
4 T h e  f i r s t  I r a n i a n  I C T  d a i l y
 یکشنبه 5 خرداد 98

 26 مه 2019
 20 رمضان 1440
 شماره 3254

  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانبین الملل
  مدیر مسوول: دکتر سعید سعادت   سردبیر: ایمان بیک   تلفن: 66568725

  تلفن تحریریه: 4-66568722     سازمان آگهی ها:66568731-4
  چاپ: ریحان

  نشانی: خیابان دکتر محمد قریب - کوچه معین، پالک20     تلفن مرکزی: 30 و66568720

 توزیع:  موسسه کیهان)شرکت فراز نما رسانه(                تلفن: 33110251-6

New Tab

خبر

اطالعات ۸۸۵ میلیون
 فایل آژانس امالک فاش شد

اختاللی در اپلیکیشن اینترنتی یک آژانس امالک آمریکایی 
شماره حساب بانکی و اطالعات حساس دیگر 885 میلیون 

فایل آن را فاش کرده است.
 Kerbs On Security مهر- نخستین بار وب سایت
 First Americanاز این اختالل خبر داد و سپس شرکت
Financial نیز آن را تأیید کرد. اختاللی در اپلیکیشن 
اینترنتی این شرکت سبب شده هرکسی با دسترسی به 
مرورگر، بتواند اطالعات حس���اس مشتریان این شرکت را 
ببیند. البته First American Financial  روز جمعه 
این اختالل را برطرف کرد. اما هنوز مشخص نیست آیا افرادی 
با مقاصد مجرمانه به اطالعات فاش شده، دسترسی داشته اند 
یا خیر. این آژانس امالک دربیانیه اعالم کرد شرکتی را برای 
بررسی در این زمینه استخدام کرده است. اگر 885 میلیون 
فایل فاش شده، توسط هکرها جمع آوری شده باشند، این 
مورد یکی از بزرگترین عملیات های افش���ای اطالعات در 
اینترنت محسوب می شود. به هرحال دفتر آژانس امالک 
مذکور در کالیفرنیا است. این آژانس از 800 دفتر خود در ۹ 

کشور درآمدی معادل 5.7 میلیارد دالر دارد.

پروژه آمازون برای اسکن سه بعدی بدن 
آمازون به منظور افزایش شناخت از بدن انسان ها و در 
قالب یک طرح مطالعاتی بزرگ، قصد دارد بدن افراد داوطلب 

را به صورت سه بعدی اسکن کند.
مهر- افرادی که در این طرح مشارکت کنند به عنوان 
هدیه 25 دالر کارت هدیه را برای خرید از آمازون دریافت 

می کنند.
مشارکت کنندگان در این طرح ابتدا باید در یک جلسه 
توجیهی 30 دقیقه ای در دفتر مرکزی آمازون در نیویورک 
شرکت کنند و پس از اندازه گیری قد و وزن آنها، اسکن 
سه بعدی بدن آن بدون نیاز به درآوردن یا تعویض لباس 

انجام می شود.
هنوز مشخص نیست آمازون قصد دارد چه نوع استفاده ای 
از این اطالعات به عمل آورد. اما کارشناسان معتقدند که 
آمازون به طور قطع از این کار اهداف بازاریابی را تعقیب کرده 
و قصد دارد شناخت بیشتری از مشتریان خود و ویژگی های 

فیزیکی و جسمانی آنان به دست آورد.
آمازون در سال های اخیر طرح های جاه طلبانه ای را برای 
تسهیل خرید کاال به اجرا گذاشته که از جمله آنها می توان 
به امکان خرید بدون نیاز به استفاده از کارت اعتباری و تنها 
با عبور از کنار کاالی مدنظر و انتخاب آن اشاره کرد و این 
احتمال وجود دارد که طرح پژوهشی جدید آمازون به این 

ابتکار عمل نیز مربوط باشد.
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نظر

