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پارسال دوست امسال هیچی
ســاعت دقایقــی از چهــار 
گذشــته و بار دیگر البه الی 
بحث با مأمور نگهبانی درحال  
شــمردن تعــداد دفعاتــی 
هســتم که اســترس ورود 
به دانشگاه داشــته ام.  قباًل اگر کارت دانشجویی 
مجــوز ورود به دانشــگاه بــود، این بــار کارت 
فارغ التحصیلی همان یک خاصیــت را هم ندارد. 
بهانه نداشتِن اجازه ورود به دانشگاه به خاطر پایان 
ســاعت اداری به همان اندازه نامعقول اســت که 
تنها دلیل ورود دانشــجویان فعلی به دانشــگاه را 
حضور در کالس های درســی بدانیم. از طرفی مِن 
فارغ التحصیل به احتمال قوی مشــغول فعالیت 
اداری دیگری هستم که امکان رسیدن به دانشگاه 
حین ســاعات اداری را ندارم.  حال اگر بخواهم به 
قولی از کاه کوهی بسازم، همین یک نشانه را کافی 

می دانم تا بحث کلی تری را پیش بکشم.
وعده فراهم کردن موقعیت های کاری و شــبکه 
ارتباطی با اعضای دانشــگاهی از همان رؤیاهایی 
است که تنها از دانشــجویان خارج رفته می توان 
شنید. درواقع رابطه بین شــریف با خانواده اش 
بیشــتر به تلفن های کارتی می ماند تا دانشگاهی 
که ادعای حمایت از اعضــای خود در مراحل بعد 

دانشجویی دارد.
واقعیتــی که بــه مــرور تلخی خــود را بــه کام 
فارغ التحصیالنی می ریزد که تنها به دایره ارتباطات 
و مهارت هــای فردی خــود برای دســت یابی به 
موقعیت های شــغلی امیدوارند. برای دانشگاهی 
که حتی حــق ورود به قلمروش را به عضو ســابق 
خود نمی دهد، شعارهای همیشگی ارتباط صنعت 
و دانشــگاه به طنز بیشــتر می ماند. دانشجویان 
خارج رفته خــوب می دانند یکــی از نگرانی های 
اصلی هر دانشــگاه موقعیت های درسی و شغلی 
دانشــجویان آن پس از اتمام تحصیل است و برای 
این منظور  بخش عمــده ای از توجه خود را صرف 

کمک رسانی در این زمینه می کنند.
می توان این انتقــاد را با گالیــه از وضعیت کلی 
اقتصاد کشــور زیر ســؤال برد که بازار کار برای 
همه خراب اســت و توقــع کاریابی برای ســیل 
دانشــجویانی کــه هرســاله فارغ التحصیــل 
می شــوند، ادعای بزرگی اســت. بــا این حال 
نمی تــوان انکار کــرد که این وضعیــت درمورد 

بهترین دانشگاه فنی کشور برقرار است.
 وقتی مدیران کشور در ســطح کالن و مسئوالن 
دانشگاهی در ســطح خرد وجود پتانسیل های 
زیاد رشــد و کارآفرینی در ایــران را هرروزه در 
بلندگوها تکرار می کنند، بایــد بدانند که بخش 
عمــده ای از کارآفرینــان همین شــریفی های 
درس خوانده خواهند بود. واقعیتی که نمونه های 
آن را به کرات بین فارغ التحصیالن دانشــگاه در 

سال های گذشته دیده ایم. 
با اینکه انتقاد از سیاســت های دانشــگاه تمامی 
ندارد، شــاید کمترین حق فارغ التحصیل شریف 
اســتفاده از امکانات کتابخانه یا ســالن ورزش و 
دسترسی به استادها باشد. در این بین مقیدبودن 
به ســاعت اداری می تواند پویایی دانشــگاه را تا 

خشکی نهادی بوروکراتیک پایین آورد.

سرمقاله

برنامه بزرگداشت خانواده های 
شــهدا و ایثارگران دانشــگاه، 
یکشنبه سوم خرداد در سالروز 
آزادسازی خرمشهر، از ساعت 

۱۴:۴۵ در سالن جابر برگزار شد.
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اردوی جهادی 
8 سال اســت که هر تابســتان گروه فردای ســبز به مناطق محروم و روستاهای 
دورافتاده می رود و به مردم آنجا خدمات بهداشــتی، عمرانی، آموزشی و فرهنگی 
ارائه می دهد. امسال نیز سفر سبز9 برگزار می شــود. ثبت نام برای اردوی جهادی 
از شنبه 2 خرداد شروع شده است و تا چهارشنبه 6 خرداد از ساعت ۱0:30تا ۱3 و 

۱3:30 تا  ۱۵ در ضلع شمالی ساختمان سلف دانشــگاه ادامه دارد. زمان سفر هفته آخر مرداد تا اویل شهریور 
برای مدت ۱2 روز در یکی از روستاهای خراسان است. شــرکت در برنامه آمادگی پیش از اردو ضروری است. 

اگر فرصت دارید، این تجربه را از دست ندهید.     

دسترسی معیوب
احتماالً در یک هفته اخیر برایتان ورود به سایت اداره امور تغذیه میسر نشده است 
و ناچار شده اید غذا را به صورت روزفروش و آن هم با قیمت باالتر از قیمت درج شده 
خریداری کنید. اما از این به بعد خیالتان از این بابت راحت باشد؛ زیرا سایت جدید 
با آدرس reserve.dining.sharif.ir راه اندازی شده است. سایتی که درموردش 

اطالع رسانی نشــد و حتی لینک موجود در ســایت اصلی دانشــگاه نیز هنوز به روز نشده اســت و به سایت 
ازکارافتاده قبلی وصل می شود. افراد وقتی می خواهند جای مغازه خود را عوض کنند، از چند ماه قبل تا چند 

ماه بعد پالکارد نصب می کنند. آن وقت اینجا هنوز خیلی ها آدرس سایت جدید را نمی دانند. 

تکلیف لیگ فوتسال
باالخره تکلیف لیگ فوتسال مشخص شد. طی جلسه ای که تربیت بدنی با نماینده 
 تیم ها ترتیــب داده بود، تصمیم بر این شــد که 6 تیم نیم فصــل اول و 3 هفته اول 
نیم فصل دوم مســابقات حذفی انجام دهند. در مرحله اول تیم های میم شــیمی  
نفت و مواد-هوا فضا اســتراحت خوردند. روز دوشــنبه تیم برق با نتیجه ۴ بر 0 به 

پیروزی قاطع مقابل عمران رســید. تیم پردیس بین الملل نیز با شکســت ۵ بر 6 مغلوب مکانیک شد. به این 
ترتیب تیم برق و مکانیک در مرحله نیمه نهایی مقابل هم قرار می گیرند و روز چهارشــنبه به همراه مســابقه 

میم شیمی و نفت و مواد-هوا فضا فینالیست ها را مشخص می کنند. این هم روشی است خوب. 

کالس خیلی خصوصی
شــریفی ها اصوالً با کالِس خصوصی بیگانه نیســتند. حتی اگر چنــدان اهل کالس 
خصوصــی در دوران دبیرســتان و المپیاد نبوده باشــند، خیلی ها از همــان ترم اول 
دانشجویی تجربه تدریس در کالس خصوصی را دارند. روزنامه چند باری هشدار داده 
بود که نکند پای کالس خصوصی و انجام پروژه به شریف هم باز شود. از نصب تبلیغ های 

این چنینی در دانشگاه هم بارها گالیه کرده است. حاال شــنیده ها حاکی از آن است که بعضی حل تمرین ها برای 
دانشجوها کالس خصوصی می گذارند. خوب اگر شما با اســتادتان کالس خصوصی داشته باشید، نمره تان چند 

خواهد شد؟ مسئوالن پیگیری کنند که این اتفاقات با وجود ممنوعیت در حال رخ دادن است. 

 مکتب اصفهان 
ســپاهان قهرمان لیگ شد.  محمدصالح سلطانی

این تکراری ترین جمله تاریخ لیــگ برتر فوتبال 
ایران است. لیگی که از ابتدای دهه هشتاد عنوان 
»حرفه ای« به خود گرفت و امسال، اولین تیم پنج 
ستاره خود را شــناخت. ســپاهان حاال با اقتدار، 
پرافتخارترین تیم دوران حرفــه ای فوتبال ایران 

است. 
درباره آنچه ســپاهان برای رســیدن به موفقیت 
در اختیار دارد، زیاد صحبت شــده اســت. ثبات 
مدیریتــی، انضباط مالی، حمایت های مســتمر 
توســط کارخانه بــزرگ فوالد ســپاهان، پرهیز 
از تغییر مکرر ســرمربی و خریدهای مناســب در 
پنجره نقل و انتقاالت، از جمله داشته های سپاهان 

هستند.
 اما بــرای موفقیت، نیــاز به »نداشــتن« برخی 
پارامترها هم هســت. ســپاهان »حاشیه« ندارد. 
این شاید مهم ترین نداشــته این تیم باشد! فقط 
کافی اســت حجم اخبار منتشرشــده از سپاهان 
در طول یک فصل را با اســتقالل، پرســپولیس یا 
تراکتور مقایسه کنیم. ســپاهانی ها معموالً اسیر 
حاشیه های مربوط به بازیکن یا مربی نمی شوند؛ 
چراکه در این تیم، برند باشــگاه از نــام هر مربی و 

بازیکنی بزرگ تر است. 
حتی کسی مثل قلعه نویی هم در سپاهان، با دوران 
حضورش در اســتقالل یا تراکتور تفاوت داشت و 
حاشــیه های کمتری برای تیم ایجــاد می کرد. 

عالوه بر حاشیه، آن ها »عجله« هم ندارند. 
معمــوالً مدیــران ســپاهان، درســت برخالف 
تعداد زیــادی از مدیران تیم های لیــگ برتری، 
فشــاری برای نتیجه گیــری در هفته هــای اول 
به سرمربی شــان نمی آورند و ایــن موضوع باعث 
می شــود کادر فنی تیم با آرامش و به تدریج راه را 
به سمت موفقیت، هموار کند. فراموش نکنیم که 
سپاهان بدون یک هفته صدرنشینی در نیم فصل 

دوم، جام را به خانه برد.
»مکتب اصفهان« البته امسال یک شاهکار دیگر 
هم داشــت: ذوب آهن. تیمی که در نیم فصل اول، 
رتبه چهاردهم را هم تجربه کرد. شــرایط این تیم 
اصاًل در ابتدای فصــل خوب نبــود و همه انتظار 

اخراج یحیی گل محمدی را می کشیدند.
 اما تیم او پــس از طی یک دوره دگردیســی، در 
نیم فصل دوم بــه بلوغ تاکتیکی رســید و تبدیل 
به بهترین تیم نیم فصل دوم لیگ برتر شــد. آن ها 
حاال سهمیه  فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را در 
اختیار دارند و عالوه بر آن، فینالیست جام حذفی 
هم هستند. افتخاراتی که امسال برای استقالل و 

پرسپولیس دست  نیافتنی بودند.
اصفهان امسال موفق ترین شهر فوتبال ایران بود. با 
یک )شاید هم دو( جام و دو سهمیه آسیا، به همراه 
معرفی تعداد زیادی بازیکن بااســتعداد و جوان به 
فوتبال ایران. موفقیتی که با ترکیبی از داشته ها و 
نداشته ها به دست آمده اســت. اصفهان به فوتبال 
ایران نشان داد برای موفقیت به چیزهایی بیش از 

