
پیام رسان قدیمی گوگل 
تعطیل می شود

گروه علمی و آموزشــی- کاربران ســرویس پیام رسان "گوگل هنگ 
اوتس" )Hangouts( پاییز امســال از این اپلیکیشن پیام رسان خداحافظی 

خواهند کرد.
گوگل اعالم کرد: "هنگ اوتس" پس از نوامبر ســال ۲۰۲۲ دیگر قابل 
دســترس نخواهد بود و پیش از این تاریخ، مهاجرت کاربران "هنگ اوتس" 
به "چت" )Chat( آغاز خواهد شــد. اگر شــما همچنان در گوشی خود از 
"هنگ اوتس" استفاده می کنید، از امروز پیشنهاد برای مهاجرت به اپلیکیشن 
"چت" یا تجربه چت در جی میل را مشــاهده خواهید کرد. "گوگل چت" 

جای "هنگ اوتس" را خواهد گرفت.
در جی میل، گوگل تا ژوئیه برای ترغیب کاربران "هنگ اوتس"  به تغییر 
پیام رسان خود، اقدام نخواهد کرد. صفحه وب "هنگ اوتس" تا نوامبر قابل 
دســترس خواهد ماند و کاربران وب این پیام رســان حداقل یک ماه هشدار 
دریافت می کنند و ســپس انتقال خودکار آنها از صفحه وب "هنگ اوتس"  
به ســرویس "چت" آغاز می شــود. گوگل به کاربران "هنگ اوتس" قول 
داده اســت مکالمات شان به اپلیکیشن جدیدتر منتقل خواهد شد. همچنین 
کاربران می توانند از سرویس Takeout برای دانلود یک کپی از دیتای خود 

استفاده کنند.
بر اســاس گزارش وب سایت انگجت، گوگل به تدریج در حال حذف 
برند "هنگ اوتس" و جایگزین کردن سرویسهای پیام رسان جدیدتر است. 
بنابراین عجیب نیست که این شرکت باالخره تصمیم گرفت به فعالیت "هنگ 

اوتس" پایان دهد. 
این سرویس اگر چه هرگز از محبوبیت مشابه اپلیکیشن های پیام رسان 

دیگر برخوردار نشد اما طرفداران خود را داشت.
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گروه علمی و آموزشی-  منصور 
کبگانیان در حاشــیه جلسه یکصد و 
شــصت و چهارم ســتاد اجرای نقشه 
جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران، 
با اشاره به لحاظ کردن سوابق تحصیلی 
برای دانش آموزانی که در ســایر رشته 
گروه هایــی غیر از آنچــه که از مقطع 
دبیرســتان فارغ التحصیل شــده اند، 
توضیح داد: در اذهان عمومی نســبت 
به سوابق تحصیلی سوء تفاهمی وجود 
دارد و برخی ها بر این تصور هستند که 
نمره ای که در دوران دبیرســتان کسب 
می کنند، همان سوابق تحصیلی آن ها 

اســت. در حالی که سوابق تحصیلی 
سوابق تحصیلی داوطلبان برای کنکور 
۱۴۰۲ از امتحانات نهایی عادالنه و امن 
تامین می شــود که در آن یک داوطلب 
روســتایی با داوطلب شهری تفاوتی 
نــدارد و منظــور همــان آزمون های 

تشریحی است. 
او ادامــه داد: در نظــر گرفتــن 
ســوابق تحصیلی بــرای پذیرش در 
آزمون سراســری از ســال ۱۴۰۲ تنها 
پایه دوازدهم را شــامل می شود چون 
دانش آمــوزان پایــه یازدهم آمادگی 
الزم را ندارند ضمن آنکه سهم سوابق 

تحصیلی ۴۰ درصد اســت و در سال 
۱۴۰۳ سوابق پایه یازدهم نیز مشمول 

این قانون خواهد شد. 
کبگانیان با بیان اینکه پس از پایان 
آزمون سراســری سال جاری بیشتر با 
مردم صحبــت خواهیم کرد، ادامه داد: 
بــه تدریج در هر ســال دانش آموزان 
پایه پایین تر به این قانون )تاثیر سوابق 
تحصیلی در آزمون سراســری( اضافه 
خواهند شد و در نهایت بعد از گذشت 
چند سال، مبنای عمل، سوابق تحصیلی 
۳ ســال پایانی تحصیل دبیرستان با ۶۰ 

درصد تاثیر خواهد شد. 

