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پییاایی و کیرایی را بی SSDییی 
پتتتتت گ گیبییت تجبب  کن  ا 

 3D NAND استفاده از چیپست های حافظه بسیار پرسرعت

2D NAND به جای چیپست های

ــود  ــه DDR3L جهــت بهب اســتفاده از حافظه کــش جداگان

SSD سرعت انتقال اطالعات و استفاده حداکثری از ظرفیت

نرم افــزار پشــتیبانی بــا پنــل اختصاصــی و کاربــردی جهــت 

SSD محافظت و مشاهده وضعیت سالمت
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کلیک چپ کلیک راست 

فارس- شرکت سیف بریچ از شناسایی آسیب پذیری خطرناکی در نرم افزار  SupportAssistشرکت دل خبر داده که تمامی رایانه های مجهز به این نرم افزار را تهدید می کند. نکته جالب 
این است که SupportAssist در اصل برای حفاظت در برابر بدافزارها عرضه شده است. دل برای این مشکل وصله ای عرضه کرده است. پیش از این در ماه آوریل هم مشکل دیگری در این 

نرم افزار شناسایی شده بود که اجرای کدهای مخرب را از راه دور روی لپ تاپ های دل ممکن می کرد. 

شناسایی حفره خطرناک 
در نرم افزار امنیتی دل

پلتفرم ها ما را گول می زنند

دیپ فیک مشکل فناوری نیست، مساله قدرت است

در بحبوحه انتخابات ریاس���ت جمهوری سال 2016 
ایاالت متحده، کمتر کسی پیش بینی می کرد که اطالعات 
نادرست )misinformation( تا این حد می تواند بر روند 
دموکراسی تاثیر منفی بگذارد. اما حاال در آستانه انتخابات 
2020 حساس���یت ویژه ای درباره تهدیدات جدیدی که 

اکوسیستم اطالعات را شکننده کرده است، وجود دارد.
امروز دیگر بات های روس���ی در صدر سیاهه نگرانی ها 
نیستند؛ بلکه جعل عمیق یا دیپ فیک جای آنها را گرفته 
است. جعل عمیق استفاده از هوش مصنوعی برای دستکاری 
چند رسانه ای هاس���ت؛ به نحوی که با استفاده از تصویر یا 
صدای افراد، آنها را در حال اظهار مطالبی نشان می دهند که 

در واقع چنین حرفی نزده اند.
اکنون این تهدید جدی گرفته ش���ده است. پنج شنبه 
گذشته، نخستین جلسه ارایه گزارش کمیته اطالعات کنگره 
آمریکا دراین باره برگزار شد و آدام شیف، رییس این کمیته 
در سخنرانی خود، با بیان اینکه جامعه در معرض یک انقالب 
فناورانه است، گفت: این انقالب به طور موثر شیوه تولید 

اخبار جعلی را متحول می کند.
او از نوآوری ها در هوش مصنوعی گفت که در کارزارهای 
انتخاباتی به کار گرفته خواهد شد و با الگوریتم های بهبود 
یافته اش، تشخیص اصالت تصاویر، ویدیوها، متون و صوت  را 

بسیار دشوار خواهد کرد.
به طور خالصه، او مشکل محتواهای رسانه ای دستکاری 
شده را تهدید جدیدی عنوان کرد که فناوری های پیچیده در 

حال رشد منجر به ظهور آن شده است.
البته شیف در این نظر تنها نیست. گفتمان گسترده تری 
درباره محتوای جعلی با تمرکز بر محتواهای تولید شده با 
هوش مصنوعی ایجاد شده است؛ یعنی درباره استفاده از 
تکنیک های پیش���رفته یادگیری ماشینی به منظور ایجاد 
کپی های غیر واقعی از چهره، صدا یا دستخط افراد. اگرچه 
این دستاوردهای فناورانه بسیار جذاب هستند؛ این نگرانی 
وجود دارد که شیفته جذابیت این فناوری شویم و از درک 

مشکل عمیقی که ایجاد می کند، غافل بمانیم.
برای درک بهتر موضوع، آخرین نمونه از دس���تکاری 
رسانه ای که از یک فرد سطح باال در فضای آنالین منتشر 
شده را به یاد بیاورید: ویدیویی ساختگی از نانسی پلوسی، 

سخنگوی کنگره که او را مشغول صحبت کردن در حال 
مستی نشان می دهد. تازه این ویدیو به دست متخصصان 
هوش مصنوعی و به عنوان بخش���ی از آن انقالب فناورانه 
ساخته نش���ده، بلکه صرفا حاصل ویرایش و کند کردن 
ویدیوی صحبت های پلوس���ی به دست یک بالگر طرفدار 