تولید روبات ارزان 
برای یاری کهنساالن

در ش���رایطی که اثر محصوالت روباتیک یاری رسان 
به کهنساالن گران قیمت بوده و برای عموم مردم قابل 
خریداری نیستند، روبات موبیکا با قیمت پایین می تواند 

نیازهای این افراد را برطرف کند.
مهر- این روبات که توسط محققان آلمانی تولید شده 
قادر به دوگونه تعامل صوتی و متنی با انسان هاست. روبات 
یادشده هم می تواند در انجام امور منزل به سالمندان کمک 
کند و هم برای انجام مراقبت های درمانی و بهداشتی از آنها 
برنامه ریزی شود. عالوه بر کمک به انجام امور روزمره، موبیکا 
می تواند مصرف داروهای روزمره را به کهنساالن یادآوری 
کند و با نمایش تصاویر مرتبط به آنها برای انجام برخی 
حرکات ورزشی نیز کمک کند. روبات یادشده با نصب نرم 
افزار خاص ناوبری می تواند برای رسیدن به مقصد نیز به 
افراد کمک کند. روبات مذکور که با چرخ حرکت می کند، 
دارای ارتفاعی قابل تنظیم بوده و برای رسیدن به مقصد 
به طور خودکار قابل برنامه ریزی است. موبیکا از یک نرم 
افزار شناسایی چهره هم برخوردار است و می تواند اشخاص 
مختلف را به یاد آورد. هزینه خرید این روبات و زمان عرضه 

آن به بازار اعالم نشده است.

پرستار روباتیک سالمت کودکان را 
رصد می کند

روباتی مکعبی شکل با صورتی کارتونی در بیش از 2 
هزار پیش دبستانی در چین سالمتی کودکان 2تا6 ساله را 
هر روز بررسی می کند و با ارسال گزارشی کامل از شیوع 

بیماری در مدارس جلوگیری می کند.
 مهر-  روبات  Walklakeکه بدنه ای مکعبی شکل 
و صورتی کارتونی دارد، طی 3 ثانیه دستان، چشمان و 
گلوی کودک را اسکن می کند. این روبات وجود هرگونه 
نشانه ای از بیماری )چشمان قرمز، حساسیت پوستی یا 
زخم هایی در دهان( را رصد می کند و کودک را به پرستار 
انسانی ارجاع می دهد. این روبات می تواند به طور روزانه 
گزارش هایی از سالمت کودکان در مدرسه تهیه کند و 

به این ترتیب از شیوع بیماری ها نیز اجتناب می شود.
Walklake مجهز به دوربین و دماسنج است و به 
همین دلیل می تواند نشانه های معمول بیماری مانند 
تب را در بدن کودکان ردیابی کند. همچنین در مواردی 
که پرستار و نیروی درمانی کافی وجود ندارد، سالمت 
افراد را بررسی می کند. مدارس پیش دبستانی از سال 
2017 میالدی استفاده از این روبات های یک متری را 
آغاز کرده اند. هزینه های روباتWalklake بین 4500 

تا 5700 پوند تخمین زده می شود.

مزایده 
کتبی

   

شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره 180 مورخ  98/02/24  شوراي محترم 
اسالمي شهر ،   در نظر دارد یک قطعه زمین خود  واقع در خیابان سی متری خط نفت - كوچه 
آبادكتول  را از طریق مزایده كتبي به  فروش  از آفتاب 25  شهر علی  10 متری منشعب 

برساند.
*   شرایط مزایده کتبي :

1-  متقاضیان مي بایست قبل ازشركت درمزایده كتبي از محل مذكورموردمزایده بازدید 
به عمل آورند .