اصالحیه سوابق تحصیلی 
استثنائات

دبیر ستاد علم و فناوری شورای 
عالــی انقالب فرهنگی با بیان اینکه در 

این زمینه یکسری استثناءهایی از جمله 
برای دانش آموزان مشغول به تحصیل 
در هنرستان ها و یا رشته های هنری هم 
وجود دارد، اظهار کرد: همه این موارد 

در اصالحیه آخری که در صحن شورای 
عالــی انقالب فرهنگــی به تصویب 
رســیده، لحاظ شده اســت و توسط 
ریاســت جمهوری ابالغ خواهد شد. 

در این اصالحیه اختیاراتی به شــورای 
ســنجش و پذیرش داده شده مبنی بر 
ایــن که اگر نیاز به تدوین آیین نامه ای 
برای هر کــدام از گروه های داوطلبان 
آزمون سراسری در زمینه ایجاد سوابق 
تحصیلی وجود دارد، در این زمینه اقدام 
کنند.  کبگانیان ادامه داد: دانش آموزانی 
که در مهر ماه سال جاری وارد سال آخر 
دبیرستان شوند، توجه داشته باشند که 
در آزمون سراسری، سوابق تحصیلی 
آن ها لحاظ خواهد شد و برای افرادی 
که از دوره دبیرستان فارغ التحصیل شده 
باشند، برای ایجاد سابقه تحصیلی، آیین 
نامه ای تدوین شده که سوابق تحصیلی 

نیز برای آن ها لحاظ شود. 
او در پاسخ به این سؤال که سازمان 
سنجش اعالم کرده است که اگر آزمون 
سراسری امسال برگزار و قانون آن ابالغ 
نشود، تاثیر سوابق تحصیلی برای سال 
۱۴۰۲ اجرا نخواهد شد، گفت: امسال 
کنکور ســال ۱۴۰۱ برگزار می شــود 
که داوطلبان بــا آرامش در این آزمون 
شــرکت می کنند. مصوبه تاثیر سوابق 
تحصیلی ارائه شــده و موضوع اصلی 
آن، ابالغ شده است و سازمان سنجش 
هم اعالم کرده است که برای ابالغ آن تا 
۱۵ تیرماه وقت دارند، و ما منتظر هستیم 
تا قبل از این زمان، مصوبه ابالغ شــود، 

در ایــن زمینه باید جو روانی داوطلبان 
در نظر گرفته شــود و بعد از این آزمون 
اخبار خوبی در این زمینه منتشر خواهد 

شد. 
نامه نمایندگان مجلس برای 
جلوگیری از مصوبــه افزایش 
ظرفیت دانشجوی دندانپزشکی 

به کجا رسید؟
دبیر ستاد علم و فناوری شورای 
عالی انقالب فرهنگی ضمن تشکر  از 
۲۰۲ نفر از نمایندگان مجلس و نامه ای 
که در خصوص مصوبه دندانپزشکی 
به شــورا داده انــد، گفت: نامه مجلس 
در خصــوص جلوگیــری از اجرایی 
شدن مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجوی دندانپزشکی برای این نوشته 
شد که آن ها در این خصوص سؤاالتی 
داشــتند که ما نیز ابهامات را برطرف 

کردیم و به توافقات خوبی رسیدیم. 
او اضافه کرد: نقدهایی از ســوی 
نمایندگان مجلس در این زمینه وارد بود 
که در اصالحیه مورد توجه قرار گرفت. 
کبگانیان یادآور شــد: در آخرین 
جلســه ای که داشتیم، رای قاطع بود و 
همه اعضا به استثناء یکی دو نفر، همگی 
بــه آن رای دادند و این نشــان می دهد 
که به همه نقدها پاســخ داده شده و در 

اصالحیه ما نیز لحاظ شده است.

