
در مقاله های ISI همه راه حل ها را ننویسید
»فرهیختگان« در گفت وگویی با آزاده مهرپویان، از داوران مقاالت ISI و جزء ۱۰زن برتر شبکه زنان دانشمند جهان اسالم 

به مساله مقاله نویسی پرداخته است

آزاده مهرپویان، دانش آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی است 

که مدرک دکتری اش را از دانشگاه درجه الف »پونا« هندوستان کسب 

کرده است. او عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و عضو شبکه 

زنان دانشمند جهان اسالم است که سابقه تدریس در دانشگاه های 

شهید بهشتی و تهران را در پرونده کاری خود دارد و درحال حاضر به طور 

دائم به عنوان استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 

مشغول فعالیت است. از فعالیت های او می توان به همکاری با ایرانداک 

به عنوان بانک اطالعاتی کشور و چند واحد دیگر دانشگاه آزاد اسالمی و 

عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و شبکه زنان دانشمند 

جهان اسالم اشاره کرد.  وی همچنین از دانش آموخته های برگزیده 

خارج کشور بوده و در المپیادها و فستیوال های بین المللی هم حائز 

رتبه های برتر شده و عالوه بر این تقدیرشده نهاد مقام معظم رهبری در 

امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور است. 

طبق آیین نامه ها و امتیازبندی های صورت گرفته، تعداد و نوع و اعتبار 

مقاالت، کنفرانس ها، کتاب و دستاوردهای پژوهشی و نیز المپیادها 

و فستیوال ها و داوری مقاالت و مجالت کنفرانس ها و سخنرانی های 

علمی در کنار هم و بررسی  آنها می تواند در تعیین نخبگان در دنیا موثر 

باشد. مهرپویان به خاطر فعالیت های بین المللی که به ویژه در مجموعه 

کشورهای جهان اسالم داشته، جزء 10 زن برتر شبکه زنان دانشمند 

جهان اسالم شناخته شده است. او در کشورهایی چون انگلیس، 

هندوستان، مالزی، ترکیه، امارات و برخی کشورهای عربی فعالیت های 

مثمرثمری در قالب ارائه مقاله، سخنرانی های علمی و برگزاری کارگاه های 

تخصصی انجام داده است.

