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بسـیاری از جوینـدگان کار در وب سـایت های مختلف 
بـه دنبـال شـغل مـورد عالقـه خـود مـی گردنـد تـا 
بتواننـد فعالیـت هـای کاری خـود را آغـاز کننـد. در 
ایـن میـان هـر چـه جسـتجوی کار در محیـط وب 
سـاده تـر باشـد و اطالعـات بیشـتری را در اختیـار 
کاربـران قـرار دهـد، آن هـا سـریع تـر بـه هـدف 
خـود مـی رسـند. در همیـن راسـتا گـوگل امـکان 
جدیـدی را بـرای جسـتجوی آنالیـن مشـاغل ایجاد 
کـرده اسـت کـه بـه کاربـران اجـازه مـی دهـد بـا 
کمـک شـبکه های اجتماعـی و سـایت هـای اصلـی 
،Monster ،جسـتجوی مشـاغل از جملـه لینکدیـن 
WayUp ،DirectEmployers ،CareerBuilder 

و فیس بـوک بـه راحتـی شـغل مـورد نظـر خـود را 
پیـدا کننـد. در واقـع گـوگل لیسـتی از فرصت های 
شـغلی موجـود را در صفحـات نتایج جسـتجو برای 
کاربـران نمایـش مـی دهـد تـا نیـاز بـه مراجعه به 
هـر یک از این سـایت ها و شـبکه هـای اجتماعی 

  . شد نبا

جستجوی سفارشی مشاغل 	

در حـال حاضـر خدمـات جدیـد ارائـه شـده توسـط 
گـوگل بـه زبـان انگلیسـی در رایانـه های شـخصی 
و تلفـن همـراه قابل دسترسـی اسـت. کاربـران برای 
مشـاهده طیف گسـترده ای از مشـاغل بایـد عباراتی 
ماننـد «jobs near me » یا «writing jobs» را به 
عنـوان سـوال وارد کننـد. همچنین امکان سفارشـی 
کـردن جسـتجو و پیـدا کـردن مشـاغل بـا ویژگـی 
هـای خـاص وجـود دارد بـه عنـوان مثـال کاربـران 
مـی تواننـد فقـط فرصـت های شـغلی تمـام وقت را 
جسـتجو کننـد یـا بـا فیلتـر کـردن اطالعـات ماننـد 
منطقه، شـهر، طبقه بندی شـغلی، کارفرمـا و... نتایج 
دقیـق  تـری را مشـاهده نماینـد. »نیک زاکراسـک«، 
اعـالم  گـوگل  مشـاغل  جسـتجوی  پـروژه  مدیـر 
کـرده اسـت: »هـر فـرد یـک مجموعـه منحصـر به 
فـرد از اولویـت هـای خـود دارد کـه بـر اسـاس آن 
مـی توانـد شـغل مـورد نظـر خـود را انتخـاب کند.«

ساز و کار گوگل	

گـوگل بـرای ایجـاد یـک فهرسـت جامـع از فرصت 
هـای شـغلی، ابتـدا تمـام لیسـت هـای تکـراری که 
کارفرمایـان بـرای سـایت های جسـتجوی مشـاغل 
ارسـال مـی کننـد، حـذف کـرده و الگوریتـم هـای 
یادگیـری ماشـین اسـتفاده شـده در آن هـا را مرور و 
طبقـه بنـدی مـی کند. سـایت هـای شـغلی اغلب از 
نشـانه گـذاری هـای خـاص اسـتفاده می کننـد تا به 
موتورهـای جسـتجو بـرای نشـان دادن یـک فرصت 
شـغلی کمـک کننـد. هنگامـی کـه کاربر یک شـغل 
را پیـدا کنـد، گـوگل او را به سـایت مور نظـر هدایت 
مـی کنـد. اگـر مشـاغل در چند سـایت وجود داشـته 
باشـد، گـوگل فـرد را بـه کامـل تریـن پسـت کاری 
ارجـاع می دهد. سـخنگوی گـوگل اظهـار امیدواری 
کـرده اسـت که بتواننـد به عنـوان یک انگیـزه برای 
سـایت هـای جسـتجوی مشـاغل عمـل کننـد تا آن 
هـا تمـام جزئیـات مربـوط را بـه اشـتراک بگذارنـد.

اینترنت حجمی همچنان باقی است
رشیـد     زارعی 

گوگل سرویس جست وجوی مشاغل را راه اندازی کرد

سـال گذشـته رگوالتـوری وعده داد شـیوه محاسـبه 
اینترنـت ثابـت از حجمـی بـه سـرعتی تغییـر خواهد 
کـرد. اکنـون بـا گذشـت یک سـال هنـوز خبـری از 
پیگیـری ایـن وعـده نیسـت و همچنان اپراتورهـای 
ثابـت، اینترنـت را بر اسـاس حجـم می  فروشـند. در 
اکثـر کشـورهای دنیا مفهومـی به نام حجم فروشـی 
بـه قیمتـی کـه در ایران ارائه می شـود، وجـود ندارد. 
بنـا بـه گفتـه برخـی از نماینـدگان مجلـس، وزارت 
ارتباطات سـاالنه چندین هـزار میلیارد تومان از حجم 
فروشـی سـود می  کنـد. در دنیا ارائـه خدمات با حجم 
نامحـدود مرسـوم اسـت امـا بـرای آن حـدی تعریف 
مـی  شـود تـا امکان سـوء اسـتفاده کاربـران از میزان 
پهنـای بانـد بـه حداقـل برسـد. بـه نظر می رسـد نه 