2-شركت كنندگان درمزایده مي بایست ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد برای  قطعه زمین 
واقع در در خیابان سی متری خط نفت – كوچه 10 متری منشعب از آفتاب 25   به مساحت 
319/27 مترمربع به مبلغ 340/000/000  ریال ،  به عنوان سپرده شركت در مزایده در 
وجه بانک ملي شعبه مركزي علي آبادكتول بحساب جاري 0105779476005  بنام شهرداري 

واریز نمایند،سپرده مزبور پس از اتمام آگهي و تنظیم قرارداد مسترد میگردد . 
به  آنها  از خرید منصرف شوند سپرده هاي  و سوم  ، دوم  اول  برندگان  3- در صورتیکه 

ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 4- هزینه هاي دولتي از جمله عوارض ، مالیات , هزینه هاي انتقال و كارشناسي  و درج آگهي 

و000 برابر مقررات به عهده برندگان مزایده كتبی خواهد بود0
5- شهرداري در رد یا قبولي یک یا كلیه پیشنهادات مختار میباشد .  

6- به پیشنهادات مخدوش ونا خوانا ترتیب اثرداده نخواهدشد.
7- قیمت پایه كارشناسی برای قطعه  زمین مورد مزایده ،هر متر مربع با كاربري مسکوني 
مبلغ   21/000/000  ریال می باشد ، ضمناً برنده مکلف است كل مبلغ مورد مزایده راظرف 

مدت هفت روز نقداً  به حساب شهرداری واریزنماید .
8- شركت كنندگان، اسناد مزایده وبرگه پیشنهاد قیمت رامی توانند ازامورقراردادهای 
شهرداری یا ازسایت www.aliabad.ir دریافت ویا جهت كسب اطالعات بیشتر ، باشماره تلفن 

های 6-01734222525 داخلی 230 تماس حاصل نمایند.
9- متقاضیان شركت درمزایده  می بایست فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی را در پاكت  
)الف(  – اسناد مزایده را درپاكت )ب(  و  برگه پیشنهاد قیمت راپاكت )ج( قرار داده و تا 

پایان وقت اداری روز  یکشنبه  مورخ  98/03/19 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .
10- بازگشایی پاكت های رسیده راس ساعت  14:15 روز دوشنبه مورخ 98/03/20  در 

محل شهرداري انجام خواهد شد .
انتشار اول :  98/03/05
ابوذر اسفندیاري پورانتشار دوم:   98/03/12

شهردار علي آباد کتول

مهر- تولید پهپاد تا به امروز محدود به تولید انواع زیردریایی و پرنده های خودران بوده است، اما به تازگی پهپادی تولید شده که مانند یک قایق برقی خودکار می تواند 
روی سطح آب حرکت کند. این قایق پهپادی که Heron USV نام و 28 کیلوگرم وزن دارد. طول این پهپاد 1.35 متر بوده و انرژی آن با استفاده از دو باتری تامین 

می شود. حداکثر سرعت قایق پهپادی مذکور به 6 کیلومتر در ساعت می رسد. قایق هدایت پذیر از راه دور را می شود قهپاد نامید، نه؟

قهپاد 
ساخته شد!

فیس بوک در حال برنامه ریزی برای عرضه رمز ارز خود 
در اوایل سال 2020 میالدی است؛ رمزارزی که به میلیون ها 

کاربر فیس بوک امکان انجام پرداخت دیجیتال خواهد داد.
فناوران- این رمز ارز که از آن با نام GlobalCoin یاد 
می شود، به 2.4 میلیارد نفر کاربر ماهانه فیس بوک امکان 
می دهد که دالر یا سایر ارزهای ملی خود را به ارز دیجیتالی 
تبدیل کنند. این ارز دیجیتالی را می توان برای خرید روی 
اینترنت یا در فروشگاه های دیگر مورد استفاده قرار داد یا بدون 

نیاز به حساب بانکی، به انتقال پول پرداخت.
مارک زاکربرگ، بنیان گ���ذار و مدیرعامل فیس بوک، ماه 
گذشته برای بررسی برنامه های خود در این زمینه با مارک 

کارنی، مدیر بانک انگلستان دیدار و گفت وگو کرده است.
زاکربرگ همچنین پیشنهاد ارایه رمزارز فیس بوک را که 
فعال به عنوان »پروژه لیبرا« شناخته می شود، با مقامات وزارت 
خزانه داری آمریکا مطرح کرده و در حال مذاکره با شرکت هایی 
مثل وسترن یونیون برای توسعه راهکارهای ارزان و امن نقل 