 به گفته این پژوهشگر، یکی از مقاالتش در پایگاه »الزویر« نمایه شده 

که موضوع آن درباره ادبیات تطبیقی است و جزء یکی از شاخص ترین 

مقاالت او به شمار می آید. در این مقاله، به مقایسه فمینیسم در ادبیات 

تطبیقی پرداخته و مقاله دیگر در رابطه با قوانین حاکم برای آموزش های 

الکترونیکی در پایگاه سیج تامسون رویترز است.  به طورکلی، تخصص او 

در ادبیات تطبیقی است که معموال نقش زنان را در ادبیات های مختلف 

ایران و جهان بررسی و ارزیابی می کند. او می گوید: »همیشه تالش 

کرده ام یکی از ادبیات های مورد مطالعاتی ام حتما از ادبیات فارسی باشد 

به این دلیل که ادبیات فارسی از نظر بین المللی بیشتر به دنیا شناخته 

شود و آن را با ادبیات جهان مقایسه می کنم. این کار باعث معرفی بیشتر 

و درک عمیق تری از ادبیات ایران به دنیا می شود. بیشتر فعالیت من در 

این زمینه، در حوزه ادبیات و فرهنگ است و پژوهش و مطالعاتم بیشتر 

تطبیقی است.« یکی از شاخص ترین تطبیق های ادبیاتی که انجام داده، 

مقاله ای پیرامون قیاس شاهنامه و هزارو یک شب است که در دانشگاه 

بیرمنگهام انگلیس ارائه داده است. او می گوید: »در آنجا فرهنگ اسالمی 

خانواده را در شاهنامه و هزار و یک شب بررسی کردم که به عنوان یکی از 

مقاالت منتخب شناخته شد.« او معتقد است پژوهشگران، نویسندگان، 

نظریه پردازان و اندیشمندان فراوانی به زبان فارسی در حوزه ادبیات 

فارسی در کشور داشتیم و داریم اما هنوز کار بسیار زیادی برای معرفی، 

گسترش و اعتالی این ادبیات به جهانیان داریم که طی کنیم و این 

تالش اندک نتوانسته به خوبی رسالت ما را ادعا کند و باید این موضوع 

را به لحاظ بین المللی گسترش دهند. یکی از مسائلی که در این میان 

مطرح می شود، اینجاست که هزار و یک شب را متعلق به ادبیات عرب 

می دانستند نه فارسی و شخصیت شهرزاد را یک شخصیت عرب زبان 

می دانستند.« او در ادامه می گوید: »در تطبیق دیگری که انجام داده ام، 

نظامی را با فرد دیگری در ادبیات انگلیسی مقایسه می کنم و یکی از 

مشکالت من اینجاست که کشور آذربایجان، نظامی را به نام خود ثبت 

کرده و درحال حاضر پس از به اتمام رسیدن مقاالت من، مجالت معتبر 

به این نکته معترض شده اند که نظامی ایرانی نیست و به نام آذربایجان 

به ثبت رسیده و من ماه هاست به دنبال ارائه شواهد و مدارک به منظور 

ثابت کردن این موضوع هستم که در کشور ما به دلیل تحوالت تاریخی 

در مرزها، آذربایجان از ایران جدا شده است.« او معتقد است ما به عنوان 

پژوهشگر و نویسنده کم کاری کرده ایم و وظایف مان را به درستی انجام 

نداده ایم و نمی توانیم وجهه بین المللی ادبا و دانشمندان خود را ثابت 

کنیم تا بعد از آن تازه بتوانیم دستاوردهای پژوهشی خود را به دنیا ارائه 

دهیم. چنین موضوعی برای موالنا هم اتفاق افتاده و ترکیه نسبت به 

آن مدعی شده و این در حالی است که این ادبا و دانشمندان جزء افراد 

مشهور و شاخص کشور ما به شمار می روند و می توانند اثربخشی زیادی 

از نظر بین المللی روی تطبیق ما، فرهنگ ما، مسائل اجتماعی و فرهنگی 

کشور و روانشناختی و فلسفی داشته باشند اما آنقدر ما در سایه عمل 

نکرده و پل ارتباطی علمی ایجاد نکرده ایم که چنین اتفاقی رخ داده 

است. از دیدگاه این استاد دانشگاه، هر کسی بتواند در این زمینه قدم 

بردارد، قطعا کارهای مثبتی در انجام خواهد شد. 

 دنیا همیشه مشتاق ادبیات ایران است

مهرپویان درباره استقبال دنیا از ادبیات و فرهنگ ایران به »فرهیختگان« 

می گوید: »همیشه برایشان جالب بوده و تصورشان بر این بوده که چون 

 خودشان در ایران و خاورمیانه حضور ندارند و آثار یا ترجمه نشده اند یا

 به درستی ترجمه نشده و به راحتی قابل دسترس نیست، اطالعات کم 

و سطحی درباره ما دارند و به اندازه دیگر ادبیات روی آن عمیق نشده اند 

و هر بار کسی درباره آن تحقیق می کند، بسیار مشتاقانه آن را دنبال 

می کنند و هرگز اشتیاق شان کم نشده است.« به طور قطع، تالش ها و 

تحقیقاتی که مهرپویان به عنوان دکتری تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی 

در سطح جهان انجام داده، بی تاثیر نبوده اما او به تنهایی قادر نیست 

این بار سنگین را به دوش بکشد و برای رسیدن به هدف غایی، تالشی 

همگانی باید باشد تا بتوان در قالب کاری گروهی این ماموریت حیاتی 

را به سرانجام رساند. 

 در کشور تحول خاصی نداریم

این استاد نخبه دانشگاهی معتقد است یک دست صدا ندارد و این هدف، 

کاری جمعی می طلبد. او به کمک رشته های میان رشته  ای اشاره می کند 

و می گوید: »به عنوان مثال زمانی که من بحثی را از دیدگاه فمینیسم 

بررسی می کنم، محقق دیگری می تواند آن را از دیدگاه روانشناسی یا 

اجتماعی بررسی کند. یا فرد دیگری فلسفه و ادبیات را کنار هم بگذارد. 

