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کلیک چپ کلیک راست 

مهر- تصاویری که از اداره گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا سرقت شده بود، در وب تاریک عرضه شده است. این تصاویر شامل صورت و پالک خودروی رانندگانی است که از مرزهای آمریکا 
گذر کرده اند. در 31 مه  201۹ میالدی اداره گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا متوجه شد یکی از پیمارانکارانش قوانین را زیرپا گذاشته و بدون اجازه کپی از تصاویر شماره پالک و صورت رانندگانی 

که از مرزهای خاکی آمریکا گذر کرده اند را در مخازن خود ذخیره کرده است. 

عکس هزاران راننده 
در وب تاریک

جنگ توییتری بایدن با آمازون

شرکت های بزرگ فناوری چرا مالیات حقه  شان را نمی پردازند
انتقاد جو بایدن، معاون رییس جمهور سابق و نامزد کنونی 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از شرکت های فناوری به 
ویژه آمازون، مبنی بر لزوم پرداخت مالیات حقه از سوی آنها، 

با واکنش آمازون مواجه شد.
فناوران- آمازون با انتش���ار توییتی اعالم کرد: ما از 
س���ال 2016 تا کنون 2.6 میلیارد دالر مالیات بر شرکت 
)Corporate Tax( پرداخته ایم  و ریال به ریال بدهی مان 

را می پردازیم.
این واکنش در پ���ی آن رخ داد که ج���و بایدن، نامزد 
دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در جریان کارزار 
تبلیغاتی اش در آیوا از آمازون و س���ایر شرکت های بزرگ 
فناوری به دلیل پرداخت نکردن مالیات حقه انتقاد کرده بود.

البته پس از این توییت آمازون، بایدن اعالم کرد که من 
دش���منی با آمازون ندارم، اما آنها هم باید مقداری مالیات 
بپردازند. وی در توییتی که روز پنج شنبه گذشته منتشر 
کرد، نوشت: من با آمازون دشمنی ندارم؛ اما هیچ شرکتی که 
میلیاردها دالر سود دارد، نباید مالیاتی با ضرایب پایین تر از 
آتش نشان ها و معلمان بپردازد. ما باید برای کار ارزش قایل 

باشیم، نه فقط برای ثروت.
وی در توییتر خود، گزارش���ی را هم از نیویورک تایمز 
بازنشر کرده است. این گزارش حاکی است که شرکت های 

سودآوری همچون آمازون، مالیات شرکتی در حد صفر دالر 
می پردازند.

در این گزارش، نموداری هم منتشر شده که نشان می دهد 
آمازون با درآمد چند میلیارد دالری، عالوه بر اینکه مالیات 
شرکتی نمی پردازد، بلکه مشوق مالیاتی هم دریافت می کند 
که می تواند در سال های آینده، از این تخفیف در مالیات های 

احتمالی اش استفاده کند.
بیزینس اینسایدر نیز چندی پیش در گزارشی اعالم کرد 
که آمازون، امسال برای دومین سال پیاپی مالیات بردرآمد 
نخواهد پرداخت؛ این درحالی است که ارزش بازار این شرکت 

در ماه سپتامبر 2018 به بیش از هزار میلیارد دالر رسید.
این گزارش می افزاید: دونالد ترام���پ اگرچه در از این 

بابت از آمازون انتقاد کرده؛ اما عمال ضریب مالیات شرکتی 
را کاهش داده و شرایط را برای شرکت های بزرگ ساده تر 

کرده است.
آمازون در توییت خود نوشته است: قوانین مالیاتی مصوب 
کنگره با هدف تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری در اقتصاد 
آمریکا تدوین شده است. ما نیز از سال 2011 تا کنون 200 
میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده ایم و 300 هزار شغل  نیز 
در آمریکا ایجاد کرده ایم. به نظر می رسد که شکایت بایدن از 