دبیر ســتاد علــم و فناوری شــورای عالی انقالب فرهنگــی ضمن تشــکر  از ۲۰۲ نفر از 
نماینــدگان مجلس و نامــه ای که در خصوص مصوبه دندانپزشــکی به شــورا داده اند، 
گفــت: نامه مجلــس در خصــوص جلوگیری از اجرایی شــدن مصوبــه افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشــجوی دندانپزشــکی برای این نوشــته شــد کــه آن هــا در این خصوص 
ســؤاالتی داشــتند که ما نیــز ابهامات را برطرف کردیــم و به توافقات خوبی رســیدیم.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد: بر اساس اعالم سازمان سنجش فرصت ابالغ مصوبه 
کنکوری شورا در خصوص تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری تا ۱۵ تیرماه تعیین شده و امیدواریم رییس جمهور تا قبل 

از این زمان، این مصوبه را ابالغ کند.

گروه علمی و آموزشی- جی 
اس8 هیبریــدی هــوای رقابــت با 
پرچمداران صنعت خــودرو مانند 
کادیالک را در سر دارد. این ادعا برای 

گاک بسیار ماجراجویانه است اما...
- GS8 یکــی از باکیفیت ترین 
خودروهای کالس شاسی بلند است 
که در کشــور چین تولید می شــود. 
گاک جی اس8 در جذاب ترین تریم 
خود یعنی هیبریدی در بازار چین از 
۳۵۲۴۰ تا ۳8 هزار دالر قیمت دارد.

 پیــش از ایــن و همزمــان با 
معرفــی جی اس8 بــه معرفی آن در 
گروه پرداختیم که در این لینک برای 
مطالعه در دســترس قــرار دارد. در 
ادامه ایــن مطلب نیز نگاهی به تریم 
هیبریدی شاســی بلند گاک خواهیم 

داشت.
براســاس اطالعات منتشره در 
وب ســایت رســمی گاک، خودرو 
از منظر ابعــاد برابر با ۵۰۱۵ میلیمتر 
در طــول، ۱9۵۰ میلیمتر در عرض و 
۱78۰ میلیمتر در ارتفاع توسعه یافته 
اســت. فاصله بین محورهای آن نیز 
برابر با ۲9۲۰ میلیمتر اســت. ارتفاع 

از ســطح زمین ۱۵۰ میلیمتر محاسبه 
شده است.

در بخش پیشرانه تریم پایه گاک 
جی اس8 هیبریدی از تپنده ۲ لیتری 
بنزینی ۴ ســیلندر توربوشارژ ۱9۰ 
اســب بخــاری در هماهنگی با تک 
موتور الکتریکی ۱۳۴ کیلوواتی)۱79 
اسب بخار( استفاده شده که گشتاور 
نیز برابر با ۲7۰ نیوتن متر اســت. در 
تریم پرچمدار همین پیشرانه بنزینی 
با دو موتور الکتریکی هماهنگ شده 
و گشتاور به ۳9۱ نیوتن متر افزایش 

می یابد.
بخش الکتریکی از باتری نیکل 

هیدروژن استفاده می کند.
در تمامی تریم ها از جعبه دنده  

ایی سی وی تی استفاده شده است.
سیستم ترمز در تمامی چرخ ها 
دیسکی است و رینگ های استاندارد 
آلومینیومی در اندازه ۲۰ اینچی ارائه 

می شوند.
کابین و ایمنی

از ویژگــی هــای کابین باید به 
سیستم تهویه اتوماتیک، ورود بدون 
کلید، اســتارت دکمه ای، نمایشگر 

هــداپ، درب صندوق باز/بســته 
بــدون دخالت دســت، نورپردازی 
مالتی کالــر داخلی، ناوبری ماهواره 
ای، پشــتیبانی از فرمان های صوتی، 
بلوتوث، یو اس بی برای تمام ردیف 
ها، شارژر بی سیم، نمایشگر دیجیتال 
اطالعات کیلومتر و تنظیمات سیستم 
ســرگرمی، تنظیم الکتریکی صندلی 
ها همراه بــا حافظه، اســتراحتگاه 
دســت هر دو ردیف، ۲ صندلی در 
ردیف ســوم، پاور وینــدوز هر دو 
ردیــف، اســکای روف پانورامیک 
الکتریکــی، آینه های برقی مجهز به 