نتیجه آنچه در کارهای پژوهشی اتفاق می افتد، نوآوری است. ما زمانی 

بیشتر شاهد نوآوری ها هستیم که بتوانیم مطالعات میان رشته ای داشته 

باشیم و از رشته دیگر بتوانیم به رشته دیگر پل بزنیم و از تخصص های 

مختلف در کنار هم استفاده کرد. درواقع، دستاوردهای پژوهشی ما 

باعث تحول نمی شود. ما مقاله چاپ می کنیم. من در رشته خودم که 

علوم انسانی است باید در اعتالی فرهنگ در عرصه بین المللی فعالیت 

کنم تا فرهنگ ما شناخته شود. ما با توجه به باال بودن دستاوردهای 

پژوهشی و چاپ مقاله های مختلف، تحول چشمگیری در کشور نداریم.« 

 نخستین واژه نامه یادگیری الکترونیکی دنیا

او چهار سال از عمر خود را به همراه یکی از دانشجویانش صرف جمع آوری 

واژه ها در حوزه های مختلف الکترونیکی کرده و سرانجام در فروردین 

سال جاری توانست نخستین واژه نامه یادگیری الکترونیکی انگلیسی 

به انگلیسی را به چاپ برساند که برای اولین بار در نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران رونمایی شد. مهرپویان دراین باره می گوید: »این واژه نامه قرار 

بود ابتدا توسط یکی از ناشران معروف خارج از کشور به چاپ برسد اما 

به دلیل تحریم ها، این مساله منتفی شد. انجمن یادگیری الکترونیکی 

ایران که متعلق به دانشگاه تهران است، به عنوان حمایت کننده به ما 

در انتشار این واژه نامه کمک کردند.« نسخه انگلیسی به فارسی آن هم 

آماده و درحال بازخوانی است و به زودی وارد بازار می شود. این واژه نامه 

متشکل از واژه های تخصصی رشته یادگیری الکترونیکی به عنوان یک 

رشته میان رشته ای است که رشته هایی چون مهندسی کامپیوتر، آی تی، 

تکنولوژی آموزشی و مدیریت آموزش را دربرگرفته و از طرفی، هر کدام 

از این رشته ها واژه نامه های اختصاصی خودشان را دارند و این واژه نامه 

به عنوان یک واژه نامه جامع، نیاز تمام این حوزه ها را پوشش داده است که 

هم کاربردی و قابل فهم باشد و هم بتواند مفهوم کاملی را در هر رشته به 

مخاطب برساند. درواقع، این واژه نامه به صورت توصیفی است و هر کلمه 

در قالب یک خط توضیح داده شده که در حوزه یادگیری الکترونیکی 

دارای چه معنی ای است. 