قوانین مالیاتی است، نه از آمازون.
البته جو بایدن تنها سیاستمداری نیست که درباره مالیات 
و سایر مسایل از آمازون انتقاد کرده است. دو سناتور دیگر 
یعنی برنی سندرز و الیزابت وارن نیز که هر دو نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 هستند در گذشته آمازون را آماج 

انتقادات خود قرار داده اند.
از جمله در ماه آوریل گذش���ته، الیزابت وارن در یک 
س���خنرانی، آمازون را متهم کرد ک���ه از داده هایی که از 
خریداران و فروشندگان جمع آوری می کند، برای ساخت 
محصوالت خود سوءاستفاده می کند که این کار به گفته وارن، 

رقابت را از بین می برد.
سال گذشته دونالد ترامپ نیز با انتشار چند توییت از 

آمازون به دلیل پرداخت نکردن مالیات انتقاد کرده بود.

اپلیکیشن فیس بوک 
برای جاسوسی از کاربران

فیس بوک از عرضه اپلیکیشنی خبر داد که به کاربران 
برای به اشتراک گذاری داوطلبانه اطالعات شان با این شبکه 

اجتماعی پول می دهد.
فارس- فیس بوک با استفاده از این برنامه درمی یابد که 
هر یک از کاربران از چه اپلیکیش���ن هایی و به چه منظور 

استفاده می کنند.
فیس بوک با استفاده از برنامه یادشده قادر به جاسوسی 
داوطلبانه از کاربران خود است و به اطالعات ارزشمندی در 

مورد نحوه استفاده آنها از اینترنت دست می یابد.
فیس بوک قبال دو اپلیکیشن مش���ابه را برای ردگیری 
فعالیت های کاربران و جاسوسی داوطلبانه از آنها طراحی 
کرده بود، اما به دنبال افزایش انتقادات از این ش���رکت و 
اعتراض به نقض حریم شخصی کاربران و نقض سیاست های 

مربوط به احترام به کاربران مجبور شد آنها را حذف کند.
فیس بوک مدعی است اپلیکیشن جدید که Study نام 
دارد، با دو اپلیکیشن قبلی تفاوت دارد و تنها برای کاربران 
گوش���ی های اندرویدی در دسترس است، هر چند ممکن 
است نسخه سازگار با آیفون آن نیز تولید شود. از طریق این 
اپلیکیشن اطالعاتی در مورد برنامه های مورد استفاده هر 
کاربر، مدت زمان استفاده از آنها و غیره جمع آوری می شود. 
اما از آنها برای ردگیری کلمات عبور یا شناسه های کاربری 

استفاده نخواهد شد.

اینترنت 100 مگابیتی 
در پروازهای ایرفرانس

شرکت هواپیمایی ایرفرانس قصد دارد با استفاده از فناوری 
الی فای خدمات اینترنت پرسرعت خود را با سرعت 100 

مگابیت در ثانیه در پروازهای مختلف ارائه دهد.
فارس- شرکت هواپیمایی ایرفرانس قصد دارد با استفاده 
از فناوری الی فای خدمات اینترنت پرس���رعت خود را با 
سرعت 100 مگابیت در ثانیه در پروازهای مختلف ارائه دهد. 
خدمات یادشده توسط ایرفرانس با همکاری شرکت هایی 
همچون Oledcomm و Latécoère Group و نیز 
دانشگاه Paul Sabatier ارائه می شود. فناوری یادشده 
به مسافران پروازهایی که در ارتفاع حداکثر 30 هزارپایی ) 
حدود ۹ کیلومتر( از سطح دریا انجام می شود، امکان می دهد 

به خدمات مختلف اینترنتی دسترسی داشته باشند.
پیش از این از فناوری الی فای برای اتصال به اینترنت با 
حداکثر سرعت 23 مگابیت در ثانیه استفاده شده بود، اما 
این بار قرار است این سرعت به 100 مگابیت در ثانیه برسد. 
مسیرهای پروازی که این خدمات در آنها ارائه می شود، هنوز 
اعالم نشده، اما به نظر می رسد با توجه به هزینه باالی استفاده 
از این فناوری تعداد عالقه مندان به دسترسی به اینترنت بدین 

شیوه در هواپیما چندان زیاد نباشد.