خرج میلیاردی برای خرید بازیکن نیاز است.
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شــهدا و ایثارگــران دانشــگاه، گزارش برنامه بزرگداشــت خانواده های 
یکشنبه سوم خرداد در سالروز آزادسازی خرمشهر، از 
ساعت ۱۴:۴۵ در ســالن جابر برگزار شد. در این برنامه 
که با تالوت قرآن و پخش سرود ملی آغاز شد، مهندس 
اشــجع، دکتر فتوحی، حــاج آقا محمدنژاد و ســردار 
شــعبانی، به ســخنرانی پرداختند. مهندس اشجع، 
رئیس ستاد شــاهد امور ایثارگران دانشــگاه اشاره ای 
داشــت به بخشــی از پیام رهبری دربــاره کنفرانس 
مادریــد: درتاریــخ ملت هــا لحظاتی اســت که نوع 
تصمیم گیری در آن بر زمان طوالنی از عمر آن ملت اثر 
می گذارد و تلخی و رنج و اســارت یــا آزادگی و عزت و 
شادکامی را برای نســل هایی به ارمغان می آورد.  او در 
ادامه گفت: ما هرچه داریم، از خون شــهدا و ایثارگری 
ایثارگرانمان است.در ادامه، دکتر فتوحی گفت: کسانی 
که راه شهادت و ایثارگری را انتخاب کرده اند، یقین به 

راه خدا را درک و آن راه را پیموده اند. 
دکتر فتوحی گفت: روایتی از پیامبر اســالم اســت که 
می فرمایند »در برابر هر نیکی، نیکی بهتری وجود دارد 
تا شهادت در راه خدا برســد که برتر و بهتر از آن وجود 
ندارد«. در تاریخ کشور ما، مهم ترین نقش را شهدا ایفا 
کرده اند و توانسته اند آینده کشور را بیمه کنند. رئیس 
دانشــگاه گفت: وضعیت عملکرد دانشجویان ایثارگر، 

بســیار رضایت بخش و خــوب و برای دانشــگاه باعث 
افتخار اســت. دکتر صحبت های خود را با اشاره به آمار 
شهدای دانشگاه به پایان رســاند: این دانشگاه در طول 
دوران جنگ تحمیلی، ۱60 نفر شــهید تقدیم کشور 
کرده است که ۱38 نفر از دانشــجویان، استاد شهید، 
مرحوم عباسپور و شــهدای دیگری از بین کارمندان و 

کارکنان دانشگاه بودند.
ســخنران بعدی، حاج آقــا محمدنــژاد، رئیس نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشــگاه گفت: تقدیر از خانواده 

شهدا بیشتر به خاطر خودمان اســت که فرهنگ ایثار 
را در جامعه داشــته باشــیم. به گفته امیرالمؤمنین، 
ازبین رفتــن فرهنگ ایثــار، موجب ترویــج فرهنگ 
استیثار می شود. اســتیثار یعنی به کســی بگوییم از 
حقت بگذر تا من بیشــتر برخوردار باشم. برعکِس ایثار 
که می گوید من از حق خودم می گذرم که شــما راحت 
باشید. جامعه ای می تواند به رشــد و توسعه برسد که 

فرهنگ ایثار، فرهنگ غالب باشد. 
تقدیر از خانواده شــهدا، ترویج نگاه صحیح ایثار است. 
پیامبر اکرم می فرمایند اگر می خواهید فردی را تکریم 
کنید، اکرام اعضای خانواده او، اکرام خود اوست و اکرام 
شهید، اکرام خانواده شــهید است.بعد از پخش کلیپی 
درمورد آزادسازی خرمشــهر و مولودی خوانی، مجری 
برنامه به مناسبت میالد امام سجاد )ع(، سردار شعبانی 
از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سخنران 
آخر این برنامه، صحبت های خود را آغاز کرد. وی گفت: 
همان طور که رهبــری چند روز پیش اشــاره کردند، 
پشتوانه ما سوم خرداد اســت، والفجر هشت است که 
ژئوپولتیک منطقه را به هم زدیم و از اروند گذشــتیم و 
همسایه کویت شدیم. سردار شعبانی گفت: به فرمانده 
ســپاه گفتیم که این داعــش و گروهک های تکفیری 
منطقه، هدفشان تهران اســت. مقاومت دیروز، عزت 

امروز ما و تعالی فرداست.

به مناسبت سوم خرداد انجام شد

تجلیل از خانواده شهدای دانشگاه
هفته گذشته سیلی از سؤاالت درباب انقالب جدید در نحوه ارائه اینترنت به روزنامه  رسید. از آنجا که مرکز فناوری اطالعات دانشــگاه مسئولی با عنوان روابط عمومی گفت وگو
ندارد و هم آقای دکتر خرازی و هم آقای مهندس بزرگ نیا به اندازه کافی کار برای انجام دادن دارند، 
سعی کردیم در یک حرکت نمادین سؤاالت اینترنتی شما را از یک فرد غیرمسئول و البته توهمی به 
نام بابابیت بپرسیم. تجربه نشــان داده است که جواب های بابابیت کار شــما را بیشتر از پاسخ های 
رسمی و سرسختانه مرکز فاوا راه خواهد انداخت. البته یادمان نرفته که رئیس مرکز فاوا قول داده بود 

هر دو ماه یک بار با ما مصاحبه کند. آن باشد برای روزهای بعد. 

مرکــز فــاوای دانشــگاه از اول این ماه 
محدودیت های حجمــی اینترنت را اعمال 
کرد. آیا ســرویس حجمی اینترنت رضایت 
دانشجویان را از ســرعت ها در بر خواهد 

داشت؟
ســرعت اینترنت اضافه خواهد شد. این یک پیش بینی 
اســت که تا حدودی محقق شده اســت. دلیل آن هم 
مدیریت کاربران بر مصرف شــریف آی.دی خودشان 
اســت. تا اینجای کار هر چقدر مصرف کنندگان اضافه 
می شدند، سرعت بینشان تقسیم می شد. البته اولویتی 
برای اســتادان و دانشــجویان دکتری قائل بودند. اما 
حاال با منطقی شــدن گزاره دانلودنکــردن دائمی )!( 
سرعت حتی بیشــتر هم خواهد شد. این قولی است که 
مســئولین می توانند آن را بدهند. به شرطی که عادت 
کنیم که کم مصرف کنیم. ضمنــاً نباید فراموش کرد 
که این محدودیت روی بیشینه سرعت اعمال می شود، 
وگرنه مانند گذشته در ساعات اوج مصرف باید سرعت 

کم را با همدیگر تقسیم کنیم. 
سرعت خوب برای مســافت کم چه فایده؟ 

چرا باید به محدودیت حجمی روی بیاوریم؟
همین االن ســهمیه مصرف هر دانشجو کمتر از حجم 
تعلق گرفته شده است، البته با کیفیت پایین اینترنت 
فعلــی. اما به هر حــال این یک اصل اقتصادی اســت 
که هر منبع محدودی باید اندازه داشــته باشــد و باید 
برای هر مصرفی حســاب و کتابی داشــته باشیم وااِل 
هرچقدر هم بخواهیم هزینه کنیم، باز نیازهای جدید 
ایجاد می شوند. با توجه به ســرعت رشد ارائه خدمات 
و داده ها روی وب سال هاســت دانشگاه افزایش تقاضا 
دارد و عرضه اینترنــت ثابت اســت. در نتیجه اوضاع 
به نقطه بحرانی رســیده بود. همه جای دنیا هم برای 
این مشــکل ســعی می کنند برای مصرف محدودیت 

بگذارند. 
آیا این طوری عدالت را رعایت کرده ایم؟

با توجه به اینکه ســرعت دسترسی اینترنت قطعاً برای 
استادان و دانشجویان دکتری باید بیشتر از دانشجویان 
کارشناسی و ارشد و کارمندان باشــد، به نظر می رسد 
عدالت رعایت شده اســت. همچنین بچه های خوابگاه 
چون همیشه با دانشگاه در ارتباط هستند، حجمی دو 
برابر سایر دانشجویان دارند. اما در رابطه با دانشجویانی 
که پروژه های مبتنی بر مصــرف داده دارند، به احتمال 
زیاد باید چاره ای اندیشیده شــود. از طرف دیگر حجم 
داده شده به اســتاد و دانشــجو کاماًل برابر است. اما در 
رابطه با دانشــجویانی که اینترنت مصرف نمی کنند یا 

سعی می کنند در مصرف آن صرفه جویی کنند، عدالت 
رعایت نشــده اســت. ضمناً در رابطه با مصرف منابعی 
که مســتقیماً آن را درخواســت نداده ایم، مثل دانلود 
آپدیت ویندوز یا دانلود نرم افزارهــا که بعضاً بیش از ۴ 
گیگ حجم دارند، باید یک راه حل درســت و منطقی 

ارائه شود. 
چرا سهمیه سر ماه سوزانده می شود؟

از همین االن روزهــای پایانی ماه را تصــور کنید. هر 
دانشجوی کارشناسی میانگین حدود 2 گیگ اینترنت 
استفاده نشده دارد و احســاس می کند با گذر زمان به 
ســمت پایان ماه تمام این حقش از بیــن خواهد رفت. 
پس ســعی می کند تمام این 2 گیــگ را مصرف کند و 
تازه بعد از آن، چند شــب آخر ســعی می کند دانلود را 
روشــن بگذارد تا از نعمت دانلود ۱6 کیلوبایت بر ثانیه 
محروم نماند. البته از طرف مقابل هم باقی ماندن حجم 
باعث می شــود یک ارزش مجــازی در برخی اکانت ها 
تجمیع شود که داســتان های خنده داری مانند فروش 
ســهمیه و این ها را درپــی دارد. یا اینکه هر دانشــجو 
قبل از فارغ التحصیلی ســعی می کند از خجالت حجم 
باقی مانده حســابش دربیاید. به هر حال شاید راه حل 
تبدیل اعتبار از ســرعت باال به ســرعت پایین راه حل 

منطقی تری باشد. 
آیا داستان همین جا تمام می شود؟

البته هربار که شناسه شــریف وارد مرحله جدیدی از 
تکاملش می شود، یک مجموعه از مشکالت خودشان 

را نشان می دهند. مثاًل با این محدودیت، دیگر داستان 
استفاده چند نفر از یک شناسه شریف مشکل زا خواهد 
بود یا استادان و دانشجویان زیادی به دلیل پایان یافتن 
حجم اینترنتشان دچار دردسر می شــوند. البته همه 
این مشکالت موقتی اســت. به نظر می رسد بعد از این، 
داســتان اینترنت پولی نیز عرضه خواهد شــد، البته با 
نرخی به مراتب کمتر از بیرون دانشــگاه. از طرف دیگر 
حتی اگر سهمیه کم نشود، احتماالً ثابت خواهد ماند و 
با افزایش تقاضا بیشــتر مصرف به سمت اینترنت پولی 
خواهد رفت. اتفاقات دیگر قابل پیش بینی این است که 
سهمیه اینترنت اضافه به عنوان یک تشویق در دانشگاه 
لحاظ شــود. مثاًل اگر اتاقتان در خوابــگاه مرتب بود، 

معدلتان باال بود، ازدواج کرده بودید...
البته مرکز فاوا اعالم کرده کســانی که نیــاز به دانلود 
بیشــتر مثل نرم افزار خاص و... دارند و چیزی برای رفع 
نیازشــان در ftp دانشــگاه پیدا نمی کنند، می توانند 

درخواستشان را در مرکز ثبت کنند. 
چند توصیه فنی؟

حجم مصرفی خــود را مدیریت کنید. برای مشــاهده 
 مصرف روی لپ تــاب می توانیــد از نرم افزاهایی مثل
bitmeter  اســتفاده کنیــد. مرکز فاوا ســامانه ای به 
نشانی bw.itc.sharif.ir  برای مدیریت حجم مصرفی 
شما ایجاد کرده است. اگر مشــکلی داشتید، حتماً در 
سامانه میز پشتیبانی مرکز فاوا ثبت کنید. با این روش 
حتماً مدرکی در دســت خواهید داشــت. این همان 
ســامانه ای اســت که مدیر مرکز قول داده است همه 
درخواســت ها را ببیند. هر ویندوز 8 بعــد از نصب در 
حدود 2 گیگ آپدیت دارد. پس لطفاً به روزرسانی های 
بیخود را خاموش کنیــد. تا می توانیــد دانلود داخلی 
داشته باشید. ســایت های اف.تی.پی داخل جزء حجم 
شما محسوب نمی شوند و در آخر از همه مهم تر دوران 
ناهار مجانــی تمام شــده. کمی در مصــرف اینترنت 

صرفه جویی کنید.

