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Studenci z Rzeszowa projektantami lotnisk

Studenci specjalności Aviation Management - zarządzanie lotnictwem na
Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczęli szkolenie z obsługi

oprogramowania symulującego procesy zachodzące na lotniskach i projektowanie lotnisk.
Szkolenie prowadzi twórca oprogramowania Kamal Romider Singh, specjalista z zakresu planowania
i rozwoju lotnisk. Jak poinformowała rzeczniczka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie Urszula Pasieczna, dzięki szkoleniu absolwenci zdobędą unikatowe na rynku
przewozów lotniczych umiejętności projektowania lotnisk i umiejętność dokładnej analizy
zachodzących na nich procesów.
Z obsługi oprogramowania przeszkolonych zostanie 45 studentów. Będą oni także korzystać z tego
oprogramowania przez cały rok. Uczelnia bowiem zakupiła 50 pełnych licencji. W czasie szkolenia
słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę z organizacji codziennej pracy w międzynarodowym porcie
lotniczym, nauczą się m.in. jak optymalizować procesy, aby praca portu była wydajniejsza
i bezpieczniejsza, będą tworzyć od podstaw własne modele pracy lotniska i decydować, jak
rozmieścić konkretne elementy portu i sprawnie zorganizować ruch pasażerów. Sprawdzą np. gdzie
tworzą się kolejki, gdzie pojawiają się problemy, by im zapobiec.
Szkolenie potrwa 45 godzin. W kolejnym semestrze studenci zrealizują indywidualnie duże projekty.
Wyniki mogą wykorzystać do prac dyplomowych lub w publikacjach naukowych.
Romider Singh jest prezesem międzynarodowej firmy Aviation Research Corporation z główną
siedzibą w Kanadzie. Mają przedstawicielstwa m.in. w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Singh
w latach 90. stworzył pierwszą wersję narzędzia ARCport, który jest obecnie jednym z najbardziej
rozpoznawalnych oprogramowań do symulowania procesów zachodzących na lotnisku, np.
zachowania pasażerów, przepływu bagażów i cargo, odprawy bagażowej oraz obsługi naziemnej
samolotów i pasów startowych.
Z oprogramowania korzystają międzynarodowe lotniska, by kontrolować i analizować finanse oraz
infrastrukturę m.in. pod kątem przyszłej rozbudowy oraz firmy związane z przewozami lotniczymi.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/13560.html
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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.

30-11-2021

Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.
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Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.
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Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.
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BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.
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300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.
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Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
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Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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