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بارکدهای خوراکی به بدن دارو میرسانند

محققان با استفاده از فناوری پرینتر جوهرافشان نوعی
بارکدهای  QRخوراکی تولی���د کردهاند که میتواند دوز
خاصی از دارو را با توجه به نیاز بیمار در خود حمل کند.
مهر -با اسکن کردن این بارکد میتوان به اطالعات ایمنی
مصرف داروی مورد نظر نیز دست یافت .بسیاری از مزایای
این روش مربوط به امکان چاپ دارو است و نه استفاده از
کد کیوآر .یکی از مهمترین مزایای این روش تعیین دقیق
دوز است .اگر فرد بتواند دارو را چاپ کند ،میتوان مقدار
دقیق یک یا دو دارو را در یک پرینت گنجاند ،به این ترتیب
تعداد داروهایی که بیمار باید جداگانه مصرف کند ،نیز کاسته
میشود .همچنین این روش از گسترش داروهای تقلبی نیز
جلوگیری میکند .میتوان برای چاپ داروهای مختلف از
جوهرهای رنگی استفاده کرد .همچنین شدت رنگ پرینت
نیز مقدار دوز را نشان میدهد.

نشست مخفیانه شرکتهای فناوری
و دولتها درباره هوش مصنوعی

روز گذشته تعدادی از مدیران ارشد شرکتهای بزرگ
فناوری جلسهای را در حاشیه مجمع دولتهای جهان با
سران چند کشور خاص برگزار کردند تا در مورد آینده هوش
مصنوعی تصمیم بگیرند.
مهر -از جمله دیگر موضوعات این جلس���ه میتوان به
بررسی ویژگیهای نسل جدید دولتها که بر مبنای فناوری
شکل میگیرند ،خط مشیهای مورد استفاده دولتها برای
ارتقای کیفیت زندگی با استفاده از هوش مصنوعی ،نحوه
مدیریت کاربرد هوش مصنوعی و تعیین نهاد مسئول در
این زمینه و ایجاد برخی هماهنگیهای دیگر اشاره کرد.
میزبانی این نشست را دانشگاه هاروارد و عمر بن سلطان
العلما وزیر هوش مصنوعی دولت امارات با همکاری یکدیگر
بر عهده داشتهاند .نشست یادشده پشت درهای بسته برگزار
شده و هدف اصلی از تشکیل آن تعیین نقشه راه ملتهای
جهان برای استفاده از هوش مصنوعی بوده است .در این
نشست نمایندگانی از سازمان ملل ،موسسه مهندسان برق
و الکترونیک آمریکا ( ،)IEEEس���ازمان همکاری و توسعه
اقتصادی ( )OCEDبا  ۳۵کشور عضو از آمریکای شمالی
و اروپا و نمایندگانی از شرکتهای مایکروسافت ،فیسبوک،
نست ،آمازون و درایو حضور داشتهاند .از جمله کشورهایی که
حضور نمایندگان آنها در این نشست افشا شده است میتوان
به ایتالیا ،فرانسه ،استونی ،کانادا ،روسیه ،سنگاپور ،استرالیا و
امارات اشاره کرد.
حاضران در این نشست در مورد موضوعات دیگری همچون
خطرات هوش مصنوعی برای حیات بشریت ،شیوه سامان
دهی تحقیقات علمی در این زمینه ،نحوه تاثیرگذاری هوش
مصنوعی بر جنبههای مختلف اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
حیات انسان نیز به بحث نشستهاند.
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در دنیای کامپیوترها ،دیگر کامپیوتری نخواهد بود