 در ایران، کیفیت مقاله فدای کمیت می شود

 ISI مهرپویان به چهار سال استاد برتر کارگاه های آموزشی مقاله نویسی

و روش تحقیق در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانداک بوده  و 

به عنوان فردی که با مقاالت ISI به طور مستقیم در ارتباط است و کار 

داوری مقاالت ISI را در خارج از کشور هم انجام می دهد، می گوید: »در 

سال 1998 موسسه ای به نام ISI وجود داشت. در آن زمان فردی به نام 

»تامسون رویترز« این موسسه را خریداری کرد و به نام خودش تغییرنام 

داد. این موسسه بزرگ، در کنار انتشار خبرهایی در قالب سایت خبری 

رویترز، مجالت و مقاالتی را براساس معیارهایی، امتیازبندی کرده و 

نمایه می دهد. اتفاقی که در این میان رخ داده، این است که ایران 

تصمیم گرفت برای ارزیابی استادان و دانشجویان، چاپ مقاالت را در 

ISI به عنوان معیار قرار  دهد و همین سبب شد ارائه مقاالت ISI یکی از 

شروط و معیارهای ارتقای استادان در کشور باشد. این درحالی است 

که عالوه بر ISI، نمایه های دیگری چون اسکوپوس و سایر معیارهای 

موثر ارزیابی عملکرد علمی وجود دارد اما دانشگاه های ایران به مقاالت 

ISI به عنوان معیار روی آوردند.« او در ادامه بر این نکته تاکید می کند که 

»در خارج از کشور وقتی مقاله ای را به زبان بین المللی منتشر می کنند، 

در پس آن پژوهشی عظیم نهفته است که دستاورد آن، مقاله ای است 

که قرار است در ISI منتشر شود. در واقع، آن مقاله بازخورد خوبی در 

دنیای واقعی دارد و تحولی از نظر تولید یا کارآمدی و بهره وری ایجاد 

کرده است. اما در آشفته بازار مقاالت ISI در ایران، این روند به صورت 

کورکورانه دنبال می شود و برخی اقدام به چاپ مقاالتی می کنند که 

پژوهشی در پس زمینه آن وجود داشته و اثربخشی خاصی داشته باشد.« 

مهرپویان با اشاره به شروط ارتقای استادان به این نکته تاکید می کند که 

در دانشگاه های خارج از کشور، تعداد مقاالت ISI هرگز جزء شروط الزم و 

ضروری دانشگاه ها نیستند و آنچه مهم است، کیفیت و میزان تاثیرگذاری 

و کاربردی بودن آنهاست که می تواند معیاری برای سنجش استادان و 

دانشجویان دکتری تلقی شود. 

 استنادهای مصنوعی

مقاالت پس از فرستاده شدن به پایگاه های ارزشیابی، مورد بررسی قرار 

می گیرند که آیا دارای کیفیت هستند یا شاخص ها را رعایت کرده اند یا خیر 

و سپس به آنها نمایه داده می شود که مدت دار است و اگر کیفیت مقاله 

ادامه دار نباشد، از نمایه خارج می شود. مهرپویان در راستای بی تاثیر 

بودن معیار استناد مقاالت ISI در سنجش و ارزیابی استادان می گوید: 

»معیاری در مقاالت ISI مورد ارزیابی قرار می گیرد به نام citation یا 

استناددهی که برخی استادان به منظور باال رفتن میزان استناد یا 

خودشان به خودشان ارجاع می دهند یا از دوستان و همکاران شان 

می خواهند که مقاله را به مقاله خود ارجاع دهند که شاخص H آنها باال 

برود و نشان دهد مقاله آنها تا چه حد تاثیرگذار بوده است. تا این حد 

مجازی کار کردن، ما را از دنیای واقعی دور کرده است. در این سیستم، 

ماشین میزان استناد را مشخص می کند و درواقع، استناد مقاالت را 

می توان نوعی ضریب تاثیر مصنوعی دانست که واقعی نیست؛ این کار 

مرگ نوآوری، خالقیت و تحول است و هیچ اتفاقی برای جامعه نمی افتد؛ 

این درحالی است که جامعه علمی باید در خدمت جامعه واقعی کشور 

شامل جامعه تولیدی و چرخه های اقتصادی و فرهنگی کشور باشد. 

این چرخه ها زنگ زده اند و تحول اجتماعی و علمی چشمگیری نداریم 

و باید کاری برای به حرکت درآمدن دوباره آنها انجام دهیم تا شاهد 

تحول در کشور باشیم.« 

 مقاالت و پژوهش های فاقد اصالت

او در ادامه صحبت هایش به گفته مقام معظم رهبری اشاره می کند که 

باید پژوهش هایمان را به سمت اقتصاد مقاومتی پیش ببریم. این بدان 

معناست که هر کاری می کنیم باید در راستای خودکفایی باشد و باید 

به دنبال آن باشیم که اقتصاد چگونه بچرخد و تحول در جامعه واقعی ما 

اتفاق بیفتد؛ در غیر این صورت کار پژوهشی صورت نگرفته و تنها کسب 

امتیاز و ارتقا نمی تواند تحولی ایجاد کند. این نخبه دانشگاهی در این 

میان به برخی استادان دانشگاهی اشاره کرد که روی موضوعات خیلی 

اشراف ندارند و به همین دلیل به بازار سیاه روی می آورند که تقلب ها، 

کپی برداری هایی را به دنبال خواهد داشت که سیاستگذاری و تفکرات 

اشتباهی است که از سال های پیش آغاز شده و لزومی بر تداوم آن 

وجود ندارد. او به اقدامات مثبت اخیر در وزارت علوم هم اشاره می کند 

که سعی شده تقلب های صورت گرفته را کمتر کنند، به طوری که لزوم 

چاپ و انتشار پایان نامه برداشته شده و از این طریق قصد دارند احتمال 

لو رفتن مقاله را از طریق تهیه کپی در مراکز مختلف و دسترسی خارج از 

دانشگاه به مقاله ها کاهش دهند. اما این مورد به تنهایی کارساز نیست 

و باید کارهای مهم تری در این زمینه انجام شود. 