تنهـا عـزم جـدی از سـوی اپراتورها بـرای حرکت از 
سـوی اینترنـت حجمی به سـرعتی وجود نـدارد بلکه 
کاربـران را بیشـتر بـه سـمت اینترنت حجمی سـوق 
مـی دهند. چنـدی پیش سـرویس اینترنـت نامحدود 
مخابـرات بـا کنـدی و اختالل شـدید همراه شـد که 
معـاون تجـاری مخابـرات منطقـه تهـران ضمـن رد 
بـروز اختـالل اعـالم کـرد امـکان اسـتفاده کاربـران 
از سـرعت بیشـتر وجـود نـدارد. بنابرایـن احتمال می 
رود مخابـرات تصمیمـی برای حل این مشـکل ندارد 
و قصـد دارد مشـترکان را بـه سـمت سـرویس هـای 
حجمـی هدایـت کند. بایسـتی بـرای رضایت بیشـتر 
کاربـران اینترنـت حجمـی حـذف و تعرفـه گـذاری 

منطقی شـود.

کدپستی یاب
به اطالعات زمانی و مکانی مناطق مختلف دسترسی داشته باشید

اولیـن نرم افـزار ایـن هفتـه را بـه برنامـه ای جهـت مشـاهده کد پسـتی اختصاص 
داده ایـم. بـه کمـک نرم افـزار Zip Express به آسـانی کد منطقه مـورد نظر خود 
را بـه دسـت خواهیـد آورد. ایـن نرم افـزار ایـن امـکان را هـم دارد که اگر شـما در 
صفحـات وب و یـا نامه هـای خود و یا اسـناد خود زیـپ کدی داشـتید منطقه آن کد 
را به شـما نشـان می دهد و به آسـانی می توانیـد از تمامی نقاط جهان مطلع شـوید. 
همچنیـن بـا ایـن ابـزار می توانیـد مناطق مختلـف را بر اسـاس زیپ کد آن هـا، نام 
منطقـه، نـام محلـه و ... شناسـایی کـرده و مورد بررسـی قـرار دهیـد. از مهم ترین 
ویژگی هـای ایـن نرم افزار می تـوان به نمایش زمـان کنونی برای هر مـکان، امکان 
نمایـش نقشـه یک مکان با فشـردن دکمـه Map، پیدا کردن کدهای شـماره گیری 
بـه جـای تماس هـای تلفنـی به مـردم در شـهرها در سراسـر جهـان اشـاره کرد .
حجم فایل : 5/2 مگابایت
www.getzips.com

پردازشگر تصاویر
تصاویر بسیار کوچک را بدون افت کیفیت تغییر سایز دهید

پیشـنهاد بعـدی این هفته دربـاره نرم افـزاری گرافیکی بـرای پـردازش تصویر و 
ویدئـو می باشـد.  Studio Artistنرم افـزاری اسـت کـه بـرای نقاشـی، طراحی 
و روتوسـکوپ خـودکار طراحـی شـده اسـت. روتوسـکوپی تکنیکی اسـت که در 
آن حرکـت فیلـم زنـده را فریـم بـه فریـم کپـی می کننـد. در واقـع در این شـیوه 
تصاویـر فیلـم زنـده روی یک پـرده مـات بازتابیده شـده و بـه وسـیله انیماتورها 
دوباره ترسـیم می شـوند. همچنیـن در این نرم افزار گالری قرار داده شـده اسـت 
کـه تنها کافیسـت یکی از انـواع گزینه های قـرار داده شـده در آن را انتخاب کرده 
تـا نرم افـزار به صـورت خودکار اثـر هنری مـورد نظر شـما را ایجاد نمایـد. ضمنا 
در ایـن نرم افزار یک سـوپر ریسـایزر طراحی شـده اسـت کـه می توانـد تصاویر 
بسـیار کوچک شـما را بدون افت کیفیت به تصاویر خیلی بزرگ تغییر سـایز دهد .
حجم فایل : 9۱3 مگابایت
www.stroom.nl

تالیف و انتشار
قالب بندی خودکار با استفاده از قالب های از پیش تعریف شده

آخریـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفتـه بـه مجموعـه ای از نرم افزارهـای تالیف 
و انتشـار XML اختصـاص دارد . Adobe FrameMaker ابـزار تالیـف و چـاپ 
انعطـاف پذیـری بـا ویژگی هـای کامـل اسـت کـه از XML و DITA پشـتیبانی 
می کنـد. مجموعـه قابلیت هـای ایـن نرم افـزار راه حلـی ایـده آل بـرای ویرایـش 
و ایجـاد اسـناد تکنیکـی حرفـه ای می باشـد. همچنین ایـن نرم افـزار دارای رابط 
کاربـری و جریان هـای کاری متحـد و همچنیـن یـک محیـط مبتنـی بر الگـو برای 
نوشـتن و تحویـل سـاده محتـوا و مطابقـت دادن بـا مقـررات، ضروریـات و برند 
سـازمان می باشـد. ایـن نرم افـزار بـرای کمـک بـه شـما در تالیـف هر دو دسـته 
از محتواهـای سـاختار یافتـه و بـدون سـاختار طراحی شـده اسـت.  از مهم ترین 
قابلیت هـای ایـن نرم افـزار می تـوان بـه ویرایـش و ایجاد کدهـای جـاوا و امکان 
قالـب بنـدی خودکار بـا اسـتفاده از قالب هـای از پیش تعریف شـده اشـاره کرد .
حجم فایل : 375 مگابایت
                                                                                 www.douwriteright.com

موتوری برای پیدا کردن شغل

پیشنهادهفته