دکتر میچیو کاکو ،ش���اگرد ادوارد تلر ،از نظریهپردازان
بزرگ فیزیک و از طراحان نظریه ریسمان است .او کتابهای
درسی در زمینه نظریه ریسمان و نظریه کوانتومی میدان
دارد .کاکو فارغالتحصیل دانشگاه هاروارد است ،دوره دکتری
را در دانشگاه برکلی گذرانده و هم اکنون استاد دانشگاه
سیتی کالج نیویورک است .او از طرفداران محیط زیست و از
مخالفان بهکارگیری انرژی هستهای شکافت است .همچنین
یکی از حامیان پروژه جستوجوی هوش فرازمینی (ستی)
است .به اعتقاد کاکو ،سرنوشت بشریت به سادگی میتواند
بر پایه یک مدل توسعه توضیح داده شود .برپایه این مدل
توسعه ،انسان در طول تکامل خود چهار مرحله تمدن را
پشت سر میگذارد:
تمدن نوع صفر :در این تمدن ،خود ما ،یعنی انسانها
وجود دارند که برپایه سطح فناوری ما میتوانند گامهایی به
عقب یا جلو بردارند.
تمدن نوع یک :به اعتقاد کاک���و تمدن نوع یک ،آینده
نزدیک بشریت است .به گفته این فیزیکدان ،ما در مرحله
گذار از نوع صفر به یک هستیم که از نشانههای آن میتوان
به فرهنگ بیش از همیشه جهانی شده و منابع جدید انرژی
در حال توسعه اشاره کرد.
تمدن نوع دو :یک خیز واقع���ی کیفیت .به گفته این
دانشمند ،تمدن نوع دو به صورت مجازی کامال جاودانه و
نامیرا است؛ بنابراین در این تمدن هیچ چیز از بین نمیرود.
تمدن نوع سه :تمدنی است که بر تمام قوانین فیزیک و
در نتیجه کنترل روی فضا و روی انرژی حاصل از هزاران
ستاره تسلط دارد .کهکشان را بدون مشکل کاوش میکند،
سیارات را با استفاده از روباتهای هوشمند میبیند و میتواند
با سرعت زیاد سفرهای فضایی انجام دهد.
زندگی  20سال بعد
میچیو کاکو شنبه گذشته در اجالس سران کشورهای
جهان در دبی سخنرانی داشت و با صحبتهایش در مورد
آینده بشریت جمعیت را به وجد آورد.
به اعتقاد کاکو ،هر روز که میگذرد ،یک انقالب در هوش
مصنوعی ،سفر فضایی و  ،DNAکه شالوده زندگی است،
به ارمغان میآورد .اگر چه این تحوالت الهامبخش هستند،
سرعت سریع پیشرفت علم و فناوری گاهی کمی نگران
کننده است و به گفته کاکو ،در  20سال آینده ،زندگی ما
انسانها واقعا عجیب و غریب خواهد بود.

توالتهایی که پروتئینهای ما را میخوانند و دیوارهایی که
با ما صحبت میکنند ،تصاویری است که کاکو برای آیندهمان
متصور شده اس���ت و البته خیلی هم شبیه به کتابهای
کمیکی است که هماکنون میبینیم.
زمین 0.2
کاکو نظریههایش را با «از هیچ» شروع کرده و معتقد است
که بعد از سالها زبان بومی با پیشرفت تکنولوژی هماهنگ
خواهد بود و پیشرفت خواهد کرد .در این شرایط است که
دیگر کامپیوترها معنایی نخواهند داشت.
البته کاکو در این مورد گف���ت :به معنای واقعی کلمه
فناوریهایی مثل کامپیوترها را از دست نخواهیم داد ،اما این
اصطالح را از دست خواهیم داد .وی افزود :واژه کامپیوتر از
زبان انگلیسی ناپدید میشود .زیرا دیگر کامپیوتری نخواهیم
داشت و وسایل رایانشی همیشه همراه ما خواهند بود .از بدن
ما تا خیابانهایمان همه و همه کامپیوتر خواهند بود .هیچ
چیزی پیدا نخواهد شد که کامپیوتر نباشد.
این دانشمند علم فیزیک ،جهانی را تشریح کرد که در آن
بتوانیم کفشها یا جواهرات دلخواهمان را پرینت بگیریم .در
دنیای پیش روی ما انسانها ،اگر برای کودکتان به دنبال
اسباببازی هستید ،میتوانید آن را دانلود کنید و سپس
اسباببازی داخل اتاق برایتان آماده میشود و میتوانید آن
را تحویل بگیرید.