با تصمیم اخیر مرکز فاوا یک دانلود نرم افزار می تواند سهمیه یک ماه شما را به باد دهد!

دیگر مطلب )Matlab( دانلود نکنید؟

بــــــــخش  خـــــــبری

فقط امــروز مهلــت دارید تا بــه همکف   
دانشــکده برق مراجعه کنید و برای بازدید 
از کارخانه ایــران خودرو ثبت نــام کنید. 
زمان بازدید روز چهارشــنبه از ساعت 8 تا 
۱2 اســت. غفلت نکنید که از این فرصت ها 

کم گیر می آید. 
امــروز میزگرد مباحثه اســتادان صنعتی   
درباره اوضاع صنعت در شــرایط تحریم از 
ساعت ۱۵ در سالن جابر برپاست. مهمانان 
برنامه دکتــر محمد مهــدی نایبی، دکتر 
رســول جلیلی، دکتــر روح اهلل دهقانی و 

دکتر فتوت احمدی هستند. 
انجمن اسالمی امروز نشست بررسی تاریخ   
پیدایش و تحول جریــان اصالح طلبی در 
ســال های پس از انقالب را با حضور دکتر 
محسن آرمین، نماینده دوره ششم مجلس 
برگزار می کنــد. اگر تمایــل دارید در این 
برنامه شــرکت کنید، ساعت ۱6:30 سری 

به دفتر انجمن بزنید. 
امروز  از ساعت ۱7:30 تا ۱9:30 سخنرانی   
با موضــوع شــکاف نســل ها در ســالن 
جابر بن حیان برپاســت. ســخنران برنامه 
علی رمضان نیا، کارشناســی ارشد ام بی ای 
از دانشگاه تهران و مدیر ارشد و مشاور عالی 
سازمان صنعت سیمان و فوالد کشور است. 

در گردهمایی ساالنه انجمن مهندسی برق   
)IEEE Iran Section(  که در دانشــگاه 
برگزار شــد، از دکتر فروهر فرزانه به عنوان 
استاد برجســته حوزه مخابرات و از دکتر 
حمزه بیرانونــد، جهت داشــتن بهترین 
رساله دکتری تقدیر شــد. خدا قوت به این 

استادان محترم. 
روز جمعه اول خرداد اســتادان دانشگاه به   
همراه خانواده هایشان در مجتمع فرهنگی 
ورزشی شهید باهنر گرد آمدند. دکتر علی 
الریجانی و دکتر ســورنا ستاری نیز در این 
گردهمایی حضور داشــتند. تربت بدنی در 
این زمینه نیز فعــال بود و همراه با مدیریت 

روابط عمومی این برنامه را برگزار کرد. 
انجمــن علمی کیمیــا با همــکاری گروه   
فرنگی تابش امروز مسابقه مشاعره برگزار 
می کند. مسابقه از ساعت ۱6 در سالن سبز 
دانشکده میم شــیمی و نفت برپاست. اگر 
رشته تان مهندسی شــیمی یا نفت نیست، 
دلتان را خوش نکنید، زیرا مشــاعره ویژه 

دانشجویان همین دانشکده است. 

انرژی کسب و کار
دانشکده مهندسی انرژی امســال برنامه های زیادی را با عنوان زنگ انرژی برگزار 
کرد. امروز هم برنامه دیگری جدای از زنگ انرژی را  با عنوان مهندسی سیستم های 
انرژی و فضای کسب و کار در دانشکده مهندســی انرژی از ساعت ۱6 تا ۱9 برگزار 
می کنــد. در برنامه هلدینگ خلیج فــارس، انجمن شــرکت های خدمات انرژی، 

شرکت انرژی های تجدیدپذیر مهر و مرکز نوآوری و توسعه ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست  )معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری( حضور دارند. ضمناً جلسه پرسش و پاسخ نیز جزء برنامه است که احتماالً 

برای کسانی که در این زمینه دغدغه دارند، جالب و جذب کننده باشد.   

مسابقه سیاالت
تا به حال مسابقه مکانیک سیاالت در سطح ملی برگزار نشده بود که به همت دانشگاه 
صنعتی اصفهان این اتفاق هم رخ داد. محورهای مســابقه شــامل ساخت نماهنگ، 
پروژه های عملی کشــتی فلتنر و توربین بادی و آزمایشگاه های مجازی می شود. شما 
تا 2۵ شهریور برای ثبت نام وقت دارید. تا 30 شهریور هم افراد راه یافته به مرحله نهایی 

مشخص می شــوند. ۱۵ و ۱6 مهر هم روزهای برگزاری مسابقه اســت. ناگفته نماند که دیگر دانشگاه ها از جمله 
دانشگاه خودمان، امیرکبیر، شیراز، تربیت مدرس، علم و صنعت، سیستان و بلوچستان، تبریز،  اصفهان، فردوسی 

مشهد و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و انجمن هیدرولیک ایران جزء حامیان این مسابقه هستند. 

شماره 657  سه شنبه 5 خرداد 1394

عکس خبری

خادم مسجد دانشــگاه را تقریباً همه می شناختند. 
امسال تعداد سال های خدمت علی آقا از 30 گذشت 
و او هم بازنشسته شد. ظهر یکشنبه و در فاصله بین 
دو نماز ظهر و عصر نمازگزاران، مسئوالن دانشگاه و 
بچه های هیئت الزهرا که بیشترین سر و کار علی آقا 
با آن ها بود، تقدیر مختصری از خادم مسجد کردند 
و به او خســته نباشــید گفتند. علی حشمتیان از 
شروع ساخت مسجد در سال 6۱ تا همین امروز در 
مسجد دانشگاه کار می کرد. تمام سوراخ سمبه ها را 
می شناخت، آچار به دســت بود و شب و روز برایش 
فرقی نداشت. دل همه کاشــی های مسجد و همه 
دانشجوهایی که این سال ها در مسجد دانشگاه کار 

کرده اند، برایش تنگ می شود. خسته نباشی مرد. 

من چقدر سهمیه دارم؟
شروع دورهسرعت )درثانیه(حجم سمت
20ام هر ماه۱ مگابیت2 گیگابایت کارمند
20ام هر ماه2 مگابیت۵ گیگابایت استاد

 اول هر ماه۱ مگابیت 8 گیگابایت دانشجوی کارشناسی خوابگاهی
اول هر ماه۱مگا بیت۴ گیگابایت دانشجوی کارشناسی

دهم هر ماه ۱ مگابیت8 گیگابایتدانشجوی ارشد خوابگاهی
دهم هر ماه۱مگا بیت۴ گیگابایتدانشجوی ارشد

 بیستم هر ماه 2 مگابیت 9 گیگابایت دانشجوی دکتری خوابگاهی
 بیستم هر ماه 2 مگابیت ۵ گیگابایتدانشجوی دکتری

توجه: هر 3 گیگ دانلود بین ساعات ۱ صبح تا 7 صبح معادل ۱ گیگ از اعتبار شما می کاهد.
توجه: بعد از این مصرف وارد دوران  زجر می شوید که 20 گیگا بایت اینترنت با سرعت ۱28 کیلوبیت بر ثانیه هدیه 

مرکز فاوا به شماست.

تکل از پشت



 ۵  ۴

 تأمین برق نیمی از دانشگاه
با صفحات خورشیدی

 SunPower کالیفرنیا، استنفورد:استنفورد با
)شرکت ارائه دهنده راهکارهای مبتنی بر انرژی 
خورشیدی( برای هرچه پاک ترکردن تأمین انرژی 
دانشگاه آغاز به همکاری می کند تا سیستم های 
سقفی فوتوولتایک )PV( جدیدی را نصب کند و 
همچنین یک نیروگاه انرژی خورشیدی در بیرون 
از دانشگاه بسازد. این همکاری به عنوان بخشی از 
پروژه نوآوری های سیستم های انرژی استنفورد 
)SESI(، تالشی است برای کاهش هرچه بیشتر 
 SESI ،گازهای گلخانه ای دانشــگاه. عالوه بر این
تأسیسات انرژی مرکزی )CEF( جدیدی را برای 
پاســخ به تقاضای انرژی حرارتی دانشگاه نصب 
کرده است. در حال حاضر دانشــگاه از برق برای 
تولید آب خنک اســتفاده می کند و به سیســتم 
بازیابی حرارتی برقی بــرای تولید آب گرم متکی 
است. تغییر شیوه استفاده از انرژی، به دانشگاه این 
فرصت را می دهد که تولیدات خورشیدی بیشتری 
 SESI را نیز داشته باشد. با نصب تأسیسات جدید
نیروگاه قدیمی تولید هم زمان که پیش از این همه 
انرژی دانشــگاه را تأمین می کرد، تعطیل خواهد 

شد. 
به علت اســتفاده ایــن نیــروگاه از گاز طبیعی، 
دانشــگاه تماماً به سوخت های فســیلی وابسته 
بود؛ اما با اتمام و راه  اندازی SESI تا ســال 20۱6، 
انرژی هــای تجدیدپذیــر 6۵درصــد برق همه 
دانشــگاه را تأمین خواهند کرد که ۵3درصد آن 
از صفحات خورشــیدی جدید تأمین می شــود.

SESI اولین ســرمایه گذاری استنفورد در انرژی 
خورشیدی نیســت. اولین صفحات خورشیدی 
در دانشگاه در ســال 2002 نصب شد و سپس در 
سال 200۴ سامانه خورشــیدی بزرگ تری نیز 
به این مجموعه افزوده شــد. سیستم PV کنونی 
دانشگاه 672 کیلووات است. صفحات خورشیدی 
ســقفی جدید، ۵۵00 کیلووات توان به این عدد 
خواهد افزود و ایستگاه تولید خورشیدی 68هزار 
کیلــووات دیگر نیــز اضافه خواهد کــرد. جهت 
مقایســه می توان گفت یک سیستم PV خانگی 
در حــدود 3 تا ۵ کیلــووات توان دارد.براســاس 
گفته های یکی از مسئوالن دانشگاه، افت قیمت 
تأسیسات خورشیدی در حد نصف، یک از عوامل 
تعیین کننده برای SESI بوده اســت به گونه ای 
که در گذشته امکان ســرمایه گذاری روی چنین 
پروژه ای بــه علت ماهیت غیرانتفاعی دانشــگاه 
وجود نداشت. اســتنفورد، SunPower را که در 
سن خوزه مستقر است، از میان 20 شرکت دیگر 
برای همکاری برگزید. این شرکت توسط یکی از 
فارغ التحصیالن و استادان ســابق دانشگاه به نام 
ریچارد سوانسون راه اندازی شده که در حال حاضر 
یکی از بزرگ ترین چهره های این صنعت اســت. 
 SunPower سوانسون فناوری مورد استفاده در
را در آزمایشگاه های استنفورد توسعه داد و سپس 

دانشگاه را برای تأسیس شرکتش ترک کرد.