تاشــوی خودکار/گرم کن/حافظه/
ریورز، سنسور باران، برف پاک کن 

عقب و ... اشاره کرد.
در بخــش ایمنی نیــز مواردی 
ماننــد: کروز کنتــرل تطبیقی، رادار 
پــارک جلو و عقــب، دوربین ۳۶۰ 
درجه، نشانگر فشــار باد الستیک، 
ای بــی اس، ایی بی دیی، دســتیار 
ترمز، پایــداری الکترونیکی، ترمز 
اضطــراری، دســتیار حرکــت در 
ســرباالیی و ســرپایینی، هدالیت 
اتوماتیک،  نورپاییــن  اتوماتیــک، 
ایربگ کامــل، ایزوفیکس و ... قابل 

اشاره هستند.

گروه علمی و آموزشی- برخی 
دانش آموزان شــرکت کننده در سی و 
پنجمین دوره  المپیاد ادبی دانش آموزی، 
نســبت بــه ســواالت ایــن آزمون 
اعتراض هایــی را مطرح و خواســتار 
حذف سواالت غلط از فرایند تصحیح 

و بازنگری و اصالح نتایج شده اند.
»المپیاد دانش آموزی ادبی«، یکی 
از قدیمی ترین المپیادهای دانش آموزی 
کشــور است که از سال ۱۳۶۶ هرساله 
در میان دانش آموزان سراســر کشور 

برگزار می شود.
این المپیاد تا همین سال های اخیر 
تنها المپیادی بــود که برای جمعیت 
بــزرگ دانش آموزان علوم انســانی 
کشــور در نظر گرفته شده بود و اکنون 
بسیاری از برگزیدگان این المپیاد، استاد 
دانشــکده های علوم انسانی و به ویژه 

رشته زبان و ادبیات فارسی شده اند.
»بی برنامگــی در برگزاری دوره 
تابســتانی و کیفیــت پاییــن مطالب 
ارائه شــده در آن«، »نبود فرصت کافی 
اعتراض بــرای دانش پژوهان در پایان 
دوره تابســتانی«، »وجود اشتباهات و 

اغالط در آزمون های مرحله دوم سال 
گذشــته و مراحل اول و دوم امسال« و 
»غلبه رویکرد شبه علمی و کنکوری در 
طرح سؤاالت آزمون« از انتقاداتی است 
که از سوی برخی شرکت کنندگان بر 
وضعیت فعلی المپیاد ادبی وارد شــده 
است.  دبیر المپیاد ادبیات در این زمینه 
می گوید: در آزمون مرحله دوم امسال 
که در اردیبهشــت ماه برگزار شده، ۱8 
سؤال از مجموع ۱۰۰ سؤال غلط بوده 
است اما ریاست کمیته »پاسخ مستند 
به اشکاالت واردشده بر آزمون مرحله 
دوم را نیز به آینده ای مبهم حواله داده« 
و تاکنون خبری از حذف این سؤاالت 

غلط نشده است.
وی می افزایــد: ایــن در حالی 
است که در این آزمون قریب به ۱۱۰۰ 
دانش آموز پایه یازدهم از سراسر کشور 
شــرکت کرده اند و در سال های دیگر 
مشاهده شده است که حتی وجود یک 
سؤال غلط موجب قبولی یا عدم قبولی 

داوطلبان بسیاری شده است.
ابراهیمــی با اشــاره بــه اینکه 
مــدال آوران ســابق و داوطلبان فعلی 

المیپاد ادبی نامه ای سرگشاده منتشر و 
خواســتار آن شده اند که » اول، تمامی 
ســؤال های غلــط و چندگزینه ای در 
آزمون مرحله دوم باید حذف یا اصالح 
شوند. دوم، برنامه دوره تابستانه پیش 
از آغــاز دوره بایــد اصــالح و اعالم 
شود.«، می گوید: در این نامه تاکید شده 
اســت که امتناع از اصالح اشکاالت 
مذکور، موجب دل سردی بسیاری از 