ترامپ به نام شان بروکس است.
دلیل اینکه این ویدیو تا این حد گسترده بازنشر شده، این 
نیست که از نظر فناوری کار پیشرفته ای بوده یا از نظر بصری 
گمراه کننده بوده است؛ بلکه این اتفاق در نتیجه طبیعت 
شبکه های اجتماعی رخ داده است. وقتی مدل کسب وکار 
یک پلتفرم به حداکثر رساندن زمان درگیری مخاطب با 
محتوا به منظور کسب درآمد از نمایش آگهی باشد، محتوای 
تفرقه انگیز، ش���وک آور و توطئه آمیز در صدر خوراک های 
خبری این رسانه ها قرار می گیرد. هنر بروکس نیز مانند بقیه 
ترول های اینترنتی، درک و استفاده از این ویژگی بوده است.

در واقع ویدیوی پلوسی نشان می دهد که اخبار جعلی 
و پلتفرم های اجتماعی ارتباطی دوجانبه پیداکرده و به هم 
وابسته شده اند. فیس بوک به حذف این ویدیوی دستکاری 
ش���ده تن نداد و اعالم کرد که بر اس���اس سیاست های 
محتوایی اش، واقعی بودن ویدیوها ضروری نیست. )البته این 
شبکه اجتماعی در تالش برای به حداقل رساندن آسیب ها، 
سطح انتشار این ویدیو را در فیدهای خبری اش محدود کرد.( 
واقعیت این است که محتواهای تفرقه انگیز از جنبه مالی برای 
پلتفرم های شبکه اجتماعی برد محسوب می شوند و تا زمانی 
که این منطق کسب وکار حاکم بر حیات آنالین ما باشد، 
جاعالن محتواهای بدبینانه به جعل و انتشار این محتواهای 

تفرقه انگیز ادامه می دهند، حال چه با استفاده از یادگیری 
ماشین و چه بدون آن.

مشکل نیز همین جا نهفته است: با معرفی کردن جعل 
عمیق به عنوان یک مشکل فناورانه، به پلتفرم های شبکه 
اجتماعی اجازه می دهیم که ب���ه ارایه و تبلیغ راهکارهای 
فناورانه خود برای این مشکل بپردازند و با هوشمندی، توجه 
عموم را از این واقعیت دور کنند که مشکالت اصلی و پایه ای، 

قدرت بیش از حد پلتفرم های فناوری سیلیکون ولی است.
قبال هم این اتفاق افتاده است. پارسال، زمانی که کنگره 
مارک زاکربرگ را برای پاسخگویی درباره مشکالت حریم 
خصوصی و دخالت داشتن فیس بوک در انتشار اخبار جعلی 
فراخواند، زاکربرگ به جای پرداختن به مشکالت ساختاری 
موجود در شرکت اش، سعی کرد به کنگره اطمینان بدهد 
که راهکارهای فناورانه در آینده ای که مشخص نیست کی 
فرامی رسد، برای همه مش���کالت راهکار ارایه خواهد داد. 
زاکربرگ در آن جلسه بیش از 30 بار از هوش مصنوعی، به 

عنوان حالل مشکالت، نام برد.
با توجه به همه اینهاس���ت که یوگنی موروزوف، پدیده 
 )technological solutionism( راهکارگرایی فناورانه
را مطرح می کند. منظور او ایدئولوژی حاکم بر سیلیکون ولی 
است که سعی دارد مسایل پیچیده اجتماعی را به صورت 
مسایلی شسته و رفته با راهکارهای عملیاتی و قطعی مطرح 
کند که در آنها هر مشکلی در صورت داشتن یک الگوریتم 
مناسب، قابل حل است. این طرز تفکر به شدت روش مند، 
قراردادی و در عین حال از نظ���ر اجتماعی کوته نظرانه، 
آنچنان درون صنعت فناوری پرطرفدار و فراگیر است که به 

نوعی خصلت ژنتیک این صنعت تبدیل شده و هر سوالی 
را با آن پاس���خ می دهند: »چطور مشکل نابرابری ثروت را 
حل کنیم؟ با بالک چین«؛ »چطور مشکل دوقطبی ها را در 
سیاست حل کنیم؟ با هوش مصنوعی« یا »چطور مشکل 
تغییرات آب وهوایی را حل کنیم؟ با بالک چین مبتنی بر 

