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بـه طور حتم شـما هم دوالینگـو را می شناسـید. همان 
نرم افـزار معـروف آمـوزش زبانی کـه تاکنون توانسـته 
مـدرن  شـیوه  های  کمـک  بـه  بسـیاری  افـراد  بـه 
آمـوزش زبـان بیامـوزد. اگر شـما هـم از ایـن پلتفورم 
آمـوزش زبـان اسـتفاده کـرده باشـید، می دانیـد که به 
جـای آن کـه مجبـور شـوید در سـر کالسـی حاضـر 
شـوید، کافی اسـت ایـن نرم افـزار را نصب کـرده تا به 
تنهایـی بتوانیـد از آن بـرای آمـوزش زبانـی کـه به آن 
عالقـه دارید اسـتفاده کنید. حاال شـرکتی کـه پلتفورم 
دوالینگـو را طراحـی و تولیـد کرده اسـت خبـر داده که 
ایـن پلتفـورم بـه یـک سـاختار شـبکه ای مجهز شـده 
اسـت. هفتـه گذشـته شـرکت سـازنده دوالینگـو خبـر 
داد کـه ویژگـی جدیـد را به نـام Language Club به 
ایـن نرم افـزار اضافه کرده اسـت که سـاختار اجتماعی 
جدیـد و البتـه دلخواهـی را به ایـن پلتفـورم می افزاید. 
از  بیـش  تاکنـون  دوالینگـو  گزارش  هـا  بر اسـاس 
اسـتفاده  مـورد  زبـان  آمـوزش  بـرای  میلیـون   150
اجتماعـی  شـبکه  جدیـد  امـکان  اسـت.  گرفتـه  قـرار 

دوالینگـو کـه بـرای iOS و اندرویـد در دسـترس قـرار 
گرفتـه، مانند ورزشـگاهی بـرای مغز کاربر اسـت. این 
کلـوب بـه کاربـران دوالینگـو ایـن امـکان را می دهـد 
کـه اخبـار پیشـرفت خـود را در فراگیـری یـک زبـان 
بـه اطـالع دوسـتان خـود برسـانند تـا بـه ایـن روش 
تجربـه ای رقابتـی را بـرای فـرد ایجـاد کنـد. عـالوه 
بر ایـن افـرادی بـه عنوان ارشـد در هـر هفتـه انتخاب 
می شـوند کـه ایـن افـراد بهتریـن عملکـرد را از خـود 
نشـان داده بودنـد. مدیرعامـل و یکـی از بنیان گذاران 
دوالینگـو، لوییـس فـن آهن می باشـد که معتقد اسـت 
فراگیـری یـک زبـان ذاتا یـک فرآیند اجتماعی اسـت. 
فرآینـد  مراحـل  سـخت ترین  از  یکـی  می گویـد:  وی 
فراگیـری یـک زبـان بـا انگیـزه باقـی مانـدن اسـت. 
مـا بـاور داریـم کـه امـکان جدیـد دوالینگو افـراد یک 
خانـواده را حـول یـک هـدف گردهـم خواهـد آورد تـا 
بـه ایـن وسـیله بـه یکدیگـر کمـک کـرده و زودتر به 
 Techcrunch اهـداف خود دسـت پیـدا کننـد. پایـگاه
دوالینگـو  شـبکه ای  جدیـد  امـکان  کـه  داد  اطـالع 

فعـال بـرای گفت وگوکننـدگان زبان  هـای انگلیسـی، 
ایتالیایـی،  آلمانـی،  فرانسـوی،  پرتغالـی،  اسـپانیایی، 
ترکـی،  اوکراینـی،  مجارسـتانی،  هلنـدی،  روسـی، 
کـره ای، چینـی، ویتنامـی، اندونزیایی، ژاپنـی، یونانی، 
در  هنـدی  و  تایلنـدی  لهسـتانی،  چـک،  رومانیایـی، 
دسـترس اسـت. بـدون شـک اقدام بـه معرفـی چنین 
امـکان جدیـدی از دوالینگـو خیلـی نمی توانـد اتفاقی 
باشـد. سـال جدید میـالدی تازه آغاز شـده اسـت و در 
ایـن روز هـا بسـیاری از افراد بـرای خود آمـوزش زبان 
جدیـد را هدف گـذاری می کننـد. عالوه بر ایـن در این 
روز هـا خیلـی از افـراد گوشـی تلفن همـراه تـازه ای را 
دریافـت می کننـد کـه دوالینگـو از ظرفیتـی کـه ایـن 
افـراد می تواننـد در تعـداد بازدیدکننـدگان آن ایجـاد 
کنـد، بـه طـور کامـل آگاه اسـت. بنابرایـن می تـوان 
گفـت بعید هـم به نظر نمی رسـد کـه دوالینگـو خیلی 
در  اجتماعـی  شـبکه  های  تکنیـک  بـه  ایـن  از  پیـش 
نرم افـزار خود دسـت پیـدا کرده باشـد و بـرای معرفی 

آن منتظـر فرصـت مناسـب بوده اسـت.

