HRH 2018
Để chuẩn bị cho Hội thảo Quốc tế về tính nhân văn, tôn trọng cuộc sống và Nhân loại
Hiện tại, công nghệ cải tiến đa dạng được sử dụng trên hệ thống đa phương tiện trong môi trường
công nghệ thông tin thông dụng. Chúng cho phép chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn
bằng việc cung cấp nền tảng cho sự phát triển được ghi nhận trong xã hội loài người nơi mà các
lĩnh vực về công nghiệp, thương mại, giáo dục, chức năng của chính phủ và chăm sóc sức khỏe
hoặc y tế trở nên ngày càng phức tạp hơn bao giờ hết.
Như vậy, trong buổi hội thảo này mục đích chính của chúng ta là tiến hành thảo luận dựa trên
nền tảng nghiên cứu chuyên sâu mà nó đóng góp cho nhân loại bằng việc tôn trọng cuộc sống và
Nhân văn, đồng thời hỗ trợ và phục vụ những người bị lãng quên và cô lập.
Vì mục đích này chúng tôi muốn nhận được nhiều bản sơ khảo có giá trị và ý nghĩa liên quan đến
chủ đề như: dịch vụ chăm sóc sức khỏe tôn trọng cuộc sống và Nhân văn, một giải pháp đạo đức
đối với trí tuệ nhân tạo và Big data, ý nghĩa của việc hỗ trợ và phục vụ những con người bị lãng
quên như: người tàn tật hoặc người cao tuổi, những thuyết toán học có mức ảnh hưởng sâu về
mặt khoa học và ngành công nghiệp, hoặc những nội dung về lịch sử có đóng góp cho nhân loại
về mặt văn hóa. Đối với chủ đề cuối cùng, bất kỳ ai cũng có thể viết bản phác thảo về JINLIN như
là một thành phố lịch sử đã trải qua nhiều năm trong lịch sử Trung Quốc là ví dụ.
Nói cách khác, cái mà chúng ta đang tìm kiếm trong cuộc hội thảo này là tiểu thuyết hay những
bản dự thảo(chưa xuất bản) mà có những ý kiến đa dạng được hợp nhất và hài hòa. Những người
tham dự có thể viết về một trong các chủ đề được liệt kế bên dưới nhưng không giới hạn.
● Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tôn trọng cuộc sống và nhân văn
● Giải pháp đạo đức đối với trí tuệ nhân tạo và Big data
● Ý nghĩa của việc hỗ trợ và phụ vụ những người bị lãng quên như: người tàn tật hoặc người cao
tuổi
● Thuật toán học mà có ảnh hưởng xâu đến khoa học và nền công nghiệp
● Nội dung lịch sử đóng góp cho nhân loại về mặt văn hóa
Important Dates
● Paper Submission Due: June 15, 2018
● Author Notification: June 22, 2018
● Registration Due: June 15, 2018
● Camera Ready Due: July 27, 2018
● Conference Date: Aug. 20-22, 2018
Contact: Assistant Prof. Jun-Ho Huh (72networks@pukyong.ac.kr)