هوش مصنوعی« ...
این اشتیاق و انتظار دایمی برای راهکارهای فناورانه که قرار 
است در آینده نزدیک ارایه شود، ما را از توجه به واقعیت های 
تلخی که هم اکنون با آنها درگیریم، باز می دارد. زاکربرگ 
سال گذشته در برابر کنگره، به ما وعده مدیریت بهتر محتوا 
را با استفاده از هوش مصنوعی  داد، اما از آن پس گزارش های 
متعدد حاکی از این اس���ت که مدیری���ت محتوا در این 
شرکت همچنان متکی به نیروی انسانی است که هر روزه 
با محتواهای خشونت بار، شوکه کننده و نفرت انگیز مواجهند 
و شرایط کاری بسیار سختی دارند و فیس بوک با صحبت 
کردن بی وقفه درباره مدیریت محتوا با هوش مصنوعی، عمال 
ذهن ها را از شرایط سخت این انسان های واقعی منحرف 
می کند. ایدیولوژی راهکارگرایی فناورانه، بر گفتمان مربوط 
به شیوه مواجهه با محتواهای رسانه ای دستکاری شده نیز 
اثر می گذارد. راهکارهایی که ارایه می شود، عمدتا ماهیت 
فناورانه دارند؛ از واترمارک های دیجیتال گرفته تا تکنیک های 
جدید بازرسی مبتنی بر یادگیری ماشین. مطمئنا کارشناسان 
متعددی به تحقیقات امنیتی با اهمیتی برای شناس���ایی 
محتواهای جعلی درآینده مش���غولند. این کاری ضروری 
است، اما لزوما به حل مش���کل عمیق اجتماعی فروپاشی 
حقیقت و قطبی سازی که پلتفرم های رسانه های اجتماعی 
سودهای کالنی از آن می برند و در آن نقش دارند، نمی انجامد. 
بزرگ ترین نقطه ضعف راهکارگرای���ی فناورانه، یکی این 
است که می توان از آن برای پنهان کردن مشکالت عمیق 
س���اختاری در صنعت فناوری استفاده کرد. همچنین این 
ایدئولوژی می تواند مانعی جدی در برابر کنشگرانی باشد که 
با تمرکز قدرت در دست شرکت هایی که شیوه دسترسی ما 

به اطالعات را کنترل می کنند، مخالف هستند.
اگر ما همچنان دیپ فیک را به جای یک مفسده اساسی در 
قلب اقتصاد توجه )attention economy(، به عنوان 
یک مشکل فناورانه جا بزنیم، خودمان را در انتخابات 2020 
نیز در معرض بالی اطالعات نادرست قرار داده ایم؛ همان 

بالیی که در سال 2016 سرمان آمد.
 منبع: گاردین
* اسکار شوارتز نویسنده مستقل و محقق ساکن 

نیویورک آمریکاست

به دلیل تحریم ها و ممنوعیت فیس بوک
کیف پول کالیبرا در ایران

 ارایه نمی شود
کیف پ���ول دیجیت���ال کالیب���را در برخی از 
بزرگ ترین بازارهای فیس بوک از جمله هندوستان 
در دسترس نخواهد بود؛ از جمله در هند و البته 

در ایران.
آی تی من- فیس بوک سه شنبه گذشته رمزارز 
لیبرا و کیف پول دیجیتال کالیبرا را معرفی و اعالم 
کرد که از سال آینده، با این فناوری ها قصد متحول 
کردن خدمات مالی در سرتاسر کره خاکی را دارد 
و می خواهد به 1.7 میلیارد انس���ان فاقد حساب 
بانکی خدمات تبادل مالی ارایه کند. اما شاید برای 
تمامی این افراد کار به همین راحتی نباشد. زیرا 
کسانی که دسترسی قانونی به فیس بوک ندارند، از 

استفاده از این رمزارز بی نصیب می مانند.
یک سخنگوی کالیبرا در این رابطه به تک کرانچ 
گفت: این کی���ف پول دیجیت���ال در تعدادی از 
بازارهایی که استفاده از رمز ارزها را غیر قانونی اعالم 
کرده اند یا تحت تحریم های ایاالت متحده هستند، 

ارایه نخواهد شد. 
این س���خنگو در ادامه افزود: بالک چین لیبرا 
جهانی خواهد بود، اما بس���ته به تشخیص ارایه 
دهندگان خدمات کیف پول، ممکن اس���ت در 
برخی مناطق این خدمات عملیاتی نشود. کالیبرا 
در کشورهای تحت تحریم آمریکا یا کشورهایی که 

