اهداف فاوای نفت
دستیابی به صنعت نفتی مبتنی بر اندیشه و خرد با محوریت فاوا
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پالگینی که مقاالت علمی را بهشکل قانونی در اختیار کاربران میگذارد

اوایل ماه جاری میالدی  Unpaywallتوسط مؤسسه متن باز  Impactstoryراهاندازی شد .مهمترین ویژگی این مؤسسه که توسط سازمان علوم ملی
راهاندازی شده آن است که بهدنبال سود و کسب درآمد نیست.کافی است پالگین را روی نسخه دسکتاپ مرورگر کروم و فایرفاکس نصب کنید .بعد از آن،
هر زمان که وارد صفحه نخست یک مقاله روی مجله آکادمیک شوید یک آیکون قفل روی صفحه ظاهر میشود .پالگین شروع به جستجو برای دسترسی
رایگان به یک کپی کامل از مقالهای که مدنظرتان است میکند و اگر موفق شود ،آیکون قفل از رنگ خاکستری به رنگ سبز تبدیل میشود .روی آن کلیک
کنید تا نسخه  PDFدانلود شود.
اگر قفل به رنگ طالیی تبدیل شود ،یعنی اینکه مقالهای که مشغول خواندن آن هستید از یک الیسنس دسترسی باز برخوردار است.از همه مهمتر ،تمام این
کپیها قانونی هستند .دیتابیسی که پالگین فوق در آن به جستجوی کپیهای عمومی و در دسترس میپردازد حاوی بیش از  30میلیون  DOIاست.طبق
مطلبی که در وبسایت رسمی این پالگین منتشر شده« :سیستم  Unpaywallدر بین PDFهایی که بهصورت قانونی توسط نویسندگانشان آپلود شدهاند
جستجو میکند ،در حالیکه سیستم  Sci-HUBاز PDFهایی استفاده میکند که بهطرق دیگر جمعآوری شدهاند .با اینکه ،این روش نتایج دقیقتر و
کاملتری ارائه میدهد اما تماما قانونی نیست».سازنده این پالگین معتقد است که کاربران با استفاده از آن میتوانند در  65تا  85درصد موارد نسخههای کامل
مقاالت را پیدا کنند .البته ،این مسئله به نوع مقاله و سال انتشار آن بستگی دارد.
شاید خیلی از کاربران قادر به پرداخت حدود  30تا  40دالر برای تنها یک مقاله نباشند .در نتیجه ،جای تعجب نیست که متوسل به روشهای دیگری برای
دسترسی به مقاالت میشوند که ممکن است قانونی نباشند .اما پالگین  Unpaywallمیتواند این مشکل را تا حدود زیادی حل کند.

برنامه اوراکل برای توسعه کسبوکار پردازش ابری

هر چند نام «اوراکل» ،با نرمافزارهای بزرگ و بانکهای اطالعاتی عظیم گره خورده است ،اما اکنون این شرکت در زمینه فعالیت در فضای ابری
نیز جزو پیشتازان محسوب میگردد .بهتازگی شرکت اوراکل اعالم کرده است که قصد دارد تا  5هزار کارمند جدید را برای توسعه کسبوکار
محاسبات ابری خود استخدام کند ،که از نظر کارشناسان بازار ،عالمتی برای حضور هر چه پررنگتر این شرکت در میدان رقابت فضای ابری به
شمار میآید.
به نقل از وبسایت خبری تحلیلی  ،fortuneاوراکل بهعنوان یکی از بزرگترین غولهای دنیای پایگاههای داده قصد دارد تا وارد مرحله جدیدی
از کسبوکار محاسبات ابری خود شده و با تصمیمات ویژهای که اتخاذ میکند ،در این بازار پیشرفتی سریع را تجربه نماید.
بر همین اساس نیز این شرکت قصد دارد تا در طول سال جاری میالدی 5 ،هزار نیروی کاری جدید را تنها در ایاالت متحده آمریکا استخدام کند.
مطابق جزئیات اعالم شده ،این شرکت قصد دارد تا نیروهایی در زمینههای تخصصی مختلفی مانند مهندسان ،مشاوران ،فروشندگان و تیمهای
پشتیبانی در صنایع محاسبات ابری را به نیروهای کاری خود بیفزاید.آمار دقیق نیروهایی که قرار است توسط اوراکل جذب شوند بدین ترتیب است:
 2هزار  650کارمند در بخش فروش ابری و  1500توسعه دهنده سامانههای ابری.
جالب است بدانید که بسیاری از شرکتهای رقیب این شرکت از جمله آیبیام اعالم کردهاند که نیروهای کاری بیشتری را در آمریکا استخدام
خواهند کرد که این امر در راستای درخواست دولت آمریکا جهت افزایش فرصتهای شغلی برای نیروهای کاری بومی در این کشور انجام شده است.

