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مهر- شرکت ژاپنی AUTEC روباتی ابداع کرده که می تواند در هر ساعت 450 رول سوشی درست کند. البته این شرکت روبات های مختلفی تولید می کند که با یکدیگر کار می کنند تا فرایند 
تولید سوشی به طور خودکار و با سرعت بیشتری انجام شود. به عنوان مثال این شرکت نوعی میکسر برنج ابداع کرده که می تواند در هر ساعت 1300 ورقه برنج تولید کند.

روباتی که
 سوشی درست می کند

خرده فروشی های بزرگ آمریکا 
خواستار مقابله با اقدامات ضدرقابتی آمازون و گوگل شدند

تعدادی از بزرگ ترین فروشگاه های زنجیره ای و 
خرده فروشی آمریکا، خواس����تار انجام تحقیقات از 
گوگل و آمازون در مورد نقض قوانین ضد انحصار 

شده اند.
فناوران- انجمن رهبران صنعت خرده فروشی 
آمریکا )RILA( که شرکت هایی همچون والمارت، 
تارگت و بست بای از اعضای آن هستند، روز سی ام 
ژوئن با ارس����ال نامه ای ده صفحه ای به کمیسیون 
فدرال تجارت )FTC(، اعالم کرده اند که برای انجام 
تحقیقات آماده همکاری با ای����ن نهاد رگوالتوری 

هستند.
انجمن مذکور در نامه اش بر این نکته تاکید کرده 
که باید قوانین ضد انحصار برای کنترل شرکت های 
بزرگ فناوری مثل آمازون، گ����وگل و فیس بوک، 

بازنگری شود.
انجمن RILA در نامه خود آورده است: به عقیده 
ما، اعمال قوانین روزآمد ضد انحصار، نیازمند توجه 
بیشتر به موضوع کنترل روی اطالعات از سوی این 
شرکت هاست که می تواند آثار ضد رقابتی همچون 

قدرت بازار و کنترل قیمت ها داشته باشد.
خرده فروشان  آمریکایی در این نامه، بر نگرانی شان 
از کنترل غول های فناوری بر جست وجوهای آنالین 

مردم تاکید می کنند و می نویس����ند: این نکته باید 
مدنظر کمیس����یون فدرال تجارت باشد که آمازون 
و گوگل، بخش عمده ای از تمامی جس����ت وجوی 
محصول در اینترنت را کنترل می کنند و به سادگی 
می توانند بر نحوه دسترس����ی مشتریان به قیمت و 
مش����خصات محصوالت اثر بگذارند. عالوه بر این، 
از آنجا که همه کار آنها ب����ر پایه علم  کالن داده ها 
و مدل های یادگیری ماش����ین است، این شرکت ها 
بسیار ماهرانه قادرند با اعمال تغییراتی کوچک در 
انتقال اطالعات، روی رفتار مش����تریان اثر بگذارند. 
بنابراین کمیسیون فدرال تجارت در رویکرد خود 
به بازارهای خرده فروشی، باید با توجه به این مهم 
باشد که کنترل چنین شرکت هایی بر گلوگاه های 
اطالعات به آنها قدرت خارج کردن بازار از تعادل و 
شکل دادن رفتار مشتری را می دهد، به نحوی که 
می توانند سنت رقابت قیمتی را دور بزنند. به بیان 
ساده، شرکت ها به جای قدرت در کنترل قیمت ها، 
در کنترل دسترسی به اطالعات قیمت قدرت دارند.