رمز ارزها را ممنوع کرده اند، ارایه نمی شود.
بر اساس این گزارش، هندوس���تان  به عنوان 
بزرگ ترین بازار فیس بوک، از جمله کش���ورهایی 
اس���ت که ارز دیجیتالی را غیرقانونی اعالم کرده 
است. بانک مرکزی هندوس���تان گفته است که 
عالقه ندارد رمز ارزها مث���ل یک بیماری واگیردار 
در این کشور گسترده شوند. ماه گذشته میالدی 
نیز الیحه ای تدوین شد که بر اساس آن، کسانی 
که به اس���تخراج، نگهداری، خرید، انتقال، صدور 
یا معامله ب���ا رمزارزها بپردازن���د، به تحمل 10 
سال حبس محکوم خواهند ش���د. به این ترتیب 
مردم هندوستان دسترسی به این رمزارز و کیف 
پول کالیبرا نخواهند داش���ت. از س���وی دیگر، 
فیس بوک اعالم کرده که امکان تبادل لیبرا روی 
اپلیکیشن های مس���نجر و واتس اپ وجود خواهد 
داشت و این، بر ابهام ماجرای لیبرا در هندوستان 
افزوده اس���ت؛ زیرا هم اکن���ون واتس اپ در این 
کش���ور خدمات تبادل مالی را در قالب سرویس 

WhatsApp Pay ارایه می کند.
عالوه بر این کش���ورهای چین، کره شمالی و 
ایران نیز به دلیل تحریم ها یا ممنوعیت استفاده از 
فیس بوک، از این پول دیجیتالی محروم خواهند 

بود.

سرقت اطالعات ناسا
 با یک رایانه رزبری پای

سازمان ملی فضایی و هوانوردی آمریکا تأیید کرده که 
یکی از آزمایشگاه های آن س����ال گذشته هک شده و در 
نتیجه 500 مگابایت اطالعات حس����اس ناسا به سرقت 

رفته است.
مهر- بر اساس گزارش منتشر ش����ده، در آوریل سال 
2018 یک حساب کاربری در آزمایش����گاه جی پی ال 
شناسایی شد که متعلق به یک کاربر خارجی و ناشناس 
بود. بررسی این حساب از سرقت 500 مگابایت اطالعات 

ناسا پرده برداشت.
هکر یا هکرهای مذکور از ضعف امنیتی شبکه رایانه ای 
این آزمایشگاه سو اس����تفاده کرده و به مدت 10 ماه به 
صورت ناشناس به فعالیت خود ادامه دادند و 23 فایل مهم 
را به سرقت بردند. نکته جالب این است که سرقت اطالعات 
 Raspberry یادشده با استفاده از یک رایانه ارزان قیمت
Pi انجام شده که تنها 36 دالر قیمت دارد و تنها دارای 
یک برد اصلی است. این رایانه همه کاره به سادگی در بازار 

یافت می شود.
آنها قادر به ردگیری دیگر رایانه های متصل به این شبکه 
هم بوده اند. دو مورد از ای����ن فایل ها حاوی اطالعاتی در 
مورد قوانین انتقال فناوری های نظامی و فضایی و مباحثی 
حساس در ارتباط با مأموریت آتی ناسا برای اعزام فضانورد 

به مریخ است.

۳۸ درصد کاربران شبکه های اجتماعی 
را ترک می کنند

گزارش تازه موسسه امنیتی روسی کسپرسکی با عنوان 
»ارزش حقیقی حریم شخصی دیجیتال« نشان می دهد از 
هر 10 کاربر شبکه های اجتماعی در جهان، چهار نفر یعنی 
38 درصد قصد دارند حساب های خود را در این شبکه ها 
تعطیل کنند تا بتوانند حریم شخصی زندگی خود را در 

آینده محفوظ نگه دارند.
مهر- سواستفاده های گسترده شبکه های اجتماعی از 
اطالعات شخصی افراد و به خصوص انتقال این اطالعات 
به اشخاص و شرکت های ثالث توسط سایت هایی مانند 
فیس بوک و اینستاگرام باعث شده تا اعتماد به شبکه های 

اجتماعی به شدت کاهش یابد.
بررسی های کسپرسکی نشان می دهد 82 درصد مردم از 
شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و در ازای در اختیار 
قراردادن اطالعات ش����خصی خود از امکانات شبکه های 
یادشده برای برقراری ارتباط با دوستان وخویشان و غیره 
بهره مند می شوند. البته حذف حساب کاربری در شبکه های 
اجتماعی بزرگ چالش هایی را نیز در پی دارد. به عنوان 
مثال 58 درصد از کاربران این شبکه ها از نام کاربری و کلمه 
عبور خود در فیس بوک برای ورود به سایت های دیگری 
استفاده می کنند که در صورت حذف حساب در فیس بوک 

و غیره نمی توانند وارد حساب های دیگر خود نیز بشوند.
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