکیشنی 
که توسط محققان برای این ویژگی طراحی شده، قادر است دوربین های مخفی 
را با دقت بیش از 9۰ درصد شناسایی کند. این در حالی است که دقت و موفقیت 
در شناسایی دوربین های مخفی به کاررفته در یک اتاق با چشم غیرمسلح، حدود 
۴5 درصد اســت. از طرفی، دستگاه های تجاری تشخیص این دوربین ها نیز تا 
6۰ درصد در شناســایی و تشخیص دوربین های جاسوسی موثر عمل می کنند 
که این مسئله، نشان از کارایی باالی اپلیکیشن توسعه یافته توسط محققان دارد 
که از سنسور ToF دوربین گوشی ها کمک می گیرد. اگرچه در گذشته، استفاده 
از دوربین های مخفی و جاسوسی چندان فراگیر نبوده اما این روزها، تعداد این 
دوربین ها به حدی زیاد شده که حتی چندین مورد شکایت از مشتریان شرکت 
Airbnb مبنی بر پیدا کردن دوربین های جاسوســی در اتاق هایشان ثبت شده 
اســت. این دوربین ها را می توان در اشیاء و وسایل مختلف جای داد؛ از خرس 
عروسکی گرفته تا ساعت زنگ دار و شارژر USB. در بسیاری از مواقع، حدس 
اینکه دوربین ها در چه نقطه و چه وسیله ای جای داده شدند، بسیار سخت است. 

گروه علمی و آموزشی-  رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
درباره توجه به زبان اقوام مختلف در روند تدریس توضیح داد. هفته گذشته بود 
که در مجلس نحوه چگونگی تدریس ادبیات زبان های قومی و محلی در مناطق 
مختلف کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنا شد تا در نحوه اموزش این 
زبان ها با همکاری آموزش و پرورش تجدید نظر صورت بگیرد و حتی علیرضا 
منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعالم کرد که جزئیات این 
طرح در جلسات آتی کمیسیون بررسی خواهد شد. همچنین در کنار این موضوع 
اصل 15 قانون اساسی صراحتا اعالم می کند »زبان و خط رسمی و مشترک مردم 
ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان 
و خط باشد، ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های 
گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارســی آزاد است.«در 
همین مورد حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت که 
براساس همین اصل قانون اساسی در تعلیم و تربیت رسمی مجاز نیستیم غیر از 

زبان پارسی، زبان سایر اقوام را آموزش دهیم.
او ادامه داد: البته زبان های اقوام مختلف کشور را معرفی می کنیم، اما با توجه 
به اصل یاد شــده در قانون اساســی در بحث رسانه ها و روزنامه ها که به تعلیم و 
تربیت رسمی مربوط نمی شود این موارد می توانند، مطرح شوند.رئیس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی بیان کرد: ادبیات اقوام را در هر قومی آمورش 
می دهیم و در ســازمان پژوهش در دروســی مانند استان ناسی و زبان و ادبیات 
فارســی به معرفی زبان ها پرداخته ایم البته به هیچ وجه تکلیفی نداریم تا برای 

آموزش از این زبان ها بهره بگیریم.


