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PERIÓDICOS

Novembro 2006 / n. 6

IEEE SPECTRUM

Artigo:

 Psychiatry’s shocking

new tools: doctors are

turning to implants,

electromagnets, and other

experimental devices to

treat their most hopelessly

depressed patients.

Vol. 43, n. 3 (Mar. 2006)

Proceedings of the IEEE

 Special issue:

Multirobot systems.

Artigos:

 Market-based multirobot

coordination: a survey

and analysis;

 Assignment of

dynamically perceived

tasks by token passing in

multirobot systems;

 Building multirobot

coalitions through

automated task solution

synthesis;

 Decentralized

cooperative aerial

surveillance using fixed-

wing miniature UAVs;

 Distributed multirobot

exploration and mapping;

 Building segment-based

maps without pose

information.

Vol. 94, n. 7 (July 2006)

Info Coleção

Artigo:

 Guia do vídeo: um roteiro

para você tirar o máximo

dos vídeos na sua vida

pessoal e profissional.

N. 34 (out. 2006)

  A biblioteca do Instituto de Informática iniciou,

em outubro, a identificação das

1212 dissertações e teses defendidas

na instituição entre 1975 e 2005.

Deste total, a biblioteca possui 708 trabalhos
em papel, sendo que 368 já estão com texto

integral na internet.

A partir de agora a biblioteca entrará em nova

fase de trabalhos:

1) obter, junto aos autores que possuem cópia

em papel, a versão eletrônica, ou digitalizar

as cópias;

2) localizar os 136 trabalhos e autores que

não possuem cópia impressa na biblioteca.

Esta iniciativa tem o caráter de documentar

o conjunto de teses e dissertações produzidas

no PPGC, bem como de divulgar e disponibilizar

para o público interessado os textos completos,

via Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

da UFRGS (http://www.biblioteca.ufrgs.br/
bibliotecadigital/).
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LIVROS

 SACHA, Krzysztof (Ed).

Software engineering
techniques: design for

quality. New York : Springer,

c2006. 378 p. (The

International Federation for

Information Processing).

 IFIP TC12 INTERNATIONAL

CONFERENCE ON INTELLIGENT

INFORMATION PROCESSING, IIP,

4., 2006, Adelaide, Australia.

Intelligent information processing
III. New York : Springer, c2006.

580 p. (The International Federation

for Information Processing).