استارتاپ تریگر2
غزل عسکری دومین رویداد اســتارتاپ 

تریگر از 27 اردیبهشــت تا ۱ خرداد به همت 
مرکز رشــد و فناوری های پیشــرفته، مرکز 
کارآفرینی و شــتاب دهنده شــریف در سالن 
چندمنظوره ســاختمان جدیــد تربیت بدنی 
برگزار شــد. ثبت نام این رویداد از چند هفته 
پیش از شروع برنامه آغاز شــده بود و ظرفیت 

۵0 نفری به طور کامل پر شد. 
هــدف از برگــزاری ایــن برنامــه آشــنایی 
شــرکت کنندگان با اســتارتاپ ها، آشــنایی 
با مهارت هــای تیم ســازی، کار تیمی، جذب 
ســرمایه، چگونگی نوشــتن بیزینــس پلن 
و درنهایت چگونگی اســتفاده عملــی از این 

مهارت ها در راه اندازی استارتاپ بود. 

روز اول
به شرکت کنندگان کارت و  پک های هدیه داده 
شــد و اولین کارگاه با موضــوع بیزینس پلن و 
تدریس آقای وحید عطاری، پایه گذار استارتاپ 
پزشک خوب، شروع شد. پس از پذیرایی نوبت 
به کارگاه دوم با موضوع تفکر طراحی رســید. 
 آقای مهدی مظاهــری، مدرس ایــن کارگاه

 بود. 
مهمان ایــن روز امیر وهوشــی، مدیــر عامل 
شــرکت راهنمــا و بنیان گــذار بیــپ تونــز 
Beep Tunes بــود. بخــش آخــر برنامــه، 
برنامه فســت میتینگ بود. در ایــن بخش هر 
شــرکت کننده فرصت دارد ظــرف مدت 90 
ثانیــه توضیحاتــی را که الزم می دانــد به فرد 
مقابل بدهد تا با دید بازتــری هم تیمی خود را 
 انتخاب کند. برنامه روز اول ساعت 2۱ به پایان 

رسید. 

روز دوم تا چهارم
برنامه های این 3 روز از ســاعت ۱6 تــا 2۱ ادامه 
داشــت. مهمان های زیادی در برنامه شــرکت 
کردند و کارگاه ها هم ادامه داشــت. در این میان 
فست میتینگ ها هم ادامه داشت و به پایان رسید. 

روز پنجم
در روز پنجم اسامی۱۱ تیم و نفرات آن ها نهایی 
شد و شــرکت کنندگان کار خود را روی ایده ها 
شروع کردند. آب تصفیه کن خورشیدی، تحفه: 
معرفی سوغاتی های ایران، آرامش دور از خانه، 
تیم بازارچه، Be different: ســایت طراحی 
لباس، high dress: سایت طراحی لباس، تیم 
ددر: ارائه خدمات و بسته های گردشگری، تیم 
کدآموز: آموزش برنامه نویسی به دانش آموزان، 
تیم سمعپ: تولید یک اپلیکیشــن برای افراد 
ناشــنوا جهت برقراری ارتباط بــا اجتماع، تیم 

واترجت و  تیم گیفت تک.  

نبرد نهایی
شــرکت کنندگان بیزینس پلن خود را تا پیش 
از ظهر تحویل کادر اجرایــی دادند و برای ارائه 
طرح ها آماده شــدند. زمان ارائه بــرای هر تیم 
۵ دقیقه بود و ۴ دقیقه نیز به ســؤاالت داوران 

اختصاص داشت. 
گروه های اول تا سوم به ترتیب کدآموز، سمعپ 
و َدَدر اعالم شدند و جوایز خود را که شامل مبلغ 
 نقدی بــه ارزش 2/۵ میلیــون، ۱/۵ میلیون و

۱ میلیون تومان بود، دریافت کردند. در نهایت 
حاضران عکس دســته جمعی گرفتند و برنامه 

پایان یافت. 

روی خط خارج

کمیک برگزیده

گــــــــــــــــــــــــزارش

کـــــــمی آن ســـــــــوتر

شماره 657  سه شنبه 5 خرداد 1394نگاه نو

شماره 657  سه شنبه 5 خرداد 1394

حاشیه هاي جشنواره غذای ملل
دانشگاه فردوسی مشهد:در پی حاشــیه هاي ایجادشده در جشنواره بین المللي 
غذا، معاون فرهنگی و دبیر هیئت نظارت گفت: اداره دانشجویان بین  الملل درخواست 
برگزاري جشنواره را به هیئت نظارت دانشگاه ارائه کرد. بنا بود در آن برنامه صرفاً طبخ 
غذاهاي متنوع توسط دانشجویان خارجی و انجام داوري صورت گیرد. ولي متأسفانه 

در حین اجرا، چند فعالیت جانبی انجام گرفت که خالف شــئونات و مقررات دانشگاه بوده. برخی از این اقدامات 
مورد تأیید هیئت نظارت دانشگاه نبوده و بدون هماهنگي الزم اجرا شده است. لذا ضروري است با برگزارکنندگان 

مطابق ضوابط دانشگاه برخورد الزم صورت پذیرد و تدابیر الزم جهت پرهیز از تکرار چنین مسائلي اتخاذ شود.

)ITU( بازدید رئیس دانشگاه صنعتی استانبول
دانشگاه زنجان: در راســتای همکاری های علمی بین المللی، پرفسور ارسان کاهیا 
رئیس دانشگاه صنعتی استانبول واحد قبرس شــمالی و عضو هیئت رئیسه دانشگاه 
صنعتی استانبول، از دانشــگاه زنجان بازدید و با هیئت رئیســه دانشگاه درخصوص 
راهکارها و زمینه های همکاری بین این دو دانشــگاه گفت وگو کردند. ریاست محترم 

دانشــگاه ضمن تأکید بر همکاری ها، پیشنهاد عقد تفاهم نامه جهت تســهیل این روابط را ارائه نمودند که مورد 
اســتقبال قرار گرفت. دانشگاه صنعتی اســتانبول جزء 2۵0 دانشگاه برتر دنیا و ۱0 دانشــگاه برتر کشور ترکیه 

محسوب می شود که نه تنها در حوزه های مهندسی، بلکه در علوم پایه و علوم انسانی فعالیت می کند.

ماساچوست، کمبریج: کمی آن سو تر
در مترجم: حسین رجبی خودکشــی ها  تعــداد 

ام آی تی در ســال تحصیلی جاری نسبت به همه 
سال های دانشــگاه بیشتر شده اســت. این قابل 
قبول نیســت. جامعه ام آی تی به عنوان یک کل، 
نیازمند بررســی های نظام مند، فعاالنه و آشکار 
درباره چگونگــی مقابله با این پدیده اســت. هر 
فردی که خودکشــی را انتخاب می کند، دارای 
زندگی بوده اســت که در آمار و ارقام نمی گنجد؛ 
اما اگــر همه کســانی را که اقدام به خودکشــی 
کرده اند، به شکل یک گروه مطالعه کنیم، ممکن 

است به یافته های مهمی دست یابیم.
گام اول در فهم این مشــکل ارزیابی شــدت آن 
اســت که معموالً به معنی جمع آوری آمار و داده 
است. هنگامی که من در ابتدا خواستم تاریخچه 
این پدیده را در دانشــگاه مرور کنم، به اداره امور 
دانشجویی و بخش سالمت روانی مراجعه کردم. 
اما هیچ کدام از این بخش ها تمایلی به انتشار آمار 
خود یا حتی دردســترس قراردادن آن ها به من 
نداشتند. این مورد نیز قابل قبول نیست. ام آی تی 
نیازمند تجمیع و انتشــار این اطالعات است، نه 
اینکه آن ها را در لفافه بپوشــاند. ما به رویکردی 
شــفاف با حضور جامعه ام آی تی نیاز داریم تا در 
تالش با هم، ام آی تی را به محلی امن  تر و سالم تر 

تبدیل کنند.
تصمیم گرفتم بدون داشــتن داده رســمی، مستقاًل 
تعــدادی آمار جمع آوری کنم. با اســتفاده از آرشــیو 
آنالین مقاالت روزنامه و فهرست تاریخ خودکشی های 
دانشــجویان کارشناســی، تاریخچــه ای ترکیبی از 
همه خودکشــی های دانشگاه از ســال ۱96۴ تاکنون 
یادداشــت کردم. ایــن تاریخچه شــامل همه جامعه 
ام آی تی می شــود، دانشجویان کارشناســی، ارشد و 
کارمندان. این تاریخچه ممکن اســت ناقص باشد، اما 

بهترین تصویری اســت که توانستم از اطالعات آشکار 
و دردسترس ترســیم کنم. بین ســال های ۱966 تا 
۱97۵ به طور متوسط ۱ خودکشــی در سال رخ داده 
اســت. اما در ده سال گذشــته این رقم به ۱/۴ افزایش 
یافته اســت. نگران کننده تر این است که 6 مورد از ۱۴ 
خودکشی ده ســال گذشته، در 2/۵ ســال اخیر روی 
داده که بیشترین رقم از ســال ۱980 تاکنون است. به 
نظر می آید روند بلندمدت فعلی رو به وخیم ترشــدن 
اســت.این روند صعودی به عنوان واکنشــی واضح، به 

ما می گوید کــه به اســتراتژی های بهتری برای 
ترویج تندرســتی نیازمندیم. ســالمت عاطفی 
دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه های آمریکا 
در پایین ترین حد خود در سه دهه گذشته است 
و دانشجویان بیان می کنند که بیشتر اوقات خود 
را صرف درس خوانــدن می کنند و وقت کمتری 
را با دوســتان خود ســپری می کنند. احساس 
انزوا و ناامیدی از عوامل خودکشــی هســتند و 
دانشــجویان ام آی تی در معرض هــر دوی این 
عوامل هستند، چراکه ســاعت ها بدون وقفه در 
تنهایی مشغول کار هســتند. مسئوالن ام آی تی 
باید مسئله خودکشــی را مطالعه و بررسی کنند 
و نتایــج آن را برای همگان به اشــتراک بگذارند 
و همــه را در راه حل آن شــرکت دهنــد. البته 
نگرانی های مهمی در چگونگــی انجام آن وجود 
دارد. این اطالعات باید ناشناس و تجمیعی باشد 
تا حریم خصوصی قربانیان تــا حد ممکن حفظ 
شــود. باید درباره ایــن موضوع موشــکافانه و با 
ظرافت بحث کنیم تا درباره کسانی که در معرض 

آسیب هستند، حساس شویم. 
درنهایت الزم اســت فعاالنه به دنبــال این افراد 
باشیم تا از امکان سرایت آن به دیگران جلوگیری 
کنیم.با همه ایــن گفته ها نمی تــوان از مزایای 
بحث های مبتنی بر اطالعات چشم پوشــی کرد. 
اگر اکنون بتوانیــم درباره مؤثرترین اســتراتژی های 
پیشگیری از خودکشــی صحبت کنیم، آنگاه خواهیم 
توانســت از توالی تکرار آن بکاهیم. برای اندازه گیری 
تأثیر این اســتراتژی ها نیازمند داده هایی دردسترس 
عموم هستیم تا با آن اســتراتژی ها مقایسه کنیم. این 
فرصتی اســت برای مســئوالن ام آی تی که این راه را 
در پیش گیرند و نشــان دهند که چگونــه یک جامعه 
مطلع می تواند با مشــکلی که برای همه ما مهم است، 

مقابله کند.