انجمن رهبران صنعت خرده فروش����ی آمریکا در 
این نامه، به طور خاص آمازون را متهم به تضعیف 
تجربه مشتری در پلتفرم خود می کند و می نویسد: 
برخی برندهای معتبر ترجی����ح داده اند که در این 

پلتفرم حضور نداشته باش����ند، ولی آمازون وانمود 
می کند که به طور مس����تقیم کاالها را از برندهای 
معتبر دریافت می کند و به این ترتیب مش����تری 
را گول می زند و در واقع این محصوالت از س����وی 
فروش����ندگان ثالث روی آمازون به فروش گذاشته 

می شود.
این نامه به نگرانی ها از سوءاس����تفاده های ضد 
رقابتی آمازون از داده ها نیز اشاره می کند. انجمن 
RILA با بیان اینکه آمازون با گردآوری داده های 
فروش سایر محصوالت صاحبان برند، از این داده ها 
برای فروش محصوالت خود استفاده می کند، بیان 
می دارد که شیوه، به دلیل ویژگی ها و دسترسی های 

چنین پلتفرم هایی، آشکارا ضدرقابتی است.
در این نامه با اشاره به تحقیقاتی که در دانشگاه 
شیکاگو انجام شده تاکید می کند: آمازون خدمات 
لجستیکی به بسیاری از فروشندگانش ارایه می دهد 
و به این ترتیب وقتی بخواهد محصولی با برند خود 
ارایه بدهد، با تحلیل داده های رقبا می تواند سیاست 

ورود به بازارش را تنظیم کند.
انجمن RILA در پایان این نامه اش برای همکاری 
با کمیسیون فدرال تجارت اعالم آمادگی کرده است. 
نیکوالس آرنز )Nicholas Ahrens( نایب رییس 

نوآوری این انجمن نیز در همین رابطه به بلومبرگ 
گفت: برای ما روشن اس����ت که کمیسیون فدرال 
تجارت و س����ایر رگوالتورهای مرتب����ط باید نگاه 
دقیق ترین به ش����رکت های پلتفرمی داشته باشند 
و ما در این زمینه آماده همکاری هس����تیم. عالوه 
بر صاحبان کسب وکار، آمازون این روزها از سوی 
سیاستمداران نیز هدف انتقادهای جدی بوده است. 
از جمله الیزابت وارن، کاندیدای دموکرات انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا معتقد است که نقش آفرینی 
 )marketplace( آمازون هم به عنوان بازارگاه
و هم صاحب برند، دلیل مهمی اس����ت که نشان 
می دهد این ش����رکت باید به شرکت های کوچک تر 

تقسیم شود.
ماه گذشته میالدی نیز گزارش هایی منتشر شد 
که نشان می داد کمیسیون فدرال تجارت و وزارت 
دادگستری آمریکا، در هماهنگی با هم، شرکت های 
بزرگ فناوری را به طور ج����دی زیرنظر گرفته اند 
تا رفتارهای ضدرقابتی احتمالی آنان را شناس����ایی 
کنند. در این میان، کمیس����یون ف����درال تجارت 
مسوولیت تحقیق از فیس بوک و آمازون را به عهده 
 گرفته و وزارت دادگستری نیز گوگل و اپل را تحت 

نظر دارد.

کشف گاز عصبی سارین 
در فیس بوک

روز دوشنبه گذشته در ساختمان هایی که عملیات کنترل 
و بررسی بسته های پستی فیس بوک را انجام می دهند، یک 

بسته حاوی گاز عصبی سارین کشف شد.
مهر- چهار ساختمان متعلق به فیس بوک که در آنها 
عملیات دریافت و بررسی بسته های پستی انجام می شود، 
تخلیه شده اند. این درحالی است که طی یک فرایند روتین 
کنترل، یک بسته پستی حاوی گاز عصبی سارین کشف شد.

به گفته آنتونی هریسون سخنگوی فیس بوک در بیانیه ای 
اعالم کرد: هنوز هیچ نشانه ای از تأثیر گذاری این گاز عصبی 
در افراد مشاهده نشده است. این درحالی است که FBI نیز 

مشغول تحقیقات در این باره است. 
سارین یک جنگ افزار شیمیایی بدون رنگ، بو و طعم و 
شفاف است. این گاز عصبی در محیط تبخیر می شود و طی 

چند ثانیه تأثیرگذاری آن در افراد مشخص می شود.
یک قطره از این گاز عصبی روی پوست به تعریق و انقباض 
ماهیچه ای منجر می شود. چنانچه انسان در معرض دوز باالیی 
از این ماده قرار گیرد دچار فلج و اختالل در تنفس می شود 

که مرگ را در پی دارد.