پای نهنگ آبی به ایران باز میشود؟

بازی نهنگ آبی که اینروزها در میان نوجوانان کشورهایی مانند روسیه و فرانسه موجب رفتارهای خطرناکی ازجمله خودکشی نیز شده ،تهدیدی
برای نوجوانان در فضای مجازی به شمار میرود و به گفته کارشناسان باید خانوادهها را با عواقب آن آشنا کرد.برخی گمانه زنی میکنند که شاید
چالش اینترنتی نهنگ آبی که نوجوانان را به خودکشی تشویق میکند ،وارد ایران هم شده باشد اما وزیر ارتباطات کشورمان در پیج اینستاگرام خود
با انتشار مطلبی در این باره تاکید کرده که این بازی از بسیاری از فروشگاههای نرمافزار حذف شده و به طریق معمول از ایران هم قابل دسترسی
نیست.آذری جهرمی با بیان اینکه امروز با مدیران  vkبرای عدم اشاعه خشونت از طریق این شبکه اجتماعی مذاکره میکنیم ،گفته است هرچند
این شبکه اجتماعی در ایران مسدود است اما برای این موضوع تالش خواهیم کرد.وزیر ارتباطات همچنین با بیان اینکه توسعه فرهنگ استفاده از
تبلت و سیمکارت خاص برای کودکان و نظارت والدین بر فعالیت فرزندان در فضای مجازی امروی ضروری است ،تاکید کرده است که از بخش
خصوصی برای توسعه این حوزه که بازار خوبی هم پیش رو دارد دعوت به فعالیت بیشتر میکنیم و حمایت الزم نیز به عمل خواهیم آورد و انتظار
داریم مرکز ملی بازیهای رایانه ای از طریق مدارس و معلمان تربیتی برای آگاهی رسانی به والدین و معلمان وارد عمل شوند.آذری جهرمی همچنین
خاطر نشان کرده که انتقال مفاهیم در قالب زبان بازی تاثیرگذاری بیشتری دارد و در میان بازیهای مفید گاهی اندیشههای شیطانی نیز به یک بازی
تبدیل میشود و نهنگ آبی یکی از این بازیهاست .در این میان برای صیانت از جوانان مهمترین وظیفه را در کنار حاکمیت ،خانوادهها برعهده دارند
و رسانههای رسمی و اجتماعی برای اطالع رسانی خوب عمل کردند .باید مراقبت کنیم کار رسانه ای دغدغه ایجاد کند و نه ترس ،ترس ناشی از
بیاطالعی است و وظیفه رسانه دقیقا اطالع رسانی است.بر اساس آنچه این روزها در برخی صفحات فضای مجازی دست به دست میشود در این
چالش از مخاطبان خواسته میشود تا به مدت  ۵۰روز کارهای روزانهای که از آنها خواسته شده انجام دهند که این فعالیتها شامل خودزنی ،حک
شکل و شماره با چاقو بر ساعد ،تماشای فیلم های وحشت آور ،حاضر شدن در اماکن ،سازه ها و بلندی های خطرناک برای گرفتن عکس سلفی و
بیدار شدن در ساعات نامعمول است و در پایان پنجاهمین روز از نوجوانی که «بازی» را شروع کرده ،خواسته میشود تا خودکشی کند.
این چالش در سال  ۲۰۱۳در روسیه با « »F57آغاز شد »F57« .نام یکی از گروههای مرگ در شبکه اجتماعی  »Vkontakteروسیه است.
فلیپ بودیکین ،دانشجوی سابق روانشناسی نیز ادعا میکرد این بازی را ایجاد کرده است .او اعالم کرد هدف از اختراع این بازی این است تا با
کشاندن افراد به سمت خودکشی ،جامعه را از افرادی که به نظرش ارزشی ندارند پاک کند .واژه نهنگ آبی هم از خودکشی دسته جمعی نهنگها
گرفته شدهاست.

دوبرابر شدن حمالت سایبری در انگلیس

به گزارش شبکه خبری  ،ICTPRESSشب گذشته آشکار شد ساالنه صدها حمله سایبری علیه دانشگاه های انگلیس انجام میشود.
حمالت موفق علیه دانشگاههای برتر از جمله اکسفورد ،دانشگاه کالج لندن و وارویک در دو سال گذشته نیز  ۲برابر شده اند.کارشناسان از
بیم دارند که مجرمان با دسترسی به اطالعات حساس (تحقیقات نظامی و پزشکی) آن را به قدرتهای بیگانه بفروشند.آمار Freedom of
 Informationنشان داد در سالهای  ۲۰۱۶-۱۷میالدی  ۱۱۵۲حمله سایبری و نفوذ به سیستم دانشگاههای انگلیس انجام شده است .عالوه
بر آن هزاران تالش برای حمله نیز مسدود شده است.
درهمین راستا یکی از دانشگاهها اعالم کرده هر ماه شاهد هزار تا  ۱۰هزار حمله سایبری است .از سوی دیگر آمار نشان داد سال گذشته در
دانشگاه اکسفورد  ۵۱۵مورد از دسترسی غیر مجاز به حساب های کاربری انجام شده است .همچنین دانشگاه  UCLنیز در سال های -۲۰۱۶
 ۱۷میالدی شاهد  ۵۷حمله سایبری بوده است.
فایلهایی که مورد حمله قرار گرفتهاند شامل تحقیقات درباره باتری و سوختهای جدید ،پارچههای نامرئی (که در مخفی کردن اسلحه و
خودروهای نظامی به کار میرود) و سوابق پزشکی بیمارستانها بوده است.