به گفته مهرپویان، استاد واحد تهران مرکزی، پایان نامه ها از آنجایی 

حائزاهمیت هستند که دستاورد پژوهشی مقاله است. پیش شرط دفاع 

در تمام دانشگاه های آزاد اسالمی ارائه مقاله ISI است و بدون آن، قادر 

به دفاع نیستند. در این میان، بسیاری از مقاله های ارائه شده به عنوان 

ISI مقاله های کپی شده ای هستند که با استفاده از کتاب ها و مقاالت 

دیگر محققان نوشته شده اند و استادان مربوط و مسئول هم به دلیل 

مشغله زیادی که در رابطه با بررسی پایان نامه ها دارند، قادر به بررسی 

اصالت تمام پایان نامه ها نیستند و همین امر، دست دانشجویان را در 

کپی کردن مقاالت باز می گذارد. پایان نامه های فاقد اصالت و نوآوری 

الزم نمی توانند دستاورد پژوهشی مانند مقاله معتبر داشته باشند، پس 

باید از مرحله پایان نامه به بررسی مساله بپردازیم. 

بخشی از مقاالتی که در ISI به چاپ می رسند مجموعه ای از مقاالت 

کپی شده ای است که از مقاالت از پیش چاپ شده با اندکی تغییر 

گردآوری شده اند که با تغییراتی که در واژگان انگلیسی داده می شود، 

امکان تشخیص قسمت های کپی شده را از بین می برند و به همین دلیل 

است که بعد از چاپ یک مقاله علمی، تحول و اتفاقی رخ نمی دهد. 

کارهای پژوهشی معموال در قالب کارهای گروهی انجام می شوند که 

به زمان زیادی هم نیاز دارند و برخی استادانی که به دنبال ارتقا هستند 

و بعضی دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه دارند، ملزم به ارائه 

مقاالت ISI هستند، به دلیل زمان اندکی که در اختیار دارند، مجبور 

به کپی برداری از مقاله های پیشین می شوند و این جز در سایه الزام 

سیستم آموزشی رخ نمی دهد. 