چمدان ها مجهز به
 برچسب دیجیتال می شوند

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز برچسب های دیجیتالی 
برای چمدان های مسافران ارائه کرده که اطالعات پرواز را در 
نمایشگر کوچک خود نشان می دهد و به این ترتیب فرایند 

طوالنی کنترل بار را حذف می کند.
مهر- ایده استفاده  از برچسب های دیجیتالی برای چمدان 
یا View Tag نخستین بار سال گذشته توسط گروه قطر 
ایرویز آزمایش شد.ViewTag  از فناوری شناسایی فرکانس 
رادیویی )RFID(، بلوتوث LE و همچنین یک نمایش���گر 
دیجیتال استفاده می کند تا اطالعات پروازی را نشان دهد که 
به طور معمول روی برچسب های کاغذی چسبانده شده روی 

چمدان ها در فرودگاه ها دیده می شود.
قبل از آنکه مس���افر وارد فرودگاه شود یک اپلیکیشن 
مخصوص اطالعات پرواز را به برچسب های دیجیتالی منتقل 
می کند. به این ترتیب مسافر می تواند از صف کنترل پرواز 
خالص شود و چمدان های دارای برچسب را به بخش حمل 
بار ارائه کند. به این ترتیب عملیات کنترل پرواز طی چند 

ثانیه انجام می شود.
طبق اعالم شرکت این فناوری به مسافران اجازه می دهد 

مکان چمدان خود را راحت تر ردیابی کنند.
بریتیش ایرویز این برچسب های دیجیتالی را به قیمت 
80 دالر به مشتریان خود می فروشد. هر برچسب قابلیت 
 3 هزار بار اس���تفاده دارد و هم اکنون در 63 کشور مورد

 استفاده است.

اینترنت اتیوپی
 بعد از ده روز وصل شد

به دنبال وقوع کودتای ن���اکام در اتیوپی و ناآرامی های 
پس از آن، دسترسی به اینترنت در این کشور به مدت ده 
روز ناممکن شده بود. اما وضعیت از دیروز به حالت عادی 

بازگشت.
فارس- ناآرامی های اتیوپی به مرگ شش مقام برجسته 
دولتی منجر شد. روز 22 ژوئن مهاجمان کودتاچی چند مقام 
سیاسی و نظامی را به قتل رساندند. این امر موجب شد تا 
مقامات محلی برای حفظ امنیت اینترنت اتیوپی را قطع کنند. 
در روزهای بعد موج گسترده ای از دستگیری ها برای آرام 
کردن اوضاع انجام شد. طی روزهای گذشته برخی مناطق 
محدود در اتیوپی قادر به دسترسی به اینترنت بودند، اما از 
روز سه شنبه مردم شهر آدیس آبابا پایتخت اتیوپی هم به 
طور کامل به اینترنت دسترسی یافتند. همچنین بسته های 
اینترنتی خریداری شده توس���ط کاربران که به علت قطع 
اینترنت بدون استفاده مانده بود، مجددا قابل استفاده است.

Ethio Telecom تنه���ا ارائه دهنده دولتی خدمات 
مخابراتی در اتیوپی دو هفته قبل هم دسترسی به اینترنت را 
در جریان برگزاری امتحانات نهایی سرتاسری مدارس قطع 
کرده بود. برآوردهای موسسه نت بالکس نشان می دهد قطع 
اینترنت حداقل 4.5 میلیون دالر در روز به اقتصاد اتیوپی 

خسارت وارد کرده است.