ترب، گوگل شاپ ایرانی
از  مدیر  موتور جست وجوی خرید اینترنتی ترب خواستم تا 
درمورد دلیل انتخاب این نام برای کسب وکارشــان برایمان 
توضیح دهد: او می گوید بنده دامنه torob.ir را از قبل خریده 
بودم و وقتی به دنبال پیداکردن یک اسم برای کسب وکارمان 
بودم با خود گفتم که چه بهتر نامی باشــد که هم کوتاه است 
و هم آن قــدر منحصر به فرد و عجیب و غریــب که راحت در  

اذهان باقی بماند و تلفظش هم آســان باشد. هســته اولیه ترب، 2 نفر بود و االن ۴ نفر 
در این مجموعه فعال هســتند. او در ادامه و در پاسخ به سؤال معرفی فرایند فعالیت ها 
و خدمات موتور جســت وجوی ترب گفت: ترب یک موتور جســت وجو برای خرید 
اینترنتی است که  مختصات برخی فروشگاه های آنالین موجود در ایران را لیست کرده 
و در قالب یک وب سایت و نیز یک اپلکیشن برای تلفن همراه قابل استفاده است. در این 
موتور جست وجو می توانیم از اینکه چه کاالهایی با چه قیمتی به فروش می رسند، آگاه 
شویم.  فرض کنید می خواهیم محصول خاصی را خریداری کنیم. یک موقع هست که 
نمی دانیم محصول مدنظر شما فروش اینترنتی دارد یا نه و یک موقع هم ممکن است 
بخواهیم یک محصول مشــخص را بخریم!  از طرف دیگر گوگل شارپ به عنوان یک 
موتور جست وجوی خرید اینترنتی برای کاربران خارج از ایران قابل استفاده است، ولی 
برای فروشگاه های ایرانی و نیز کاربران ایرانی چنین سرویسی نداریم. این موضوعات 
باعث شــد به فکر راه اندازی موتور جســت وجویی با قابلیت های باال باشیم که بتواند 

پاسخگوی نیازهای مخاطبان در فضای وب  و موبایل باشد.
مدیر موتور جســت وجوی ترب می گوید: ایده ترب درواقع دومیــن ایده ما بود بعد از 
»نسخه پیچ« که قرار بود درراســتای تأمین دارو درقالب نسخه الکترونیک فعالیت 
کند. به دالیل عدم دریافت حمایت های کافی از ســوی داروخانه ها تصمیم گرفتیم 
مدل کســب وکارمان را از همکاری با ســاختارهای دولتی و داروخانه ها به ســمت 
کسب وکارهای با مشتری و کاربر نهایی پیش ببریم. او معتقد است تجربه نسخه پیچ 
توانســت ما را در درک دقیق تر و صحیح تری از فضای کسب وکار اینترنتی کمک کند 
و این شکست، ما را در موفقیت ترب بیش از پیش مصمم کرد. از آقای بابایی پرسیدیم 
کاربران برای خرید اینترنتی چگونه به شما اعتماد خواهند کرد. او گفت: ترب خودش 
فروشنده نیست و درواقع الیه ای روی فروشگاه ها هست و فروشگاه ها را به مشتری ها 
معرفی می کند، 30 تا فروشــگاه با نماد تجارت الکترونیک. حتی خودمان از بعضی از 
آن ها خریداری کردیم که مطمئن شویم خدمات آن ها درست و قابل اطمینان است، اما 
درنهایت مشتری از فروشگاه خرید می کند و مشتری باید به فروشگاه اعتماد کند و الزم 
نیست ترب این کار را بکند. درواقع ما برای ایجاد اعتماد در مخاطبان نقشی نخواهیم 
داشت و اعتمادسازی باید از سوی فروشندگان ایجاد شود که بسیاری از فروشندگانی 

که با سایت ما همکاری می کنند دارای نماد تجارت الکترونیک اند و معتبر هستند.

نواک، یک آی تیونز کوچک
احســان رزازی در معرفی  گــروه نواک 
می گویــد: واژه نــواک در موســیقی به 
معنای درکی اســت که گوش شنونده از 

بسامد یا زیروبم بودن نت ها دارد. نام نواک را پس از جست وجوهای فراوان در کتب 
موســیقی و گفت وگو با اهل فن در این حوزه انتخاب کردیم.  از او خواســتم درباره 
نواک و مبنای شــکل گیری این ایده کمی برایمان توضیح دهــد. او می گوید ایده 
نواک از دو سال پیش شروع شد و هدفش این بود که یک سرویس پخش موسیقی 
آنالین را فراهم آوریــم از آهنگ های مجاز ایرانی که آرشــیو کاملی برایش نبود تا 
دردسترس افراد  باشد. این خدمات قرار است در قالب وب سایت نواک و اپلیکیشن 
ما، هم به صورت آفالین و هم آنالین ارائه شــود و بخشــی از این خدمات نیز اکنون 
قابل بهره برداری است. هسته اولیه نواک ۴ تفر بود که 2 دانشجو و 2 فارغ التحصیل 
را شامل می شــد. این ۴ نفر از دانشــگاه های صنعتی شــریف و تبریز بودند. البته 

به صورت پاره وقت افراد بیشتری درگیر هستند.
آیا نواک رقیب و الگوی مشابهی در ایران دارد و اساساً مزیت رقابتی شما چیست؟

در اوایلی که ما این کار را شــروع کردیم، رقیبی در ایران نبود؛ اما چند ماهی است 
چند سرویس مشــابه شــروع به کار کرده اند. سیســتم نواک به مراتب کامل تر از 
نمونه های مشابه اســت و روی همه دیوایس ها قابل اجرا است. نواک  بستری برای 
ارتباط مخاطبان با خود هنرمندان نیز هست. ســرویس خبری که اخبار موسیقی 
را به پلتفرم ما متصل می کند و نیز سیســتم توصیه هایی که به زودی ارائه می شود 
و براساس آن ســلیقه موســیقیایی کاربر را یاد می گیرد و به آن پیشنهاد می دهد 
که بر اســاس ســلیقه خود فرد، موســیقِی مورد نظر را به کاربرد معرفی نماید. در 
کنار آن پلی لیســت هایی که متناســب با شــرایط مختلف ارائه می شود و آرشیو 
گلچین شــده ای از موســیقی ها به کاربر ارائــه می دهد که در  نمونه های مشــابه 

ارائه شده توسط رقبا  این مزایا نیست. 
 مدیر نواک درمورد اصلی ترین چالش های پیش رویشــان می گوید: در ابتدا محل 
ثابتی برای دورهم جمع شــدن اعضای گروه نداشــتیم که این باعث شد برای رفع 
این مسئله در قالب هســته فناور در مرکز کارآفرینی دانشــگاه مستقر شویم. بعد 
در شتاب دهنده شریف مستقر شدیم و به عنوان اولین تیم مستقر در این مجموعه 
شناخته شدیم. چالش دیگر بحث مالی بود. همه ما افرادی بودیم که قبل از این ایده 
در جاهای دیگری کار می کردیم و حقوق خوبی هم داشــتیم؛ اما دغدغه مشترک 
ما یعنی نواک باعث شــد تا از کارهای قبلی جدا شــده و این ایده را دنبال کنیم. به 
همین خاطر در ابتدا پیرامون مسائل مالی فشارهای زیادی را متحمل شدیم که به 
نظرم یکی از بخش های جدایی ناپذیر استارتاپ مباحث و محدودیت های مالی  در 

ابتدای شروع کار است.

سؤاالت مشکل، نیازمند داده هایی شفاف است

پدیده خودکشی در ام آی تی

نواک، ترب و ستاک واژه هایی که خوش درخشیدند

دو ایده جوان 

شماره دانشجویینام و نام خانوادگی
9۱206979مینا ایروانی محمد آبادی

9370۱062آرش ابرتویی
9۱۱0۱۴7۵آناهیتا پیلوار

902203993امیر طاهری دهکردی
89۱09۵۵۴محمدرضا امیرمشیری

92۱07۴7۱احسان مهدیخانی 
9۱206۱98آرزو تورنگ
9۱206۵27الهام امینی

87۱0۵0۴3آیدین صالحی
90۱06233امین آزادی

88۱0۵۱97افسانه یاوری مودب
89۱0۱2۱۵آزاده السادات فضل الهی

شماره دانشجویینام و نام خانوادگی
9۱۱08882مهدی محصل ارجمندی

9۱208382حسن ازوجی
9۱2۱0733فریبرز طاهرخانی

88۱08329حمید اعظمی
9۱70098۴فرناز فالحی

892۱097۱احمد آب نیکی
9۱202۴۱7مصطفی حیدری

92۱009۴2نگار مخبریان
89700۱8۱میالد دولت نیا
89۱0909۵بهناز اسحقی

92۱032۴2آناهیتا پاک فطرت

کارت های دانشجویی زیر  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است

نواک و ترب نام دو گروهی است که در شتاب دهنده شریف )شریف اکسلریتور( مستقر هستند. نواک با فعالیت در حوزه موسیقی و ترب هم  گزارش
به عنوان موتور جست وجوی خرید اینترنتی به مخاطبان خود معرفی شــدند. انتخاب نواک و ترب در بخش رویداد یازدهمین جشنواره محمد هاشم زاده

فن آفرینی شیخ بهایی به عنوان کسب وکارهای  برتر بهانه ای شده تا با مسئوالن آن ها گفت وگویی داشته باشیم و گزارشی تهیه کنیم. قرار است این دو تیم 
نماینده ایران در مسابقات جهانی اسالش در کشور فنالند باشند.  هر سه، دانش آموخته فناوری اطالعات هستند. علی رضا  جعفری توسعه دهنده وب در گروه 
نواک، بعد از سه سال تحصیل در این رشته و در دانشگاه شریف مجبور به تحصیل در دانشگاه تبریز می شود و اکنون نیز دانشجوی کارشناسی ارشد معماری 
کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی است. علی بابایی که مسئول موتور جست وجوی ترب است، بعد از تحصیل در رشته فناوری اطالعات، مقصد بعدی خود را 
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و رشته mba انتخاب می کند و احسان رزازی هم به عنوان مدیر وب سایت نواک، هم  اکنون دانشجوی کارشناسی 

ارشد فناوری اطالعات در دانشگاه امیرکبیر است. این سه نفر در این گزارش همراه ما شدند تا قدری بیشتر از فعالیت های کارآفرینانه خود بگویند.
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ایــن روزهــا نمایشــگاهی از آثــار بهمــن 
محصص، نقاش و مجسه ســاز مهم معاصر در 
دو گالری تهران برپاســت. این درواقع اولین 
 نمایش جامع آثار بهمن محصص محســوب 

می شود. 
آثــار ایــن هنرمنــد پیــش از ایــن تنها در 
نمایشــگاه های گروهی به نمایــش درآمده 
بود. این نمایشــگاه که در پروژه ای مشــترک 
در گالری هــای آب انبار و آریا ارائه می شــود، 
یــک جســم گمشــده«  از   »60 قطعــه 

نام دارد. 
آثار گردآوری شده در این نمایشگاه مجموعه 
60 مجســمه، کــوالژ و 
پرینت و همچنین اثری 
از مجموعه نمدهای این 
هنرمند را دربرمی گیرد. 
در این نمایشــگاه هم از 
آثار انتزاعــی محصص که کمتر کســی آن ها 
را دیده و هــم از چاپ ها، مجســمه ها و آثاری 
که براساس اشــعار نیما کار شده، نمونه هایی 
انتخاب شــده اســت. این آثار در ســال های 
مختلفــی خلــق شــده اند و قدیمی ترین اثر 
 ایــن نمایشــگاه مربــوط بــه ســال ۱33۱ 

است. 
مــراد منتظمــی، پژوهشــگر و کار شــناس 
هنر در بنیــاد تیت لندن کــه بهمن محصص 
را یکــی از بنیان گــذاران مدرنیتــه در هنر 
ایــران می دانــد، گزینش آثار ایــن مجموعه 
را بر عهده داشــته اســت. این مجموعه از ۱تا 
 22 خــرداد در گالری هــای آب انبــار و آریا 

برپاست.