و انتقال پول است.
زاکربرگ ماه گذشته در جریان کنفرانس F8 گفته بود: 
پرداخت، یکی از عرصه هایی است که ما امکان ساده سازی آن 
را داریم. من معتقدم که ارسال پول برای شخص دیگری باید 

به آسانی ارسال عکس باشد.
گمانه زنی ها حاکی است که این رمزارز به سادگی روی 

پلتفرم واتس اپ قابل تبادل خواهد بود.

همچنین گفته می شود که فیس بوک قصد دارد از ارزهایی 
شامل دالر، یورو و ین ژاپن به عنوان پشتوانه رمز ارزش استفاده 
کند. همچنین این شرکت می خواهد در ازای فعالیت های 
کاربران در این پلتفرم  اجتماعی از جمله، تماشای آگهی ها 
و تبلیغات و انجام خرید های آنالین، مقداری از رمزارز خود 

را جایزه بدهد.
البته برخی کارشناسان معتقدند که مسایل قانونی از یک سو 
و سابقه بد فیس بوک در زمینه محافظت از اطالعات و حریم 
خصوصی کاربران، مهم ترین موانع بر سر عملیاتی و فراگیر 

شدن رمزارز GlobalCoin خواهد بود.
ربکا هاردینگ، مدیر بخش بانکداری شرکت تحلیل داده های 
کوریولیس تکنولوجیز می گوید: فیس بوک تحت قوانین و 
مقرراتی فعالیت می کند که با مقررات بانکداری متفاوت است 
و از سوی دیگر، رمز ارزها نیز هنوز آن چنان که باید مقررات 
گذاری نشده اند. در انگلستان برای مثال، قانونی رسمی برای 
راهبری این بازار وجود ندارد، چون رمزارزها هنوز یک پول 

رایج قانونی محسوب نمی شوند.
وی می افزاید: فیس بوک درباره محافظت از داده های کاربران 

در چند سال اخیر دچار مشکل بوده و مشخص نیست چگونه 
می خواهد این مشکل را حل کند و به کاربرانش درباره حفظ 
اطالعات مالی شان تعهد بدهد. گفتنی است سال  گذشته در 
پی تحقیقاتی رسمی، مشخص شده که داده های 87 میلیون 
کاربر فیس بوک از سوی ش���رکت کمبریج آنالیتیکا مورد 
سوءاستفاده قرار گرفته و برای آنها تبلیغات مرتبط با ریاست 
جمهوری ترامپ در انتخابات سال 2016 ارسال  شده است.

در اوایل ماه جاری میالدی نیز کمیته بانکداری مجلس 
سنای آمریکا در نامه ای سرگشاده به زاکربرگ، از او خواست 
درباره شیوه عملکرد این ارز و محافظت از داده های کاربران 

توضیح بدهد.
از سوی دیگر، افشا شده که زاکربرگ در این رابطه مذاکرات 
خود را با دوقلوهای وینکل واس، یعنی کامرون و تایلر، آغاز 
کرده است. برادران وینکل واس هم دوره ای های مارک زاکربرگ 
در دانش���گاه هاروارد بودند که بعدها از او به اتهام سرقت 
طرح های شان برای ایجاد یک شبکه اجتماعی شکایت کردند. 
این دو برادر در سال 2014 میالدی شرکت صرافی ارزهای 
دیجیتال Gemini را راه اندازی کردند. Gemini جزو اولین  
شرکت هایی محسوب می شود که تاییدیه تبادل ارز دیجیتال 

به دالر آمریکا را دریافت کرد.
همچنین شنیده شده که فیس بوک برای تکمیل پروژه لیبرا، 
نیازمند یک میلیارد دالر سرمایه گذاری است و در این زمینه 

مذاکراتی را هم با ویزا و مسترکارت انجام داده است.