عالقه مندان به المپیاد ادبی می شود.
امید نقشینه، معاون استعدادیابی 
و توانمندســازی فراگیر سازمان ملی 
پرورش اســتعدادهای درخشان ، به 
ابهامــات مطرح شــده درخصوص 
آزمون المپیاد ادبی پاســخ داده و اظهار 
کرد: در جریان برگزاری المپیادها هر 
زمــان که آزمون برگزار می شــود، در 
هرمرحله ای ایــن احتمال وجود دارد 
که برخی گزینه های ســواالت آزمون 
اشکال و یا برای شرکت کننده کج فهمی 
داشــته باشند. این موضوع منحصر به 
المپیاد ادبی هم نیست و ممکن است در 

المپیادهای دیگر هم اتفاق بیفتد.
وی افــزود: به منظــور کاهش 

خطاهای موجود ، برای همه المپیادها، 
کلید اولیه ای اعالم می کنیم. سامانه ای 
داریم کــه هر دانش آمــوز و معلمی 
می تواند اگر تصور کرد سوالی دارای 

اشکال است آنجا مطرح و ثبت کند.
و  اســتعدادیابی  معــاون 
توانمندســازی فراگیر ســازمان ملی 
پرورش استعدادهای درخشان با بیان 
اینکه همه موارد و ایرادات مطرح شده 
دســته بندی شــده و در اختیار کمیته 
علمی تخصصی مربوط قرار می گیرد و 
آنها موارد را بررسی می کنند گفت: در 
نهایت، کلید نهایی ســواالت از طریق 
کانال شاد و دیگر مجاری اطالع رسانی 
مربوط، منتشــر و اگر پس از بررسی، 
اشکاالتی وارد و محرز شده باشد، در 
آن کلید نهایی، مشخص و قابل مشاهده 
است اما به علت گستردگی کار، امکان 
اینکه تک به تــک به همه اعتراضات 
مطرح شده پاسخ داده و وارد دیالوگ با 

افراد شویم وجود ندارد.  
نقشــینه ادامه داد: ما راه اعتراض 
و نقــد را باز گذاشــته  و امکان ثبت و 
اعالم خطاهای احتمالی را از ســوی 

شرکت کنندگان فراهم کرده ایم. وی با 
تاکید بر اینکه خوب و شایســته است 
که جنبه های متفــاوت یک رویداد را 
با هم ببینیم عنوان کرد: در مرحله دوم 
المپیادها، بخشــی از سواالت آزمون، 
تشــریحی، برخــی تســتی و برخی 
تستی - تشریحی هستند ما علی رغم 
همه دشواری هایی که این فرایند دارد، 
پاســخ برگ دانش آموزان را اســکن 
و تصحیــح شــده آن را در اختیارش 
قرار می دهیم. معاون اســتعدادیابی و 
توانمندســازی فراگیر ســازمان ملی 
پرورش استعدادهای درخشان افزود: 
آزمون های بســیاری در سطح کشور 
برگزار می شود که هیچ کدام تا این حد 

شــفافیت ندارد. روال کار ما این گونه 
اســت و کارمان را در حد توان انجام 
می دهیم؛ البته احتمال خطا هم وجود 
دارد. ســواالت المپیادها باید نوآورانه 
باشــد. ممکن اســت به علت اینکه 
سوالی برای اولین بار طراحی می شود 
خطاهایی هم در پی داشــته باشد و در 
واقع هزینه ای است که می پردازیم، با 
این حال همانطور که گفتم امکان ثبت 
خطاها و اشــکاالت وارد بر سواالت 
وجود دارد. نقشینه درباره زمان اعالم 
نتایج مرحله دوم این المپیاد نیز گفت: 
درگیر این موضوع هســتیم و تالش 
می کنیم تا نتایج همین روزها نهایی و 

اعالم شود.

