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گوگل اعالم کرده اســت قصد دارد تا ٥ سال آینده به 
۱۰ میلیون نفر در آفریقا مهارت های آنالین را آموزش 
دهد تا جمعیت کار افزایش پیدا کند. این شرکت ابتدا 
در آپریل ســال ۲۰۱٦ برنامه خــود را برای آموزش 
مهارت هــای دیجیتالی در آفریقــا راه اندازی کرد.

مهارت آموزی برای کارآفرینی 

آفریقا یکی از ســریع ترین قاره های در حال رشد از 
لحاظ جمعیت کار است. انتظار می رود تا سال ۲۰٣۴ 
حدود ۱/۱ میلیارد نفر از مردم آفریقا مشــغول به کار 
شوند. گوگل که برای ورود کاربران به دنیای دیجیتال 
و مهارت آموزی به آن ها تالش می کند، محصوالت 
خود از جمله یوتیوب، جســتجو و نقشه گوگل را برای 
مردم نیجریه ارائه کرده است. سال گذشته نیز گوگل 
برای از بین بردن شــکاف دیجیتالی در آفریقا، متعهد 
به آموزش یک میلیون نفــر از جوانان در این منطقه 

شد. 

کاهش شکاف دیجیتالی 

آفریقـا  در  زندگـی  بهبـود  بـرای  گـوگل  شـرکت 
طـی ٥ سـال آینـده، ۲۰ میلیـون دالر اختصـاص 
داده اسـت. همچنیـن ۲/٥ میلیـون دالر در اختیـار 
شـرکت هـای خصوصی قـرار داد تـا زمینه آموزش 
مهـارت هـای دیجیتـال بـه ۴۰۰ هزار دانـش آموز 
کـم درآمـد در آفریقـای جنوبی و نیجریـه را فراهم 
کننـد. گوگل از شـرکت هـای غیرانتفاعی خواسـته 
اسـت تـا ایـده هـای خـود بـرای کاهـش شـکاف 
دیجیتالـی و تاثیـر هـر چـه بیشـتر مهـارت آموزی 
بـر جامعـه را بـه اشـتراک بگذارنـد. گـوگل اعـالم 
کرده اسـت کـه از کارآفرینـان آفریقایی و شـرکت 
هـای موفـق در جهـت ایجـاد کسـب و کارهـای 
آنالیـن حمایـت می کنـد. در همین راسـتا بیش از 
٣ میلیـون کمـک مالـی را طـی ٣ سـال بـه منظور 
آمـوزش مهـارت هـای دیجیتـال بـه بیـش از ٦۰ 

کارآفریـن اختصـاص داده اسـت. 

ساده سازی نتایج جستجو 

یکی از خدماتی که گوگل در آفریقا ارائه کرده است، ساده 
کردن نتایج جستجو و بارگیری با اطالعات کم و سرعت باال 
می باشد. گوگل این ویژگی را برای ساده سازی وب سایت 
هایی که نتایج جستجو را نمایش می دهند، پیاده کرده است 
به طوری که این سایت ها با صرفه جویی ٩۰ درصدی در 
بارگذاری اطالعات و سرعت ٥ برابری بارگیری می شوند. 

موانع دسترسی به اینترنت 

در حال حاضر ٣ میلیارد نفر از مردم دنیا به اینترنت دسترسی 
دارند اما نرخ دسترســی به اینترنت در آفریقا بسیار پایین 
است و تنها ۱۰ درصد از خانواده ها می توانند به اینترنت 
متصل شــوند. یکی از علل پایین بودن نرخ دسترسی به 
اینترنت در آفریقا فقدان شبکه های فیبر نوری در شهرهای 
بزرگ می باشد. اجرای پروژه های گوگل در این منطقه 
به رفع موانع موجود و توسعه اینترنت کمک کرده است.

تهدیدها پایان 
رشیـد     زارعی 

گوگل، آموزش مهارت های دیجیتال در آفریقا را 2 برابر می کند

مجـازی،  فضـای  مشـکالت  بزرگتریـن  از  یکـی 
وجـود تهدیدهای فضـای وب برای کاربران اسـت. 
ایـن تهدیدها بـرای کـودکان و نوجوانان کـه کمتر 
بـا این فضا آشـنا هسـتند بیشـتر احسـاس می شـود 
بـه طـوری کـه نگرانـی جـدی در مـورد رها شـدن 
کـودکان در اینترنـت، هـم در سـطح خانـواده هـا 
و هـم در سـطح مسـئوالن وجـود دارد. از آن جـا 
و  باشـد  مـی  حسـاس  بسـیار  کـودک  حـوزه  کـه 
پیچیدگـی هـای خـاص خـود را دارد نیازمنـد توجه 
و همـکاری بیـش از پیش نهادهای مسـئول اسـت. 
سـازمان  بیـن  ای  نامـه  تفاهـم  راسـتا  همیـن  در 
فنـاوری اطالعـات و وزارت آمـوزش و پـرورش به 
امضا رسـیده اسـت کـه در صـورت پیگیری شـاهد 