60 قطعه از یک جسم گمشده

چیزی که پــای خیلــی از ما ایرانی هــا در آن 
می لنگد، تاریخ اســت. کتاب درسی های تاریخ 
در مدسه و دانشگاه همیشــه پر بود از اطالعات 
خیلی ســطحی و با حداقل جذابیــت و البته 
یک ســویه. معلم های تاریخ هم اکثراً همان ها 
را تحویلمــان می دادند، بدون کمــی و زیادی. 
بعد هم حفظ کردن یک ســری اطالعات برای 
نمره گرفتن، چیزی نبود که موردعالقه ما باشد. 
این شــد که تاریخ ایران در ذهن های ما جایش 
خالی ماند.  از طرف دیگر کتاب های تاریخ ازبس 
که کله گنده اند، خیلی از ما جرئت نزدیک شدن 
به آن ها را نداریم. ضمن اینکه احتماالً بیشــتر 

حجــم ایــن کتاب ها را 
اطالعاتی جزئــی درباره 
وقایع تاریخی تشــکیل 
می دهد که شــاید اصاًل 
به درد ما نخورد.  خالصه 

اینکه پیشــنهاد ما برای شما سایتی است به نام 
تاریخ ایرانی که مدیر آن صادق خرازی اســت. 
خوبی این سایت این است که حسب سالروز هر 
اتفاقی، تعدادی مقاله یا مصاحبه روی ســایت 
منتشر می شود؛ بنابراین شما به یک باره با حجم 
عظیمی از اطالعات مواجه نیستید که سردرگم 
شوید. ضمن اینکه سعی این سایت بر آن است 
که نویسنده ها یا کســانی که با آن ها مصاحبه 
می شود، افرادی باشند که از نگاه های متفاوتی 
به ماجراهــا نگاه کنند. به عالوه در این ســایت 
مطالبی را می بینید که بعضاً با روایت رسمی در 
کتاب های درســی فاصله زیادی دارند. آدرس 

سایت:
http://tarikhirani.ir

تاریخ ایرانی

زولبیــا از خوش مزه ترین و محبوب ترین 
شیرینی های ســنتی ایران است. رمضان 
هم نزدیک اســت و بی مناسبت ندیدیم 
تا تهیه آن را که خیلی هم ســاده اســت، 
برایتان بگوییم. زولبیــا را جدا می پزند و 

شــربتش را جدا. عطر و طعم زولبیا هم بیشــتر به 
شربتش برمی گردد. 

مواد الزم برای شربت: شکر دو لیوان، آب یک لیوان، 
گالب نصف لیوان، هل و وانیل و زعفران  کمی.

مواد الزم برای مایه زولبیا: نشاسته یک و نیم پیمانه، 
ماست یک پیمانه، آرد دو قاشــق غذاخوری، روغن 
مایع یک قاشــق غذاخوری، جوش شــیرین نصف 

قاشق چای خوری.
مواد شربت را بگذارید تا یک ربع بجوشد 
و بعد بگذارید سرد شــود. حاال نشاسته و 
ماســت را مخلوط کنید تا نشاسته خوب 
حل شــود. روغن و بعد از آن آرد را اضافه 
کنید. مایه را بهتر است نصف روز کنار بگذارید و بعد 
جوش شیرین به آن بزنید. ظرف گودی را پر از روغن 
کنید و بگذارید داغ شــود. حاال نیاز به ظرفی قیفی 
شکل دارید تا مایه را به شــکل زولبیا در روغن سرخ 
کنید. اگر قیف نداشتید می توانید کیسه ای را سوراخ 
کنید و از آن استفاده کنید. زولبیاها که سرخ شد، در 

شربت بگذارید و بعد میل کنید.

زولبیا

نهنگ عنبر ازجمله فیلم های پرسروصدای امسال 
بود که باالخره اکران شــد. برای توصیف حاشــیه 
آخرین ساخته سامان مقدم، همین بس که بدانید 
روزنامه کیهان گفته بود این فیلم در قالب قصه ای 
عاشــقانه به روابط ایران و آمریکا می پــردازد! به 
هرحال فیلم در جشنواره امسال اکران نشد و مقدم 
آن را بازبینی و اصالح کرد تا اینکــه چند روز قبل 
مقدم در صفحه فیس بوکش با انتشار عکس نهنگی 
که روی تنش چسب زخم است، خبر اکران نهنگ 

عنبر را داد. هرچند حاال هم شــهرداری 
و حوزه هنری اکران ایــن فیلم را تحریم 

کرده اند.
داســتان نهنگ عنبر دربــاره اتفاقات 
زندگی ارژنگ صنوبر پنجاه ساله، با بازی 

رضا عطاران اســت و تجربه هــای متفاوت زندگی 
او از عشــق و مصائــب آن را در دوره های مختلف 
زندگی اش از دهه۴0تا 90. در این فیلم به جز رضا 
عطاران، بازیگرانی همچون مهناز افشــار، ویشکا 

آسایش و هانیه توسلی هم بازی می کنند.
گفته می شود یکی از بخش های حساسیت برانگیز 
فیلم جایی اســت که ارژنگ صنوبر در دوره جنگ 
که زمان ســربازی او بوده اســت، بــرای اینکه به 
جبهه نــرود، تصمیم می گیرد از کشــور فرار کند 
ولــی درنهایت دســتگیر می شــود و از 
همان جا به جنگ فرســتاده می شــود! 
البته گویــا از صحنه هــای جبهه به جز 
 دو دقیقه اول آن، بقیــه صحنه ها حذف 

شده است. 

نهنگ عنبر

اپیزودیک و  تئاترهای  یک پیشنهاد لژ ســتا نو
عالقه مندی بزرگ محمد رحمانیان است. 
در ترانه های قدیمی تکه داســتان هایی از 
مردم تهران را با آهنگ هــای خاطره انگیز 
قدیمی درآمیخته بود و در ترانه های محلی 
همیــن کار را بــا آهنگ هایــی محلــی و 
شــخصیت هایی غیرتهرانــی کــرده بود. 
رحمانیان اما این بار، ســینما را دست مایه 
کار خودش قرار داده است. او می گوید ایده 
کار را از چند سال قبل در ذهن داشته است 
تا اینکه ســال پیش مقالــه ای را از آیدین 
آغداشــلو در مجله فیلم بــا همین عنوان 
خوانده اســت و این نمایش را نیز بســیار 

مدیون آغداشلو است.
نمایش سینماهای من در قالب اپیزودهایی 
داســتان چند ســینمای قدیمی ایران و 
اتفاقات سیاســی اجتماعی را که در تاریخ 
زندگی این سینماها رخ داده است، هم زمان 
با تاریخ ســینما و فیلم ســازی در ایراِن آن 
سال ها روایت می کند. نمایش چهار اپیزود 
دارد درباره چهار سینمای قدیمی: سینما 
کاپری که در میدان 2۴ اســفند ســابق و 
میــدان انقالب کنونــی واقع بــود و دو بار 
در آبان ۵7 دچار آتش ســوزی شــد و بعد 

از بازســازی با عنوان ســینما بهمن به کار 
خود ادامه داد؛ سینما شــهر فرنگ؛ سینما 
رادیو سیتی که ســال 37 افتتاح شد و آن 
هم در ایام انقالب به آتش کشــیده شــد؛ 
 سینما متروپل که در اطراف خیابان الله زار 

است.
رحمانیان دربــاره این نمایــش می گوید: 
»وقتی راجع به ســینما صحبت می کنید، 
نمی توانید وجه نوســتالژیک آن را دنبال 
نکنید. در این نمایش هم بار نوســتالژیک 
موضوع، بــه دوش بخش مربــوط به دهه 
۵0 و 70 اســت. در اپیزود ســینما کاپری 
به بررسی ســینمای موج نوی ایران و ۱2 
سال طالیی آن از سال ۴۵ تا ۵7 می پردازم. 
اپیزود ســینمای شــهر فرنگ با نگاهی به 

سینمای دهه 60 ایران نوشته شده. 
سینما رادیو ســیتی که یکی از پاتوق های 
ســینمای روشــنفکری در آن زمان بود به 
فیلم هــای روشــنفکری ســینمای ایران 
نگاه می کند و اپیزود آخر به عنوان ســینما 
متروپل، نگاهــی به تاریخ ســینمای دهه 
80 ایران خواهد داشــت که در این اپیزود 
فیلم های زنانه و فیلم هایی که ســتارگان 
آن از میان دخترها بــه میان آمده اند، مورد 

بررسی قرار می گیرد«. 

در ســینماهای من علی عمرانی، افشــین 
هاشــمی، حبیــب رضایــی، بهنــوش 
طباطبایی، علــی تاجمیر، هانــا کامکار، 
فرشته حســینی، مهتاب نصیرپور، احسان 
کرمی، هومن برق نورد و اشــکان خطیبی 
و معصومــه رحمانــی بــازی می کننــد. 
ســامان احتشــامی نیز با پیانو موســیقی 
 فیلم هایی را که در نمایش مرور می شــوند، 

می نوازد.
جالب است بدانید که این نمایش برخالف 
معمول اجرای تئاترها، در ســالن ســینما 
برگزار می شــود که علت آن هــم موضوع 
نمایش اســت تا فضای بهتری به تماشاگر 
منتقل شــود. همچنین کارهــای بعدی 
رحمانیان قرار اســت درمورد سینما باشد. 
گوزن ها مرتبط با فیلم گوزن های مســعود 
کیمیایی، طبیعت ســهراب بی جان درباره 
سهراب شهید ثالث و هامون بازها براساس 
مســتند مانی حقیقی نمایش های بعدی 

رحمانیان خواهند بود.
ســینماهای من از 3تا ۱2 خرداد هرشــب 
ساعت 7 در ســینما چارســو روی صحنه 
است و قیمت بلیت هم 30 و ۴0 هزار تومان 
اســت. برای تهیه بلیت به ســایت تیوال یا 

ایران کنسرت بروید.

ادای دین رحمانیان به سینما

سینماهای من
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اف یـــــــــــــــــــــــــک

ایرادهای شایع در عکاسی و راه حل آن ها

مثل حرفه ای ها عکس بگیرید
عکاسی اگرچه ممکن است کاری  اف یک

ســاده بــه نظر برســد، یکــی از سحر بختیاری
حرفه هایی اســت که بــه دانش فنی نیــاز دارد. حتی 
عکاسان حرفه ای هم ممکن است هنگام عکس گرفتن 
دچار اشــتباهاتی شــوند. در این مقاله به برخی از این 

اشتباهات و راه حل آن ها می پردازیم.