خودروهای الکتریکی  در اروپا
 باید صدای مصنوعی تولید کنند

از دو روز گذشته  تمامی  خودروهای الکتریکی و هیبریدی 
جدید تولیدی در اروپا باید به دستگاه های تولید مصنوعی 

صدا مجهز شوند.
ایرنا- هم زمان با افزایش روزافزون تعداد وسایل نقلیه 
الکتریک���ی و هیبریدی در جهان، روز ب���ه روز به نگرانی 
کارشناسان در مورد امنیت و سالمت عابران پیاده، به ویژه 
عابران کم بینا یا نابینا، افزوده می ش���ود. دلیل این نگرانی 
به صدای بس���یار کم این خودروها نسبت به وسایل نقلیه 
سنتی باز می گردد. حال اتحادیه اروپا تمام تولیدکنندگان 
خودروهای هیبریدی و الکتریکی در این قاره را به استفاده از 
دستگاه های تولید صدا ملزم کرده است. به این ترتیب وقتی 
یک خودروی الکتریکی با سرعت کمتر از 1۹ کیلومتر بر 
ساعت در حال حرکت است، سیستم اخطار آکوستیک آن 
باید برای هشدار به عابران پیاده و دیگر خودروهای موجود در 
خیابان، صدایی رسا و ممتد تولید کند. دستگاه های تولید صدا 
نوعی صدای سفید با شدت صوتی بین 56 تا 75 دسی بل 
از خود آزاد خواهند کرد که به صدای یک دستگاه تهویه 
هوا شباهت خواهد داشت. از سال 2021 تمام خودروهای 
الکتریکی جدید باید از این سامانه تولید صدا استفاده کنند.

کلیسای انگلیس خواستار رعایت اصول اخالقی در اینترنت شد
دیدگاه

اس���قف اعظم کانتربری که رهبر اصلی کلیسای 
انگلستان محسوب می ش���ود خواستار رعایت اصول 
اخالقی و راس���تگویی در اینترنت، به خصوص در 

شبکه های اجتماعی شد.
فارس- اولین بار اس���ت که کلیس���ای انگلیس 
در عالی ترین س���طح در مورد استفاده از اینترنت و 

شبکه های اجتماعی موضع گیری می کند.
جاس���تین ولبی، اس���قف اعظم کانتربری هدف 
از تعیین دس���تورالعمل در این زمینه را مقابله با 
سوءاستفاده از فضای مجازی و جلوگیری از انتشار 

مطالب گمراه کننده در اینترنت عنوان کرده است.

ولبی که در یک نشست پرسش و پاسخ در دفتر 
مرکزی فیس بوک در مرکز لندن شرکت کرده بود، 
گفت: یک قاعده طالیی که حضرت مسیح )ع( در 
مورد آن سخن گفته و در دیگر ادیان الهی نیز دیده 
می شود آن است که با دیگران همانگونه رفتار کنید 
که دوست دارید با ش���ما رفتار شود. بنابراین بیان 
حقیقت و برخورد مهربانانه در اینترنت هم ضروری 

است.
وی افزود: اگر چیزی را در ش���بکه های اجتماعی 
منتش���ر می کنید، آن مطلب باید حقیقت داشته 
باشد. در این زمینه هیچ جایگزینی وجودندارد. برای 

این کار باید از حقیقت مطلق به���ره بگیرید. اگر 
می خواهید نظرتان را بیان کنید این کار را مهربانانه 

انجام دهید.
دس���تورالعمل های کلیس���ای انگلیس در مورد 
استفاده از ش���بکه های اجتماعی مبتنی بر اصول 
دیگ���ری همچون اله���ام بخش���ی و همراهی نیز 
هس���ت و از افراد خواسته ش���ده تا برای تامین 
امنیت کودکان و نوجوانان و نیز افراد بزرگس���ال 
آس���یب پذیر در وب تالش کنند، صداقت داشته 
 باش���ند و از تالش ب���رای گمراه ک���ردن دیگران 

خودداری کنند.
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