بعدا کی بود، کی بود راه نیفتد!
 رئیس کانون توسعه دهندگان فضای مجازی گفت: مرکز 

امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات (افتا) تنها 
نهاد نظارتی و تحلیل بر سامانه های فضای مجازی در کشور 
صحبت های  و  «آمار  کرد:  اعالم  همتی  حمیدرضا  است. 
از  که  دولتی  وب سایت های  ضعف  با  ارتباط  در  سامانه ها 
طریق رسانه های متعدد با عنوان« 40 درصد وب سایت های 
دولتی باگ امنیتی دارند»، هیچ ارتباطی با دولت ایران نداشته 
و آمار بیان شده در ارتباط با تمامی دولت های جهان بوده 
که توسط ماهنامه PC world منتشر شده است» . متاسفانه 
این اظهارات در حالی بیان می شود که در ایران نزدیک به 
صورت  به  سایبری  فضای  بر امنیت  دولتی  سازمان  چهار 
می دهد:  ادامه  وی  دارند.  نظارت  غیرمستقیم  و  مستقیم 

«در ایران به جز افتا هیچ سازمان و نهادی توانایی و مجوز 

بررسی وب سایت ها و پرتال های فضای مجازی را ندارد» . 
و باز هم متاسفانه همان داستان قدیمی دوباره این جا تکرار 
می شود؛ نهاد هایی که کار های موازی انجام می دهند؛ از 
سازمان پدافند غیرعامل گرفته تا پلیس فتا و مرکز مدیریت 
راهبردی افتا و معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات 
سازمان فناوری اطالعات ایران. ما هم  از خیلی از این اسامی 
و حوزه های مختلف امورمحوله به این ها اطالعی نداریم. 
که  زمانی  در  که  است  این  است  مشخص  که  موضوعی 
اتفاقی نیفتاده باشد این سازمان ها سعی در کنار زدن یکدیگر 
می کنند و اما اگر زمانی اتفاقی بیفتد همین سازمان ها سعی 

بر مقصر جلوه دادن دیگری می کند .

دوالینگو برای ترغیب کاربران به شبکه اجتماعی مجهز می شود

انگیزه خود را از دست ندهید

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

درمانگاه خودرو
با مراحل مختلف انجام و صدور برگ معاینه فنی آشنا شوید

اولین لینکدونی این هفته را به وب سایت معاینه فنی خودرو که زیر نظر وزارت کشور 
فعالیت می کند اختصاص داده ایم. در این وب سایت خدماتی می توانید ضمن اطالع از 
آخرین اخبار مرتبط، از جدیدترین اطالعیه های مربوط به معاینه فنی خودرو مطلع گشته 
و کلیه مراکز معاینه فنی در سراسر کشور را بشناسید. همچنین قادر خواهید بود با قوانین 
خودرو،  فنی  معاینه  برگ  صدور  و  معاینه  انجام  نحوه  همچون  اجرایی  نامه های  آیین  و 
استاندارد بازنگری شده معاینه فنی، حدود مجاز آالیندگی خودرو ها و برخی دیگر از قوانین 
دوره  و  جی  ان  سی  آموزشی  دوره  نظیر  آموزشی  دوره های  از  و  شده  آشنا  فنی  معاینه 
www.symfa.moi.ir آموزشی بازرسی خودرو های با سوخت گاز طبیعی بهره مند شوید. 

مرجع مقاالت
به مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها دسترسی پیدا کنید

پیشنهاد بعدی این هفته به وب سایتی درباره مقاالت تخصصی کنفرانس ها و ژورنال های 
 ،ISI کشور مربوط می شود. وب سایت مرجع دانش از بخش های مختلفی نظیر مقاالت
ایبوک  دریافت  و  شده  نمایه  همایش های  مجالت،  و  ژورنال ها  ایران،  کنفرانس های 
تشکیل شده است. در این وب سایت علمی می توانید ضمن اطالع از جدیدترین اخبار 
همایش ها،  کنفرانس ها،  در  که  مطالبی  و  مقاالت  به  کشور،  در  مختلف  کنفرانس های 
ژورنال ها، مجالت و کنگره ها ارائه شده است دسترسی داشته باشید. مجموعه مقاالت 
جدید کنفرانس ها، ژورنال های جدید منتشر شده و مقاالت علمی ایران دیگر بخش های 
www.civilica.com این وب سایت را تشکیل می دهند. 

انجمن دندانپزشکی
شاخه های مختلف دندانپزشکی را بهتر و بیشتر بشناسید

انجمن  سایت  وب  در  پرداخت.  خواهیم  دندانپزشکی  به  هفته  این  پیشنهاد  سومین  در 
دندانپزشکان عمومی ایران می توانید ضمن آشنایی با دندانپزشکان مختلف با شاخه های 
از  و  شده  آشنا  و...  ارتودنسی  اکلوژن،  لیزر،  اندو،  ایمپلنت،  مانند  دندانپزشکی  مختلف 
کتاب های مرتبط با رشته های مختلف دندانپزشکی بهره مند شوید. همچنین در این وب 
دوره  مدرن،  بازآموزی  دوره های  در  بود  خواهند  قادر  دندانپزشکان  تخصصی،ص  سایت 
جامع زیبایی، دوره جامع ایمپلنت، دوره جامع اندو، دوره جامع لیزر، دوره جامع اکلوژن و 
دوره جامع ارتودنسی شرکت کرده و در همایش ها و کنفرانس های مرتبط شرکت نمایند.
www.igda.ir  

جزیره دانش
اطالعات عمومی کودکان خود را افزایش دهید

آخرین لینکدونی این هفته یک وب سایت علمی می باشد. وب سایت جزیره دانش به عنوان 
یک پایگاه علمی آموزشی با هدف افزایش سواد علمی و فناورانه و بهبود و تقویت برنامه های 
جزیره  از  که  سایت  وب  این  است.  شده  راه اندازی  سنی  گروه های  تمام  برای  آموزشی 
دانش آموزان، آموزگاران، دانشجویان، خانواده و کودکان تشکیل شده است، محلی برای ارائه 
اطالعات عمومی، علوم، دانش و فناوری به تمامی سنین می باشد. از مهم ترین بخش های 
این وب سایت می توان به سرمقاله، دانش نامه، تازه های نشر، از کارشناس بپرس، شعر و 
www.jazirehdanesh.com.داستان، جانوران شگفت انگیز، نام آوران ایران و... اشاره کرد