افق نا میزان
شما درحال تماشــای یک منظره فوق العاده  هستید و 
تصمیم می گیرید که عکاسی کنید. ولی از هیجان زیاد 
فراموش می کنید که خط افق را در راســتای خود قرار 
دهید. درنتیجه عکس شــما آن چیــزی که انتظارش 
را داشــتید، نخواهد بود. برای حل این مشکل راه حل 
ســاده ای وجود دارد. اکثر نرم افزارهای ویرایش عکس 
مثل فتوشــاپ این کار را برای شما به صورت اتوماتیک 
انجام می دهند یا می توانید به صورت دستی کادر خود 

را بچرخانید. 
همچنین می توانید تراز الکترونیکــی دوربین خود را 
درصورت وجود این قابلیت، روشن کنید که معموالً آن 

را افق مجازی می نامند.

متعادل نبودِن سفیدی تصویر یا گرم و سردبودن 
وایت باالنس

گاهی اوقات به دلیل تشــخیص اشــتباه دوربین شما، 
رنگ هــای عکس متفــاوت بــا واقعیت خواهــد بود. 
گزینه ای که می تواند تنطیمات مناســب را انجام دهد، 
Automatic White Balance اســت، امــا برای 
گرفتن نتیجه بهتر پیشنهاد می شــود از تنظیم دستی 
اســتفاده کنید. برای این کار به یک تکه کاغذ ســفید 
احتیاج دارید. در همان شــرایط نوری که می خواهید 
عکاسی کنید، از آن تکه کاغذ عکسی بگیرید که بیشتر 
کادر شما مختص آن باشد. ســپس وارد منوی دوربین 
خود شــوید و به ســراغ تنظیمات تعادل رنگ ســفید 

بروید. عکس مورد نظــر را پیدا کنیــد و آن را به عنوان 
مرجع قرار دهیــد. فراموش نکنید که پس از عکاســی 
دوباره تنظیمات را به حالت خــودکار بازگردانید یا در 
هر شرایط نوری جدید این کار را تکرار کنید. راه ساده تر 
 RAW هم این اســت که همواره عکاســی را با فرمت
انجام دهید تا بتوانید ویرایش های این چنینی را پس از 

عکاسی انجام دهید. 

اختالل لنز
بعضی از لنزها در شرایط خاصی اجســام را می تابانند یا 
باعث ایجاد مشکالتی اعم از سایه روشــن یا روشنایی و 
رنگ نامناسب در گوشه های تصویر می شوند. برای مثال 
لنزهای واید باعــث ایجاد تابش تصویــر در عکس های 
پرسپکتیو می شوند. برای حل این مشکل چند راه وجود 
دارد. اما قدم اول انتخاب لنز با فاصله کانونی مناسب برای 
عکاسی مورد نظر شماست. گاهی اوقات نیز خود دوربین 
هنگام پردازش تصویر با پسوند JPEG مشکل را تا حد 
زیادی رفع می کند. اما ساده ترین راه برای رفع این مشکل 
ویرایش عکس بــا اســتفاده از نرم افزارهایی مثل ادوبی 
الیت روم است. پروفایل لنز در این نرم افزار کمک زیادی 

به راســت کردن خطوط، حذف سایه روشــن و تصحیح 
عیوب دیگر می کند. فقط کافیســت تب اصلی در سمت 
 Enable Profile راست را گسترش داده و تیک گزینه
Corrections را بزنید، سپس خود نرم افزار به صورت 
اتوماتیک ایرادات را شناسایی و آن ها را رفع می کند. این 
قابلیت در نرم افزارهای همــراه بعضی مدل های دوربین  
   Capture NX کنون و  EOS Utility عکاسی مانند

نیکون وجود دارد.

فوکوس اشتباه
زمانی که به فوکوس خــودکار دوربین اعتماد می کنیم، 
دوربیــن در مــوارد زیادی فوکــوس را اشــتباه انجام 
می دهد. گاهی فوکوس روی اجســام جلوتر از ســوژه 
شما انجام می شود و گاهی روی اجســام عقب تر. برای 
حل این مشکل سیستم فوکوس خودکار را روی حالت 
تک نقطه ای تنظیم کنید تا دوربین را مجبور کنید روی 
سوژه مورد نظر شما فوکوس کند. هنگام عکاسی پرتره 
زمان بیشــتری را صرف تنظیم فوکوس کنید و پس از 
عکاســی نیز با زوم کردن روی عکس از صحت  فوکوس 

مطلع شوید.

نرم افزار

نرم افزار
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خبررسان
دیتو یک ابزار پوشیدنی بسیار ساده اســت که نه دکمه ای دارد و نه نمایشگر و چراغ. 
ازطریق بلوتوث به تلفن همراه وصل می شــود و دارای یک موتور قوی ویبره است که 
از این طریق از هر چیز مهمی که اتفاق بیفتد، شــما را آگاه می کند. با استفاده از یک 
برنامه در iOS  در Android می توانید نوتیفیکیشن ها و امور ضروری خود را برای آن 

اولویت بندی کنید؛ مثاًل دریافت ایمیل یا دریافت تماس از پرستار بچه در طول روز. اگر یک وقت حواستان نباشد 
  Bob Olodort .و گوشی تان را در خانه یا مثاًل رســتوران جا بگذارید، دیتو از طریق لرزش به شما اطالع می دهد

سازنده این گجت، سال ها به عنوان مشاور بخش طراحی در شرکت سامسونگ مشغول به کار بوده است.

جان نش جاودانه شد
جان نش، ریاضی دان بزرگ که ما او را از فیلم  A Beautiful Mind می شناسیم، 
چند روز پیش در 23 ماه می به همراه همسرش در یک تصادف رانندگی جان خود 
را از دست داد. نش در ســال ۱99۴ نوبل اقتصاد را دریافت کرد، اما ابتال به بیماری 
شیزوفرنی و شــدت توهمات وی باعث شــد که حتی کرسی اســتادی خود را در 

دانشگاه از  دست بدهد. با این وجود او با کمک همسرش توانســت در مدتی بسیار طوالنی و به آرامی سالمت 
خود را بازیابد. داســتان زندگی او الهام بخش فیلمی شــد که جایزه اسکار ســال 200۱ را کسب کرد. نش و 

همسرش در هنگام تصادف در سنین 86 و 82 سالگی بودند. 

آی تی نگار

بازی زیبای پک من که جزء خاطرات شــیرین همه ماســت، این روزها 
3۵ ســاله شده اســت. پک من گیمی بود که توانســت باعث شکوفایی 
دســتگاه های آرکید شــود. دســتگاه هایی که به نوعی پــدر معنوی 
کنسول های بازی خانگی به حساب می آیند. نشان و شخصیت پک من، 
امروز یکی از شناخته شده ترین و البته بانفوذترین شخصیت های تاریخ 

بازی های ویدئویی به حســاب می آید. اولین نسخه پک من ســال ۱980 در کشور 
ژاپن و برای دستگاه های آرکید عرضه شد. وظیفه نشــر این بازی را شرکت نامکو بر 
عهده داشــت. پک من از همان ابتدای عرضه تا به امروز محبــوب بوده و این موضوع 
یکی از نکات شگفت انگیز این بازی است. در روزهای اول قرار بود فقط به عنوان یک 
بازی ساده برای دستگاه های آرکید عرضه شــود و حتی خالق آن یعنی ایواتانی نیز 
چنین آینده درخشــانی را برای این بازی متصور نبود؛ اما با گذشت سال ها از عرضه 

آن، کم کم پتانسیل های موجود در این بازی مشخص شد تا جایی که به 
یکی از نماد های کالسیک بازی های ویدئویی تبدیل شد و به یک پدیده 
اجتماعی تبدیل و الهام بخش یک انیمیشن تلویزیونی و همچنین آلبوم 
موسیقی پرفروشی از موسیقی های بازی شد. کتاب رکوردهای گینس 
نیز خالی از اسم پک من نیست. این بازی هشــت رکورد را در این کتاب 
به اسم خود ثبت کرده اســت که یکی از این رکوردها اولین امتیاز کامل توسط بیلی 
میشل در سال ۱999 است.  پک من به پروژه های دانشگاهی نیز راه پیدا کرد. پروژه ای 
تحت نظارت و بودجه سازمان ملی دانش آمریکا در دانشــگاه برکلی برگزار شد که 
در آن یک نسخه دستکاری شــده پک من به زبان پیتون نوشته شد تا دانشجویان با 
مفاهیم هوش مصنوعی آشنا شوند. اگر شــما هم با خواندن این مطلب دلتان برای 

پک من تنگ شد، بروید همین االن دانلودش کنید و خاطراتتان را زنده کنید. 

نقطه خور محبوب

زیباترین توزیع لینوکس
 زمان هایی پیش می آید که 
آدم واقعاً نمی تواند درمورد 
جایی کــه می خواهد برود، 
تصمیــم بگیرد. یــا اینکه 
می خواهد از قبل درموردش 

بداند تا مکان مناســب را با توجه بــه عالقه و البته 
جیبش انتخاب کند و یا به منطقه جدیدی ســفر 
می کند و هیچ چیز دربــاره اش نمی داند. در چنین 
مواقعی Foursquare به کار می آید. اپلیکیشنی 
که در هر زمان و هر جایی که باشید، می تواند برای 
شما مثل نقشه ای کامل عمل کند. اگر به دنبال کافه 
یا رستورانی مناسب باشید، برنامه برایتان لیست 
کاملی از تمامی رســتوران ها و کافه های اطراف را 
نمایش می دهد، به همراه تمام اطالعاتی که درمورد 
آن ها می خواهید بدانید. می توانید نظرات کاربران و 
دوستانی را که قباًل آن را امتحان کرده اند، بخوانید 
و از قیمت هایش مطلع شــوید و عکس هایی از آن 
را هم ببینید. همین طور نام خیابان ها، مرکزهای 
خرید، پارک ها و مرکزهای تفریحی، مدرســه ها و 
دانشگاه ها و بســیاری دیگر را در آن می توانید پیدا 
کنید. ضمناً می توانید ازطریق همین برنامه بقیه 
را هــم در جریان بگذارید و ترتیــب یک دورهمی 
دوستانه را بدهید. خالصه که Foursquare یک 
شبکه اجتماعی شهری تمام عیار است و داشتنش 

روی گوشی شدیداً توصیه می شود.

مدیریت فایل برای ویندوز فون
گوشــی های  بــا  اگــر 
کــرده  کار  ویندوزفــون 
باشید حتماً از این موضوع 
اطالع دارید که تا مدت ها 
این سیســتم عامل به طور 

پیش فرض دارای مدیریت فایل نبود و در صورت 
تمایل باید به طــور جداگانه اقدام بــه نصب آن 
می کردید. اپلیکیشن های موجود در آن زمان نیز 
عالوه بر ظاهر نه چندان دلنشین، از امکانات بسیار 
کمی برخوردار بودند این موضوعات در کنار هم، 
نیاز به وجود یک اپلیکیشن مدیریت فایل کامل را 
بیش از همیشه پررنگ می کرد. حاال اپلیکیشنی 
با نام filesoft برای ویندوزفون منتشر شده که 
نســبت به بقیه برتری زیادی دارد. امکانات قابل 
دســترس در filesoft و همچنین ظاهر زیبای 
نرم افزار، از ویژگی هایی هســتند که نمونه  آن ها 
پیش از ایــن، در هیچ فایل منیجــر ویندوزفونی 
دیگری مشاهده نشــده بود. امکان قرار دادن رمز 
عبور، پوشه امن و استفاده از Onedrive از جمله 
امکانات برنامه هستند. برای دانلود FileSoft که 
به طور رایگان برای ویندوزفون منتشر شده است 
و برای اجرا به نســخه 8/۱ نیــاز دارد می توانید از 

لینک زیر استفاده کنید:
windowsphone.com/en-us/store/app/filesoft
/6aa2fe6f-9070-461b-9de6-fd0d035e7eab



البد می پرسید این دیگر چیست؟ 
ما هم اولش متعجب بودیم تااینکه 

فهمیدیم در یکی از واحدهای عملی 
دانشکده عمران، دانشجویان برای 

نشانه گذاری محل سیخک های 
مدرجشان، از اسپری قرمز استفاده 

می کنند که اتفاقاً محوشدنش 
هم به یک سال بارش مستمر 

باران های اسیدی احتیاج دارد و 
همین طوریست که کل برنامه های 

زیباسازی دانشگاه را به یکی از 
پایه های شکسته دوربینشان هم 

حساب نمی کنند. نکته جالب هم 
اینجاست که »نقشه برداری« داخل 

دانشگاه شریف ارائه می شود و با 
این حال مسئوالن بودجه ای برای 

نقشه برداری از زمین های اطراف که 
متعلق به دانشگاه هست، ندارند!