قابلیت منحصر به فرد در ویندوز  10برای مصون ماندن در برابر هکرها

قابلیت صفحه هوشمند ( اسمارت اسکرین) در ویندوز  ۱۰رایانههای شخصی یکی از راههایی است که می تواند رایانه شما را از خطر بدافزارها،
وبسایتها و برنامههای مخرب حفظ کند.قابلیت «صفحه هوشمند مدافع ویندوز» کاربران را از دانلود و نصب برنامههای مشکوک و ناشناس
برحذر می دارد و هشدار میدهد که برنامه یا وبسایت مورد نظر ممکن است به رایانه کاربر آسیب برساند و شامل بدافزار یا ویروسهایی
باشد که موجب از دست رفتن اطالعات رایانه وی شود.این قابلیت برای مسائل امنیتی و حفاظت اطالعات کاربران در فضای رایانهای و اینترنتی
در نظر گرفته شده است تا کاربران با خیال آسوده و در فضایی امن بتوانند به انجام کارهای خود بپردازند اما اکنون این سوال پیش می آید که
منظور از صفحه هوشمند چیست و دقیقا چکار میکند؟
صفحه هوشمند یا اسمارت اسکرین قابلیتی است که با ویندوز  ۸معرفی شد و در ویندوز  ۱۰بهروزرسانی و تکمیل شد .در صورتی که کاربر
یک برنامه یا نرم افزار را دانلود کند ،فیلتر اسمارت اسکرین به منظور محافظت از امنیت رایانه ،آن را در ویندوز بررسی خواهد کرد .حاال
اگر کاربر مشابه آن برنامه را پیشتر دانلود کرده باشد ،ویندوز آن را بی خطر تلقی خواهد کرد.بعنوان مثال ،اگر قبال اینستالر گوگل کروم و یا
 iTunesدانلود شده باشد ،اسمارت اسکرین آن را ایمن تلقی میکند و اجازه اجرا و نصب آن را میدهد .ولی اگر مشابه آن برنامه قبال دانلود
شده و خطرناک و مخرب تلقی شده باشد ،قابلیت اسمارت اسکرین آن را مسدود کرده و اجازه نصب و اجرا را به کاربر نخواهد داد.
حاال در صورتیکه مشابه برنامه مذکور قبال دانلود نشده باشد ،اسمارت اسکرین در قالب یک پیغام به کاربر این هشدار را میدهد که نصب و
اجرای این برنامه ممکن است به رایانه و اطالعات ذخیره شده کاربر آسیب برساند که البته در صورتی که کاربر از وبسایت و برنامه مورد نظر
مطمئن باشد ،می تواند این پیغام را نادیده بگیرد و برنامه را اجرا کند.

ویژگیهای جدید اسکایپ برای دسکتاپ

مایکروسافت بهتازگی بهروزرسانی جدیدی را برای کاربران برنامه اسکایپ در ویندوز ،مک و لینوکس ارسال کرده است .این آپدیت
ویژگیهای جدیدی را که اخیرا برای کاربران نسخه اندروید و آیاواس معرفی شده بود را برای کاربران دسکتاپ بههمراه دارد .از جمله این
ویژگیها هم میتوان به دسترسی به تصاویر پانورامیک و مشاهده کردن استاتوس مخاطبین اشاره کرد .ضمنا کاربران در صورت دریافت پیام
از طریق نوتیفیکیشنها باخبر شده و میتوانند با استفاده از ویژگی Skype Previewپیام را مشاهده کنند و دیگر نیازی به باز کردن برنامه
اسکایپ نخواهد بود.ضمنا یک تغییر جزئی اما قابل توجه هم در رابط کاربری این برنامه بهوجود آمده است .نام فردی که در حالت چت کردن
با او هستید با فونت کوچکتری نسبت به گذشته نمایش داده خواهد شد .در آپدیت قبلی نام مخاطبی با فونت بسیار بزرگی نمایش داده میشد
و بخش زیادی از صفحه نمایش را اشغال میکرد اما در نسخه جدید این مشکل برطرف شده است.
ویژگیهای آپدیت جدید:
 امکان ارسال و نمایش تصاویر پانورامیک در چتها امکان مشاهده استاتوس مخاطبین بهشکل سادهتر نسبت به گذشته .در آپدیت جدید کاربران بهراحتی میتوانند آنالین یا آفالین بودن مخاطبمورد نظر را مشاهده کنند.
 امکان تغییر آسان زبان برنامه از بخش تنظیمات امکان تغییر بدون دردسر مسیر خروجی صدا به هدستها -زمانی که یک نوتیفیکیشن دریافت میکنید ،بر روی نمایشگر یک هشدار ظاهر خواهد