 به تمام جزئیات مقاالت اشاره نمی شود

مهرپویان معتقد است یک کار علمی زمانی موثر است که به دنیا و 

جامعه رسانده شود و مخاطب داشته باشد و تاثیرگذار باشد. اگر این 

مقاالت در مجالت علمی دنیا به چاپ نرسند و دنیا در این باره اطالعی 

نداشته باشند، رسالت پژوهشی ما نادیده گرفته می شود. اما نباید این 

مساله را نادیده گرفت که به عنوان مثال، برخی محققان و دانشمندان 

چینی که با اهداف نظامی پژوهش هایی را انجام می دهند یا در هند 

فعالیت هایی دارند، برخی مقاالت شان را تا زمانی که به سرانجام 

برسد، منتشر نمی کنند. او در ادامه صحبت هایش می گوید: »برخی 

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در دستاوردهای ارزنده ای که 

دارند، روش تحقیق را به طور کامل ارائه نمی دهند. استراتژی به این 

شکل است که تا حدی می توانند در مقاله به موضوع اشاره کنند که 

بتواند تاییدیه داوری را کسب کند و بیشتر از آن نیاز نیست. درواقع، 

محقق فوت کوزه گری خود را عنوان نمی کند.« به گفته او، جزء شروط 

چاپ مقاله در ISI، بندی منوط به ذکر دقیق تمام مراحل تحقیق اشاره 

نشده و محقق تا جایی باید مراحل را توضیح دهد که برای داوران محقق 

شود که محقق از چه مسیری به نتیجه رسیده است.  او به این نکته اشاره 

می کند که »محققان پیش از چاپ مقاله، آن را در مرکزی که مسئولیت 

ثبت اختراع، اکتشاف، نوآوری و خالقیت به صورت داخلی و بین المللی 

را دارد، ثبت می کنند تا کسی به این مقاله دسترسی پیدا نکنند. آنها 

وقتی روش تحقیق را می نویسند، تمام مراحل و جزئیات و فرآیند تحقیق 

را ذکر نمی کنند چراکه نباید امکان سوءاستفاده برای کشورهای دیگر 

فراهم شود تا فرد یا گروه دیگری از این تحقیق برای دستاورد خود 

استفاده کند. این فرآیند تا زمانی محتاطانه انجام می شود که مقاله 

به نام محقق به چاپ برسد و این به عنوان سند برای آنها ثبت می شود 

و می توان گفت تا جایی که می توانند، برای حفظ پژوهش خود تمام 

تالش خود را کرده و از آن محافظت می کنند.« 
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ندا اظهری
 روزنامه نگار

جگوار خودروی برقی تازه ای می سازد
با وجود فناوری هایی که هر روز شاهد ظهور آنها در دنیا هستیم، اما شهرهای 

مختلف دنیا به ویژه کالنشهرها هنوز هم از آلودگی های مختلف صنعتی و 

سوختی رنج می برند و محققان همواره به دنبال راه حلی برای این مشکل 

بوده اند. تولید خودروهای برقی دستاوردی بود که چندسالی است مورد 

استفاده قرار گرفته و توانسته از حجم آلودگی شهرها بکاهد و حربه ای باشد برای 

زندگی سالم تر. در این میان، شرکت های خودروسازی متعددی وارد تولید این 

خودروها شده اند. به تازگی، جگوار از تولید خودروی برقی تازه ای در کارخانه 

خود در کستل برومویچ انگلیس خبر داده که مدلی برقی شده از خودروی 

ایکس جی محسوب می شود. به گزارش مهر این خودرو از نوع سواری های 

معمولی یا صندوق دار خواهد بود و توسط همان گروه سازنده خودروی برقی 

 ای پیس جگوار تولید می شود. گفته می شود جگوار قصد دارد یک مدل دیگر 

از خودروی ایکس جی را هم تولید کند که موتور آن از نوع احتراقی است. اما 

خود این شرکت خبر یادشده را رد یا تایید نکرده است. پلتفرم جگوار جدید 

ایکس جی به گونه ای طراحی می شود که ساخت مدل های گازوئیلی، برقی، 

هیبریدی و بنزین سوز آن را به سادگی ممکن کند. انتظار می رود مدل برقی 

این خودرو تا سال ۲0۲0 در دسترس عالقه مندان قرار گیرد. 

برنامه نویسی برای حرکت ربات ها در مسیرهای ناهموار  
پژوهشگران آمریکایی، برنامه ای برای هدایت ربات ها ابداع کرده اند که می تواند 

به آنها کمک کند تا مسیر خود را روی زمین ناهموار پیدا کنند. به گزارش ایسنا، 

برنامه ریزی ربات ها برای راه رفتن روی سطوح ناهموار، معموال دشوار است اما 

پژوهشگران »موسسه شناخت انسان و ماشین« فلوریدا، نوعی برنامه برای تنظیم 

ربات ارائه داده اند که به آن در مســـیریابی روی زمین ناهموار کمک می کند. 

این برنامه از سال ۲01۶ شروع شده اما جدیدترین ویدئوی آن، پیشرفت های 

بیشتری را نشان می دهد. در این ویدئوی جدید، ربات شرکت »بوستون داینامیکز« 

موســـوم به »اطلس« و ربات ناسا موسوم به »والکایری« را می بینیم که با کمک 

برنامه موسســـه »شناخت انسان و ماشین« راه می روند. این ربات ها می توانند 

راه خـــود را در میان بلوک هایی که روی زمین قرار دارند، پیدا کنند و همچنین 

از راه های باریک و دشـــوار بگذرند. این برنامه، نقطه آغاز و پایان حرکت ربات را 

مشخص می کند، نقشه مسیرهای احتمالی را ارائه می دهد و درنهایت ربات را به 

بهترین مسیر هدایت می کند. همه این مراحل، با کمک سخت افزارهای جدید 

و با سرعت نسبتا باال طی می شوند. ربات ها با کمک این برنامه می توانند خود 

را با تغییرات محیطی و بلوک های قرارگرفته در مسیر وفق دهند و مسیری را برای 

راه رفتن پیدا کنند. موفقیت ربات در مسیریابی بیش از 90 درصد بوده است. 