برنامه های فیس بوک برای راه اندازی رمزارز GlobalCoin در سال آینده

بررسی یونسکو نشان داد:

دستارهای صوتی هوشمند موجب تقویت تبعیض جنسی می شوند

بررسی

بررسی های یونسکو حاکی است که استفاده از صدای زنان برای دستیارهای 
صوتی هوشمند مثل سیری اپل و الکسای آمازون، موجب تقویت تعصبات مضر 

جنسی می شود.
فناوران- نتایج تحقیقات یونسکو نش���ان می دهد که پاسخ هایی که این 
دستیارهای صوتی هوشمند به اغلب درخواست ها می دهند، اغلب فرمان بردارانه و 
گاه حاوی واژه های اغواگرانه است و این سیستم ها حتی به سواالت حاوی توهین 
نیز پاس���خ های مالیمی می دهند و با توجه به استفاده از صدای زنان برای این 

دستیارهای صوتی، ایده زن به مثابه انسان چاپلوس و مطیع را تقویت می کند.
این  گزارش بیان می دارد: اینکه اکثرا از صدای زنانه برای این دستیارها استفاده 
می شود، این پیام را القا می کند که زنان فرمان بردار، مطیع و مشتاق به کمک 
هستند و دسترسی به آنان با لمس یک دکمه یا با یک دستور صوتی مثل »هی« 

یا »اوکی« میسر است.

گزارش یونسکو می افزاید: این دستیارها قدرت عملی فراتر از آنچه به آنها دستور 
داده می شود ندارند. این دستیارها به دستورات عمل می کنند و بدون توجه به 
لحن آرام یا تند دستور یا درخواست، فقط انجام وظیفه می کنند. در بسیاری از 
جوامع، این ویژگی، تبعیض ها و تعصب های جنسی را دامن می زند و باعث تقویت 

این نگاه می شود که زنان خدمت گذار و در مقابل رفتار نادرست، انعطاف پذیرند.
این گزارش به ذکر نمونه های عجیبی درباره پاس���خ های دستیارهای صوتی 
هوشمند به سوال های غیرمحترمانه هم پرداخته است. در یک مثال، وقتی به سیری 

اپل گفته شده که »تو بدکاره ای« سیری پاسخ داده: »خب، از نظرتان ممنونم.«
در این گزارش آمده اس���ت: فضای  کاری و تیم های مهندسی شرکت هایی 
مثل اپل و آمازون، به شدت مردانه است و سیستم هوش مصنوعی که این تیم ها 
می سازند، متاثر از تفکرات زن ستیزانه یا جنسیت زده آنهاست. به همین دلیل 
سیستم هوش مصنوعی آنها در پاس���خ به آزارهای جنسی کالمی  پاسخ هایی 

اغواگرانه یا پوزش طلبانه می دهند که این مساله نگران کننده ای است. 
سانیه گولسر کورت، مدیر بخش برابری جنسیتی یونسکو می گوید: دنیا باید 
توجه بیشتری به این مساله داشته باشد که فناوری های هوش مصنوعی، چگونه 
و از چه زمانی جنسیت زده شدند و از آن مهم تر اینکه چه کسی آنها را جنسیت 
زده کرده است. یونسکو البته اعالم کرده که این فناوری  اخیرا فرصت هایی را برای 
توسعه اپلیکیشن هایی با آسیب زنندگی کمتر فراهم کرده است. این سازمان از 
شرکت ها خواسته که دستیارهای صوتی را با صدای پیش فرض زنانه عرضه نکنند. 
همچنین از شرکت ها درخواست کرده که ساخت سیستم های هوش مصنوعی 
بدون جنیست را امکان سنجی کنند.  این گزارش می افزاید که شرکت ها باید این 
فناوری ها را به نحوی برنامه ریزی کنند که توهین های جنسی و استفاده از عبارات 
توهین آمیز را تقبیح کند. همچنین دستیارهای صوتی را به نحوی معرفی کنند که 

کاربران بدانند با یک انسان مواجه نیستند.
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