جی اس8 هیبریدی چه امکاناتی دارد

بهبود کیفیت دیسک چند منظوره دیجیتالی با پوشش های نانویی

پاسخ سمپاد به ابهاماتی درباره سواالت المپیاد دانش آموزی ادبی

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقالب فرهنگی:

سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور 
۱۴۰۲ از امتحانات نهایی عادالنه و 

امن تامین می شود
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گروه علمی و آموزشی-یکی از 
شرکت های فناور دیسک چند منظوره 
دیجیتالی )DVD9( ۱۲۰ میلیمتری 
با ظرفیت 9 گیگابایت دارای پوشش 
نانومتری تولید کــرده که اعمال این 
پوشــش موجب بهبــود کارایی این 

محصول شده است.
یکی از تجهیزات مورد اســتفاده 
در ذخیره ســازی اطالعــات CD و 
DVD اســت که اطالعات به وسیله 
لیزر و ایجــاد حفره های کوچک در 
شیارهای حلزونی مارپیچی در سطح 
آن ذخیره می شــود. این اطالعات به 
صورت ارقــام صفر و یکی )باینری( 
بر روی دیســک، کد شده و با لیزری 
ضعیف تــر و یک چشــم الکتریکی 
)فوتوسل( در دیسک گردان های نوری 
خوانده می شوند. انواع مختلفی از این 

دیسک ها بر اساس حجم ممکن برای 
ذخیره سازی اطالعات وجود دارد که 
 ،)CD( در این بین می توان به سی دی
دی وی دی )DVD( و دی وی دی 

ناین )DVD9( اشاره کرد.
ابعاد این دیسک ها مشابه یکدیگر 
بــوده و فرایند تولید و نوع مواد مورد 
استفاده نیز تقریبا مشابه است. معموال 
یک DVD از چهار الیه ساخته شده 
و ضخامــت ۱٫۲ میلی متــر دارد. به 
منظور افزایش ظرفیت ذخیره ســازی 
اطالعات روی DVD از روش های 

مختلفی استفاده می شود. 
یکی از این روش ها تغییر تعداد 
الیه های DVD است. بر این اساس 
ســه نوع DVD یک طرفه-تک الیه 
)۴٫7 گیگابایــت(، یک طرفه-دوالیه 
)8٫۵ گیگابایــت(، دو طرفه-دو الیه 

 DVD9 .۱7 گیگابایت( وجود دارد(
از دو الیه اکتیو و دامی تشــکیل شده 
اســت که الیه اکتیو تقریبا ۱۵ نانومتر 
متاالیــز و الیه دامی ۴۲ نانومتر متاالیز 
می شــود. ظرفیت DVD9 دو برابر 
ظرفیت سایر DVDها است و در هر 
دوالیه اطالعات دارد، بدین ترتیب که 
رایترها ابتدا با یک فرکانس اطالعات 
الیــه اکتیو را می خوانند و ســپس با 
تغییر فرکانس اطالعــات الیه دامی 
را بازخوانــی می کننــد. روش دیگر 
برای افزایش ظرفیت DVD، اعمال 
پوشــش نانومتری در سطح دیسک 
اســت که موجب بهبود خصوصیاتی 
همچــون بازتابــش نــور و قابلیت 

خوانش می شود.
به نقل از ستاد نانو، DVD تولید 
شده توسط یکی از شرکت های فناور 

دارای پوشش با ضخامت کمتر از 7۰ 
نانومتــر بوده که از جنس پلی کربنات 

است. 
ایــن دیســک ها از ظرفیت 8٫۵ 
CD .گیگابایت برخوردار هســتند
های تولید شــده توسط این شرکت 
دارای پوششــی با ضخامت کمتر از 
۱۰۰ نانومتر هستند که از ظرفیت 7۰۰ 

مگابایتی برخوردارند. 
اعمال پوشش نانومتری با استفاده 
از روش اسپاترینگ بر سطح سی دی، 
موجب بهبود کارایــی این محصول 
بر اســاس نتایج حاصل از آزمونه ای 
داتاریوس، بازتاب و خوانش و رایت 
دیسک شــده است. همچنین کاهش 
ضخامت پوشــش اعمالی بر ســطح 
دیسک، موجب کاهش قیمت آن نیز 

شده است.