معـاون  همچنیـن  بـود.  خواهیـم  مطلـوب  نتایـج 
بررسـی هـای فنـی و صـدور پروانه سـازمان تنظیم 
مقـررات و ارتباطـات رادیویـی اعـالم کرده اسـت: 
»تـالش مـی کنیـم تهدیدهای فضـای وب را برای 
کـودک و نوجـوان بـه صفـر برسـانیم تـا نوجوانـان 
بـه راحتـی و بـدون نگرانـی خانـواده  هـا از آسـیب 
هـای وب بتواننـد از آن بهـره  مند شـوند.« چنانچه 
تهدیدهـا بـه صـورت عملـی کاهـش پیـدا کنـد و 
نتایـج مطلوبـی حاصـل شـود اعتماد بیشـتری برای 
کاربـران، خانـواده هـا، شـرکت هـا و مسـئوالن به 
دنبـال خواهـد داشـت و همین مسـاله باعـث رونق 
در  تخصصـی  خدمـات  شـکوفایی  و  کار  و  کسـب 

حـوزه فنـاوری اطالعـات خواهد شـد.

برنامه تراشکاری
زمان برنامه نویسی را کاهش و دقت تولید را افزایش دهید

اولین پیشنهاد این هفته را به نرم افزاری قدرتمند در زمینه برنامه نویسی دستگاه های 
سی ان سی تراشــکاری اختصاص داده ایم . FeatureCAM نرم افزاری قدرتمند در 
زمینه ماشین کاری به وسیله کامپیوتر می باشد .  این نرم افزار به طور تخصصی برای 
اتوماسیون و خودکارســازی جریان کاری تولید قطعات با دستگاه های سی ان سی 
تراش کاری، فرزکاری و وایرکات طراحی شده اســت . با استفاده از این نرم افزار 
می توان زمان برنامه  نویســی را کاهش داد، دقت تولید را افزایش داده و در نهایت 
 قطعاتــی با کیفیت تر و دقیق تر در زمانی کوتاه تــر به روش های مختلف تولید کرد .
همچنین این نرم افزار قادر است با دریافت مدل طراحی شده به صورت خودکار و با 
سرعت باال شروع به برنامه ریزی دستگاه تراش کند .  این نرم افزار به گونه ای طراحی 
شده است که قادر است پیچیده ترین مدل ها را در کوتاه ترین زمان برنامه ریزی نماید . 
حجم فایل : ۲۰۵۱ مگابایت
www.tctmagazine.com

نرم افزار پرتابل
درایورهای سیستم را بدون نیاز به نصب تغییر دهید

نرم افزار پیشــنهادی بعدی این هفته درباره برنامه های کاربردی پرتابل می باشد . 
نرم افزار قابل حمل یا به اصطالح عام پرتابل به نرم افزاری گفته می شــود که بدون 
نیاز به نصب بر روی سیســتم  عامل، از روی لوح فشرده، یو اس  بی درایو، حافظه 
فلش یا فالپی  دیســک قابل اجرا باشد . این گونه از نرم افزارها تمامی خصوصیات 
نسخه نصبی خود را به همراه دارند و می توان از آن ها بر روی تمامی رایانه ها بدون 
PortableApps. .نیاز به نصب و اعمال تغییر در درایوهای سیســتم استفاده کرد

com Platform  مجموعه کاملی از نرم افزارهای کاربردی پرتابل اســت که امکان 

 ،USB اســتفاده از این نرم افزارها را بدون نیاز به نصب و تنها از طریق حافظه های
سیستم های ابری و حتی سیستم محلی برای کاربران فراهم می کند . این مجموعه 
تمامی نرم افزارهای کاربردی را به صورت رایگان با امکان به روز رســانی شــامل 

می شود. 
حجم فایل : ۷68۰ مگابایت
www.portableapps.com

تست سخت افزار
از خرابی و هرز رفتن قطعات سیستم جلوگیری کنید

آخریــن نرم افزار این هفته درباره تســت و نمایش ایراد قطعات ســخت افزاری 
می باشد . BurnInTest نرم افزاری خوب و مفید برای تست پویایی اجزای مختلف 
Bur�  سیســتم و کمک به بهینه ســازی و افزایش کارایی آنان می باشد . کاری که
 nIt Testانجام می دهد تمرین با ســخت افزار برای مدت کوتاهی بوده است تا از 

خرابی و هرز رفتن این قطعات تا حد امکان جلوگیری کند. BurnInTest برنامه ای 
است که با ساختن محیط های مجازی تمامی زیر مجموعه ها و اجزای دستگاه های 
کامپیوتر را تحت فشــار آزمایش می کند تا اطمینان حاصل کند که اجزا به بهترین 
نحو کار می کنند . همچنین این نرم افزار می تواند ســرعت CPU شــما را از طریق 
عملیات ریاضی و محاســبات و کارت صوت و گرافیــک ۲ بعدی و 3بعدی و کارت 
شبکه و هر سخت افزار کامپیوتر را چک کند تا از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید. 
حجم فایل : ۲6/4 مگابایت 
www.passmark.com

گام های غول جست وجو برای کاهش شکاف
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