هئیت مدیره شرکت فدک قدر تکسا( سهامی خاص)

آگهي تجدید مناقصه عمومي
 96/75/ 122و 96/75/123
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه
به شرح زير به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

تجديد
96/75/122
تجديد
96/75/123

مبلغ تضمين شركت در فرايند
مبلغ برآورد براساس فهرست ارجاع كار(ريال) براساس آيين
بها راهداری سال 96
نامه تضمين معامالت دولتی به
شماره /123402ت50659هـ
(ريال)
مورخ 94/9/22

اجرای عمليات لكه گيری و روكش آسفالت
محورروستايی منصورآباد – بابانظر در شهرستان
رزن

2/591/589/872

130/000/000

اجرای عمليات لكه گيری و روكش آسفالت راههای
روستايی شهرستان فامنين (قلعه جوق ،تمچی و
امامزاده پيرنهان ،زرقان و سرای-نگارخاتون)

5/310/425/872

266/000/000

محل دریافت اسناد  :سامانه تداركات الكترونيک دولت به نشانی www.setadiran.ir
جهت اطالع بيشتر به سايت  http://IETS.MPORG.IRمراجعه نماييد
آخرین مهلت دریافت اسناد  :تا ساعت  14مورخ 96/11/29
آخرین مهلت ارائه پيشنهاد قيمت  :تا ساعت  14مورخ 96/12/9 :
محل تحویل پاكت الف به صورت فيزیکی :دبيرخانه اداره كل واقع در همدا ن بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی
نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمی
محل تحویل پاكت الف و ب و ج به صورت الکترونيکی :سامانه تداركات الكترونيک دولت به نشانی
www.setadiran.ir
تاریخ بازگشائي پاكات  :ساعت  9صبح مورخ 96/12/10
محل بازگشایي پاكات  :سالن جلسات اداره كل واقع در همدا ن بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی نبش بلوار
شهيد ستار ابراهيمی
مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت  3 :ماه
صالحيت الزم  :دارا بودن گواهی صالحيت پيمانكاری (حداقل رتبه  5راه و ترابری ) از سازمان مديريت و برنامه ريزی
(داشتن گواهی نامه فنی مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازی نيز الزاميست)
نوبت اول 96/11/24

کلیک چپ

زندگی  20سال آینده از منظر فیزیکدان آمریکایی -ژاپنی

به شماره ثبت  42446شناسه ملی 10380582517
بدین وســیله از کلیه ســهامداران محترم شرکت فدک قدر تکسا ( ســهامی خاص) دعوت بعمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده شــرکت در ســاعت  08:00صبح روز پنج شــنبه مورخ  1396/12/10در محل دفتر قانونی شرکت واقع در مشهد بزرگراه اسیایی
حد فاصل میدان جمهوری اسالمی و جهاد مجتمع آباد گران برج اداری آفتاب طبقه نهم حضور بهم رسانند .
دســتور جلســه  :صلح سهام سه شــرکت ( افق معدن تابران  -صنعت یاران انرژی فدک قدر و سهام در شرکت توسعه اقتصادی معادن
آسیا ) به شرکت توسعه حامی قدر
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تلفن33110251-6 :
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های شخصيشان میشد .ابزار رمزگشایی
فارس -پليس بلژيک ابزار رمزگشايي از يک باج افزار خطرناک به نام  Cryaklرا منتشر کرده است ،باج افزار مذکور مانع دسترسی کاربران به فايل
شد و از همین رو پلیس بلژیک به سرعت برای
انتشار ابزار رمزگشايی باج افزار مذکور با همکاری شرکت امنیتی روسی کسپرسکی عرضه شده است .باج افزار یاد شده در یکی از کشورهای همسایه بلژیک کنترل می
توسط پليس بلژيک از کار انداختن سرور مذکور و به دست آوردن کلید رمزگشایی فایلهای قفل شده وارد عمل شد.

موضوع مناقصه

نوبت دوم 96/11/ 25
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پيمان و رسيدگي
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

واژه کامپیوتر از
زبان انگلیسی
ناپدید میشود.
زیرا دیگر
کامپیوتری
نخواهیم داشت
و وسایل رایانشی
همیشه همراه
ما خواهند بود.
از بدن ما تا
خیابانهایمان
همه و همه
کامپیوتر خواهند
بود .هیچ چیزی
پیدا نخواهد
شد که کامپیوتر
نباشد