ایجاد شبکه های نسل پنجم با همکاری هواوی با انگلیس 
اپراتورهای تلفن همراه در انگلیس سرانجام تسلیم فشارهای آمریکا نشدند و تمامی 

آنها قصد دارند برای ایجاد شبکه های نسل پنجم از خدمات و همکاری های هواوی 

بهره مند شوند. به گزارش مهر، تمامی چهار اپراتور بزرگ تلفن همراه انگلیس 

)شامل ای ای، او۲، تری و وودافون( می گویند از خدمات هواوی برای ایجاد 

شبکه های نسل پنجم بهره می گیرند. قرار است در گام اول از فناوری هواوی برای 

راه اندازی سایت ها و دکل های نسل پنجم استفاده شود. او ۲ و تری به همین منظور 

قراردادهایی را نیز با شرکت هواوی منعقد کرده اند که البته جزئیات آنها مشخص نشده 

است. البته قرار نیست اپراتورهای انگلیسی از فناوری هواوی در بخش های حساس 

شبکه های خود استفاده کنند. این کار با هدف تبعیت از استراتژی دولت انگلیس 

صورت می گیرد که براساس آن هواوی حق همکاری مشترک فناورانه با شرکت های 

 انگلیسی در حوزه های حساس و مرتبط با امنیت ملی را ندارد. در شرایطی که

 هیچ شواهد قطعی در مورد همکاری هواوی با دولت چین به منظور جاسوسی از 

مشتریان این شرکت وجود ندارد، تنها فشارهای آمریکا باعث محدود شدن همکاری 

آن با اپراتورهای انگلیسی شده است. در عین حال باید توجه داشت اپراتورهای 

انگلیسی تجربه خوبی از همکاری با برخی شرکت های دیگر مانند اریکسون برای رفع 

نیازهای خود ندارند و همین مساله باعث شده آنها به هواوی روی آورند. 

دانشگاه سازنده ماه نورد ناسا مشخص شد
ناسـا به دانشـگاه کارنگی ملون ماموریت داده تا ماه نورد مورد اسـتفاده آن در 

سـفر آتی به تنها قمر کره زمین را بسـازد. بر همین اسـاس قراردادی به ارزش 

5/۶ میلیون دالر بین دو طرف منعقد شده است. به گزارش مهر، این ماه نورد 

کـه مـون رنجـر نـام دارد، ابعادی به اندازه یک چمدان دارد و وزن آن روی زمین 

برابـر بـا 11کیلوگـرم اسـت. ایـن ماه نورد همزمـان با اعزام فضاپیمای ناسـا به 

سـوی ماه در سـال ۲0۲1 روی سـطح آن فرود خواهد آمد. ناسـا برای تولید 

ایـن ماه نـورد درمجمـوع 1۲ پیشـنهاد دریافـت کرده بود کـه درنهایت با طرح 

پیشـنهادی دانشـگاه کارنگـی ملـون موافقت کـرد. مون رنجر به طـور خودکار 

قـادر بـه حرکـت در سـطح مـاه خواهد بـود و در ماموریت یک هفتـه ای خود به 

اکتشـاف بـر سـطح این سـیاره می پـردازد. این ماه نورد حداکثـر می تواند یک 

کیلومتـر از سیسـتم کنترل کننـده خـود فاصله بگیرد. طرح ناسـا بـرای اعزام 

فضانـوردان آمریکایـی بـه مـاه و اقامت دائم در سـطح تنها قمر زمین مسـتلزم 

اسـتفاده از تجهیزات رباتیک بسـیار متنوعی اسـت که برای اسـتخراج منابع 

معدنـی مـاه، تهیـه آب، ساخت وسـاز و... مورد اسـتفاده قـرار خواهند گرفت. 

ایـن ربات هـا بایـد بتوانند در شـب های طوالنی و سـرد ماه کیفیت کاری خود 

را حفظ کنند بنابراین تولید آنها کار سـاده ای نیسـت. 

چارسوی فناوری