ستون آخر
بلــه! باالخــره ایــن ترم 
هم دارد تمام می شــود. 
هفته هــای ســختی بود، 
اما بــه هر روشــی که در 
توانمان بــود، کالس ها را 
پیچاندیم، دوستان را ســِر کار  گذاشتیم و به 
حســاب رفقا چای و کیک خوردیــم.  هر کار 
خبیثانه و باطل محــض دیگری انجام دادیم، 
اما تن به ذلت نداده و به زمــره اهل کتابخانه 
نپیوســتیم و چه افتخــاری باالتــر از اینکه 
شــب های امتحان را بیدار بمانیم. می گویند 

برای سالمتی هم مفید است. 
من خودم طی مطالعات تاریخی که داشته ام، 
به این نتیجه رســیده ام که دانشــمندان ما 
هم شــب امتحانی بودند. مثاًل در شرح حال 
ابونصــر فارابــی  آمده اســت که ایــن عالم 
بزرگــوار آن قدر برای کســب علــم اهتمام 
داشــت که شــب ها زیر نور چراغ پاسبانان 

درس می خواند. 
البته مرز باریکی میان خرخوانی و علم طلبی 
هســت که نیــاز می بینم در یــک درس دو 
واحدی خدمت دانشجویان شــریف ما ارائه 
شــود. نمی دانم دقیقــاً در چه برهــه زمانی 
خرخوانــی وارد فرهنگ غنی ایرانی شــد، 
ولی دو احتمال می دهــم: اول هنگام هجوم 
مغــوالن، دوم در جنگ هــای صلیبــی که 
احتمال دوم بسیار بیشــتر است، چون قیافه 

مغول ها زیاد به بچه مثبت ها نمی خورد.
 باز هم طبق معمول از موضوع پرت شــدیم. 
داشــتم مثاًل خداحافظی می کــردم. دیده 
شــده که  اغلب افراد »هــای کالس« انتهای 
هر کارشــان نتیجه اش را به عــده ای تقدیم 
می کننــد؛ مثاًل بــه جامعه ســرطان یا مثاًل 
مربی مهد کودکشــان یا هندوانه فروش سر 
محلشان که الهام بخششــان بوده است.  من 
هم گفتم چــرا ما هم این مطالــب روزنامه را 
به کســی تقدیم نکنیم؟ اما هر چه فکر کردم، 
نتوانســتم میان انبوه عوامل الهام بخش این 
ستون و سوتی ها و مشکالت دم دستی، یکی 
را انتخاب کنم. امســال که گذشت، ولی سال 
آینده کمی خالقیت داشــته باشیم. من که 
هرچه گشتم، مشکل جدیدی نبود که نبود... 
غذا و اینترنت و میدترم، دیگــر از مد افتاده. 
بروید نشــریه های هاروارد را بخوانید. آدم از 
معضالتشــان کیف می کند. آن وقت ما باید 
اینجا دربه در دنبال مشــکل باشــیم. تکانی 

بدهید لطفاً... .
سخن آخر: در یک سالی که  باهم گذراندیم، 
ســعی داشــتم با خواندن مطالب این ستون 
لبخند بزنید. ستون بی شــیله پیله را به همه 
شــما که در این مســیر همراه مــا بودید و با 
خوانــدن مطالب ما و لبخندتــان حمایتمان 
کردید، تقدیم می کنم. امیدوارم که تا ســال 
آینده در فوران شادی و شــور به سر ببرید. به 

زندگی لبخند بزنید. :-(

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه کشور های جهان سوم و همه کشورهای در حال توسعه. تقدیم می کنیم 
به همه اختراعات و فناوری های پیشرفته بشر و تقدیم می کنیم به همه شریفی هایی که در سال 20۱۵ میالدی هنوز 
هم گاهی می شود که برقشان برود و اینترنتشــان مثل نقل و نبات قطع شود. تقدیم می کنیم بهشان که اول کار غصه 
خوردند که چرا اینترنتشان حجمی شده. بعد با خودشان گفتند حتماً سرعتش قرار است بهتر شود یا قطعی اش کمتر 
باشد. اما حتی از همان روزهای نخست که سرعت به کف چسبید و دم به دقیقه اینترنتشان قطع شد هم دیگر ناراحت 

نبودند. چون با یک حساب سرانگشتی معلوم بود که همان موقع نامحدودش هم عمراً  این ۴ گیگ نصیبشان نمی شد. 

تقدیم می شود به ... 

صفحـــــــه آخـــــــــر

بعد از خبر سقوط قیمت نفت، حذف 
یارانه بگیــران پردرآمد از لیســت 
یارانه بگیرها و تک نرخی شدن قیمت 
بنزین، شــوک چهارم نیز وارد شد. 
اینترنت دانشــگاه حجمی شد! در 
ادامه برخی از تبعات کنونی و آتی آن را که ممکن اســت 

مثبت یا منفی باشد، یادآور خواهیم شد:
   قبل تر از این وقتی همســایه های دانشــگاه سرعت 
اینترنت منزلشــان را به رخ دانشــجویان می کشیدند، 
دانشجویان با کمی خجالت و شرمساری تنها جوابی که 
داشــتند این بود: »حداقل، اینترنت ما نامحدوده!«  اما 
با شــرایط به وجود آمده بهتر اســت دانشجویان شریف 
به صورت ناشــناس و قایمکی خود را به داخل دانشــگاه 
برســانند تا از گزند خنده های نیش دار همسایه ها به دور 
باشند، مخصوصاً بقالی پشت دانشگاه که اینترنت ۴ ِمگ 

نامحدود دارد!
   به سرعت و به زودی بازار سیاه گیگی در دانشگاه به راه 
خواهد افتاد. دانشجویانی که گیگ  های کمتری مصرف 

می کنند، با قیمت های گــزاف، مخصوصاً هنگام پخش 
اپیزودهای جدید سریال های خارجی، گیگ هایشان را 
در معرض فروش خواهند گذاشت. بدین ترتیب در گذر 
زمان کنار درهای ورودی دانشگاه دالالنی را خواهید دید 
که خواهند گفت: »بوووق، بوووق]خطر سانسور توسط 
سردبیر[، گیگ می فروشــیم... کوپن، سبدکاال، گیگ 

می خریم.«
   به علت نامحدودبــودن دانلود، مدت هــا بود که پای 
قاچاقچیان فیلم و سریال از اطراف دانشگاه و خوابگاه ها 
قطع شــده بود که با اجــرای طرح جدید مجــدد، بازار 
فیلم فروشــی هم رونق خواهد یافت. به نظر می رســد با 
رکودی که در بازار ایران وجــود دارد، این حداقل کمکی 
است که مرکز فناوری اطالعات )مرکز محاسبات سابق( 

می تواند برای رشد GDP کشور انجام دهد. 
   متأســفانه به مرور زمان دانشــجویانی را در محیط 
دانشگاه خواهیم دید که مدام دنبال دیگر دانشجویان راه 
می افتند و می گویند: »تو را خدا فقط یه گیگ بده، ُژبران 
می کنم. ماه بعد گیگت رو پَش می دم. یه گیگ هم نشد، 

نشد. نیم گیگ بده. حالم اشاًل خوب نیشت داداش«.
   گویا خبر داده اند که دانشــجویانی که تقاضای دانلود 
الزم و حیاتی دارند، می توانند تقاضــای خود را به مرکز 
فناوری اطالعات برسانند تا این مرکز رأساً اقدام به دانلود 
آن ها نماید. حال تصور کنید وقتی مســئول رسیدگی 
به تقاضاها اولیــن تقاضا را باز  کند، با لیســت فیلم های 
اســکار 20۱6 با کیفیت p۱080 مواجه خواهد شــد. 
دومین تقاضا فصل ششم سریال walking dead خواهد 
بود. البته این ماجرا دقیقاً در راستای بند ششم اطالعیه 
ارائه شــده از طرف آن مرکز اســت که می فرماید: »یکی 
از دغدغه های ما این اســت که تا حد امکان از دانلودهای 
تکراری جلوگیری نماییــم«. بدین ترتیب پس از مدت 
اندکی بزرگ ترین دیتاسنتر دانلود و پخش فیلم و سریال 
در خاورمیانه را در دانشگاه شریف خواهیم داشت که این 

خود دستاورد بسیار بزرگی است.
   از آنجایی که ممکن اســت همین االن حجم اینترنتم 
تمام شــود، لذا همین جا مطلب را تمام می کنم تا زودتر 

برای سردبیر محترم ارسال کنم. 

0915.9622: این اس ام اس تقدیم مي شــود به تمام 
ایمیل هایي که برایتان فرستادیم و کانه به سطل زباله 

فرستادیم.
  دور از جونتون. حجم مطالب ارســالی 
خداروشکر آنقدر باالســت که برای چاپ گلچین 

می شن و توی نوبت قرار می گیرین.
0937.۸۸12: حاجي این قیمت هاي دندان پزشکي 

دانشــگاه با بیرون فرقي نداره. حریم خصوصي بیمار 
هم توش رعایت نمي شه ;-(

  در مورد قسمت آخر، اگر مشکلی پیش 
اومده دقیق تر بگید تا پیگیری بشه.

0911.۸53۸: با سالم، براي نهایت استفاده از روزنامه 
پیشنهاد مي کنم که به بچه ها اطالع رساني کنید بعد از 
خوندن روزنامه اون رو سر همون جاي قبلیش بزارن تا 

بقیه دوستان هم بتونن استفاده کنند.
  مرسی از این ایده صحیح و شریفیتون. 
همچنین عالقه مند ها می تونن از سایت هم برای 

مطالعه مطالب استفاده کنند.
0913.2435: مطلب علمي سه شنبه گزارش بود یا 

ترجمه؟ ازکجا ترجمه شده بود؟
     به روال هر هفته اشتباهاً ترجمه زده شد.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

32

34

35
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ِاوا ... گیگ هایم ته کشید!

شماره 657  سه شنبه 5 خرداد 1394 بی شیله پیله

یک وجب روغن

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

حامد تأّملی

یاسمن رضایی

daily@sharif.ir         66۱66006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

 دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمسئول: محسن رستمی

زیر نظر شورای سردبیری

     تحریریه: رضا کاردررســتمی، ابوالفضل فخــری، وحید خاتمی، حســین رجبی، مریم 
پورعسکری، امین محمدی، غزل عسکری، سحر بختیاری، یاسمن رضایی  و مرتضی یاری

     مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       سرویس عکس: ســینا حسن زاده، علی سینا اسالمی    
صفحه آرا: سید علی ثابت، زهرا میرشکاک       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     

   مدیر اجرایی: حسین احتســابی       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشاور طرح: علی سامعی
   امور اجرایی: صابر حشمتیان