کاغذهای هوش���مندی که در آینده تولید میش���وند
قادرند اطالعات مورد درخواست کاربران را مانند صفحه
نمایش���گرهای کامپیوترهای امروزی به آنها نشان دهند.
در آیندهای ک���ه کاکو از آن حرف میزن���د ،میتوانید با
کاغذدیواریهای اتاقتان هم صحبت کنید و حتی آنها هم
با شما حرف میزنند .پیشرفت فناوری حتی گوشیهای
هوش���مند ،لپتاپها و صفحههای تلویزیون را هم شامل
میشوند.
به طور قطع ،فناوری قابلی���ت آن را دارد که افراد را از
دوردس���تها به هم متصل کند .کاکو به این نکته اشاره
میکند که با پیش���رفت فناوری میتوان افکار و ایدهها
را با هم مبادله کرد .با لنزهای مترجمی که در آیندهای
نزدیک تولید میشوند ،انسان میتواند با هر زبانی با دیگران
صحبت کند.
هوش مصنوعی چیزی را به انسان میدهد که پادشاهان
و شاهزادهها همواره به دنبال آن بودهاند و آن مقابله با پیری
است .همه چیز به دلیل تجمع اشتباهات و خطاها میمیرد
و از بین میرود .زمانی که بتوان از هوش مصنوعی برای
مقایسه میلیونها ژنوم گرفته شده از سالمندان با ژنوم افراد
جوان اس���تفاده کرد ،میتوان به دقت فرآیند وقوع پدیده
پیری را مشخص کرد و در نتیجه میتوان آن را ریشهکن
و نابود کرد.
منبعFuturism :
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ثانیه

پژوهش���گران آمریکایی
به کمک ه���وش مصنوعی،
الگوریتم جدی���دی ابداع
کردهان���د که قادر اس���ت
ش���کارچیان را در زم���ان
کوتاهی تشخیص دهد.
آنا -شکارچیان معموال
شبها شکار میکنند و این
موضوع ،دلیل اس���تفاده از
دوربینهای مادون قرمزی
است که روی پهپادها نصب
میش���وند .از آنجا که هم
شکارچیان و هم حیوانات گرما
س���اطع میکنند ،مشخص
کردن آنها در فیلمهای ضبط
شده دشوار است.
دانش���مندان دانش���گاه
کالیفرنیای جنوبی با استفاده
از هوش مصنوعی ،این کار را
راحت میکنند.
معم���وال ،مام���وران
حیا توح���ش مجب���ور
هستند ش���ب را با لپتاپ
در ایس���تگاههای بیتیاس
س���پری کنند و فیلمهای
مادون قرمزی که از پهپادها
پخش میشود ،بررسی کنند.
هنگامی که یک لکه گرمایی
روی صفحه ظاهر میشود،
ماموران حیا ت وحش باید
انس���ان یا حیوان بودن لکه
را متوجه شوند که اغلب کار
سادهای نیست.
در اینج���ا نی���از ب���ه
سیس���تم  SPOTاحساس
میش���ود SPOT .مخفف
تشخیصدهنده سیستماتیک
شکارچی است .این الگوریتم
توسط گروهی به سرپرستی
الیزابت بوندی ،دانش���جوی
دکترای علوم رایانه ابداع شد.

یفهمند
کامپیوترها م 
به چه آهنگی گوش میکنید

کامپیوترها با استفاده از اسکنهای مغزی میتوانند
مشخص کنند که به چه آهنگی گوش میدهید و از چه
نوع آهنگی خوشتان میآید.
آنا -این کار دقیقا ذهنخوانی نیست اما شبیه به آن
است .دانشمندان تنها با اس����تفاده از اسکنهای MRI
افراد ،میتوانند آهنگهایی که به آنها گوش میدادند
را شناسایی کنند .این اسکنهای مغزی جریان خون و
فعالیت مغزی ف����رد را اندازهگیری میکند .این مطالعه
میتواند به دانشمندان کمک کند تا درک بهتری از نحوه
واکنش مغز به موزیک به دست آورند .همچنین میتواند
اطالعات جدیدی درباره فعل و انفعاالت مغز به ارمغان
آورد تا به افرادی که توانایی برقراری ارتباط به صورت
معمول را ندارند ،مانند افراد مبتال به سندروم قفلشدگی،
کمک کند.
این آزمایش مبتنی بر یک مدل رمزگذاری شده است
که در آن سیستم کامپیوتری الگوهای فعالیت مغزی ایجاد
شده توسط آهنگهای خاص را بررسی میکند.
دانشمندان از ش����ش داوطلب استفاده کردند و برای
آنها  40قطعه موسیقی پخش کردند که شامل موسیقی
کالس����یک ،راک ،پاپ و جاز بود .نرماف����زار متصل به
اس����کنر  MRIآموزش دیده اس����ت تا فعالیت مغز در
برابر ویژگیهایی مانند آهنگ ،پویایی ،ریتم و لحن را
اندازهگیری کند .وقتی که آنالیزها کامل شد ،برخی از
آهنگها مجددا پخش شد و سیستم کامپیوتری باید
حدس میزد که کدام آهنگ انتخاب شده است .وقتی
که به کامپیوتر انتخاب سر راستی بین گزینه الف و ب
شد ،در  85درصد مواقع گزینه درست را انتخاب
داده می
میکرد.