هک پمپ های بیمارستانی 
جان بیماران را تهدید می کند

موسسه امنیتی سایبر ام دی ایکس از شناسایی دو آسیب 
پذیری خطرناک در پمپ های تزریق پرکاربرد بیمارستانی 
خبر داده ک���ه به هکرها امکان کنت���رل از راه دور آنها را 

می دهد.
مهر- وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز ضمن تأیید این 
موضوع وجود آس���یب پذیری در پمپ های بیمارستانی 
آالریس را تأیید کرده است. پمپ های یادشده برای انتقال 
مایعات به بدن بیماران به ش���یوه ای کنترل شده به کار 
می روند. هکرها با نصب بدافزار روی برد رایانه ای این پمپ ها 
که مجهز به ویندور سی ای هستند، می توانند کنترل آنها را 
به طور کامل در دست گرفته و حتی آنها را خاموش و روشن 
کنند. آسیب پذیری مذکور تا بدان حد جدی است که به 
هکرها امکان صدور فرمان های مختلف و کم و زیاد کردن 
مقدار مایعات در حال انتقال به بدن افراد را می دهد. این کار 
می تواند سالمت بیماران را به خطر انداخته و حتی موجب 

مرگ آنها شود. 

هشدار برادکام سهام تولیدکنندگان 
تراشه کامپیوتری را پایین کشید

هشدار برادکام در مورد ضعف گسترده تقاضای جهانی، 
درحالی که سرمایه گذاران محتاطانه منتظر اجالس هفته 
آینده فدرال رزرو هستند، باعث شد سهام آمریکا در مقادیر 

پایین تری بسته شوند.
مهر- در پایان معامالت روز جمعه )بامداد شنبه به وقت 
تهران(، درحالی که سرمایه گذاران محتاطانه منتظر اجالس 
هفته آینده فدرال رزرو هستند، هش���دار برادکام در مورد 
ضعف گسترده تقاضای جهانی، به سهام سازندگان تراشه 
کامپیوتری فشار وارد کرد و به نگرانی های تجاری آمریکا و 
چین افزود و سهام آمریکا در مقادیر پایین تری بسته شدند. 
پس از اینکه شرکت برادکام پیش بینی درآمد امسال خود را 
با اشاره به تنش های تجاری آمریکا و چین و کاهش صادرات 
به هواوی، 2 میلیارد دالر کاهش داد، سهام این شرکت 5.6 
درصد سقوط کرد. سایر سازندگان تراشه کامپیوتری هم که 
فروش باالیی در چین داشتند، با سقوط سنگین سهام خود 
روبه رو شدند. شاخص نیمه رساناهای )تراشه های کامپیوتری( 

فیالدلفیا 2.6 درصد سقوط کرد.
اکثر سرمایه گذاران روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو حساب 
باز کرده اند، هرچند احتماالً این کاهش نرخ در ماه ژوئن انجام 

نخواهد شد، اما به زودی اتفاق خواهد افتاد.
میانگین صنعتی داوجونز 17.16 واحد یا 7 صدم درصد 
افت کرد و به 2608۹.61 واحد رسید. اس اندپی 500 با افت 
4.66 واحدی یا 16 صدم درصدی، در 2886.۹8 واحد بسته 
شد و کامپوزیت نزدک 40.47 واحد یا  52 صدم درصد افت 

کرد و به 77۹6.66 واحد رسید.