خداحافظی مایکروسافت با گذرواژه

مایکروسافت در حال آزمایش نسخهای از سیستم عامل
ویندوز است که در آن خبری از گذرواژه نیست.
فارس -ویندوز یادش����ده  Windows Sنام دارد
که نسخهای خاص از ویندوز  10است و به عنوان مثال
تنها برنامههایی روی آن قابل نصب است که از فروشگاه
آنالین خود مایکروسافت بارگذاری شده باشند .گزینههایی
که در این سیستم عامل جایگزین گذرواژه خواهند شد
عبارتند از تایید هویت از طریق تلفن همراه که در قالب آن
کد یک بار مصرف تولید شده توسط یک برنامه موبایلی
برای کاربر ارسال میشود یا کلیدهای  FIDOکه باعث
میشود یک حافظه فالش به عنوان ابزار تایید هویت قابل
استفاده باشد .دیگر گزینههای در دسترس که جایگزین
گذرواژه ویندوز اس میشوند هم شامل شناسایی هویت از
طریق چهره کاربر و اسکنر اثر انگشت هستند.

آگهی مزایده
مرحله چهارم (نوبت دوم)

بدینوسیله به اطالع میرساند شهرداری خرمشهر در نظر دارد مدیریت پارکبان را با رعایت آییننامه مالی شهرداریها طبق نظر کارشناس رسمی
دادگستری از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجدشــرایط شــرکت در مزایده دعوت به عمل میآید که پس از نشــر اولین آگهی مورخ  96/11/17و نشر آخرین آگهی
مورخ  96/11/24به واحد حقوقی شــهرداری مراجعه و نســبت به دریافت اسناد مزایده و یا از طریق سایت شهرداری اقدام و تا پایان وقت اداری
مورخ  96/12/7نسبت به ارایه پاکتها پیشنهادی خود به دبیرخانه این شهرداری اقدام نمایند.
ضمنا ً تاریخ بازگشــایی پاکتها  96/12/8راس ســاعت  13میباشــد حضــور متقاضیان و یا نماینــده قانونی آنها با معرفینامه کتبی در جلســه
بازگشایی بالمانع است.
شرایط مزایده:
 .1متقاضی میبایســت مبلغ  50.000.000به عنوان تضمین شــرکت در مزایده به حساب ســپرده شهرداری واریز و یا ضمانتنامه بانکی را به
همراه مدارک ارایه و تحویل نماید.
 .2در صورت انصراف نفر اول ضمن ضبط ســپرده وی موضوع مزایده بنابر صالحدید شــهرداری به نفر دوم و در صورت انصراف نفر دوم ضمن
ضبط سپرده وی موضوع مزایده به نفر سوم واگذار خواهد شد و در صورت انصراف نفر سوم مزایده باطل میگردد.
 .3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 .4برنده مزایده موظف اســت مدت یک هفته پس از تنظیم صورتجلســه کمیســیون معامالت نسبت به ارایه ضمانتنامه بانکی اعالمی اقدام در
غیر اینصورت شهرداری ضمن ضبط وثیقه مورد مزایده را به نفرات بعدی با توجه به شرایط فوقالذکر واگذار خواهد نمود.
 .5هزینه نشر آگهی و هزینه نظریه کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده میباشد.
 .6سایر شرایط مزایده در اوراق مزایده مندرج می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری خرمشهر