هوش مصنوعی صورت های فتوشاپی را رسوا می کند
فناوری

محققان ش���رکت ادوبی یک ابزار هوش 
مصنوعی ابداع کرده اند که قابلیت شناسایی 
تصاویر جعلی و اصالح ش���ده در ویدیوهای 

»دیپ فیک« را دارد.
 )Adobe( مهر- محققان شرکت ادوبی
یک ابزار هوش مصنوعی جدید ابداع کرده اند 
که می تواند تصاویر دستکاری شده از صورت 

افراد را ردیابی کند.
این ابزار می توان���د هرگونه اصالحی روی 
تصاویر که با چشم غیر مسلح قابل بررسی 
نیست را ردیابی کند. ابزار مذکور به خصوص 
برای ردیابی و بررسی تصاویر در ویدیوهای 

دستکاری شده »دیپ فیک« مناسب است.
ویدیوهای دیپ فیک با استفاده از یادگیری 

عمیقی به طور دیجیتالی کلیپ های صوتی 
جعلی را روی صورت فردی که در حال صحبت 
است همخوان می کنند. در حال حاضر انواع 
مختلفی از این ویدیوها با سرعت زیادی در 
اینترنت و شبکه های اجتماعی در حال انتشار 

است.
ادوبی برای ابداع این ابزار با محققان دانشگاه 
برکلی در کالیفرنیا همکاری کرده است. نتیجه 
این همکاری پژوهش���ی است که در نشریه 

new Arxiv paper منتشر شده است.
این ابزار هوش مصنوعی هرگونه استفاده از 
 Face Awareیکی از ابزار فتوشاپ به نام
Liquifyرا ردیابی می کند. به گفته ادوبی 
این ابزار تغییرات نامحسوسی در صورت فرد 

ایجاد می کند و در نتیجه ردیابی آنان سخت تر 
می شود.

عالوه برآن هوش مصنوعی می تواند تصاویر 
تغییر یافته را به حالت اولیه برگرداند.

محققان با استفاده از مخزنی حاوی هزاران 
تصویر جعلی به این سیستم هوش مصنوعی 

آموزش دادند.
شرکت ادوبی در یک پست وبالگی نوشت: 
هرچند ما به تأثیرات ابزارهای خالقانه فتوشاپ 
و ادوبی برجهان افتخار می کنیم اما شکاف های 
اخالقی فن���اوری خود را نیز به رس���میت 
می شناسیم. در حال حاضر دستکاری تصاویر 
بسیار فراگیر شده و محتوای جعلی به طور 

جدی به یک مشکل تبدیل شده است.

عضویت صدها پلیس آمریکایی
 در گروه های ضداسالمی  فیس بوک

 بررسی که در این زمینه توسط سازمان خبری ریویل به سفارش مرکز گزارش های تحقیقاتی ایاالت 
متحده انجام شده، نشان می دهد کارکنان بیش از 50 اداره پلیس و مرکز قضائی در آمریکا در این 

گروه های تندروی فیس بوکی عضویت داشته اند.
مهر- هنوز مشخص نیست عضویت در گروه های ضداسالمی، نژادپرست و خشونت گرا در فیس بوک 
چه تأثیری بر رفتار و عملکرد پلیس و قوه قضائیه امریکا گذاشته و تحقیقات در این زمینه در جریان 
است. به دنبال افشای این موضوع فعالً تنها یک افسر پلیس به جرم نقض قوانین و مشارکت در گروه های 
تندرو اخراج شده است. اسامی برخی از این گروه ها نیز در نوع خود جالب توجه است. از جمله این اسامی 

 می توان به »زندگی سفیدپوست هاست که اهمیت دارد« و »گروه مخفی مرگ بر اسالم« اشاره کرد.
برخی از گروه های یادشده تابدان حد تندرو و خشونت طلب بوده اند که حتی از تحرکات شبه نظامی  و 
خشن بر علیه دولت آمریکا نیز حمایت می کردند که از جمله آنها می توان به گروهی موسوم به حافظان 

سوگند اشاره کرد. افراد عضو این گروه ها متغیر بوده و از 150 تا 400 نفر را در بر می گرفته اند.
نگران کننده ترین موضوع در این زمینه آن است که تمامی این گروه ها توسط افسران پلیس فعال یا 

بازنشسته تأسیس شده اند و آنان همکاران خود را به عضویت در این گروه ها تشویق می کرده اند.
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