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 گوگل کارت نقدی هوشمند
 عرضه می کند

گوگل تصمی��م دارد یک کارت نقدی هوش��مند عرضه 
کند که مش��ابه اپل کارت اس��ت و به این ترتیب وارد حوزه 

بانکداری شود.
مهر- گزارش ها حاکی از آن اس��ت که گوگل مش��غول 
توسعه یک کارت نقدی هوشمند است. هرچند این فرمت 
پرداخت به طور حتم تغییراتی با اپل کارت خواهد داش��ت 

اما هسته اصلی این طرح اولیه با محصول اپل یکسان است.
این کارت نقدی که با همکاری شرکت ویزا ارائه می شود 
دارای گزینه پرداخت مجازی اس��ت و همچنین اس��تفاده 
فیزیکی دارد و جزئیات مربوط به زم��ان و مکان پرداخت را 

نیز رصد می کند.
البته میزان امنیت این کارت گزینه مهمی  اس��ت. کاربر 
یک شماره کارت مجازی دریافت می کند که می توان آن را 
به سرعت مسدود کرد یا تغییر داد. همچنین اگر فرد کارت 
فیزیکی را گم کند، می تواند از نسخه مجازی آن استفاده کند. 
در کنار این موارد کاربر می تواند اطالعاتی را که به اشتراک 

می گذارد، به طور کامل کنترل کند.

حذف روزانه ۱۸ میلیون 
کالهبرداری مرتبط با کرونا از گوگل

گوگل در بیانی��ه ای اعالم کرده روزان��ه 18 میلیون پیام 
کالهبرداری با محوریت ویروس کرونا را مسدود می کند.

مهر- گوگل مجبور شده روزانه 18 میلیون پیام را مسدود 
کند زیرا مجرمان سایبری سعی دارند با سو استفاده از این 
همه گیری افراد را در فضای آنالین فریب دهند و اطالعات 
آنها را فاش کنند. به عنوان مثال گاهی اوقات کالهبرداران 
وانمود می کنند این ایمیل ها از سوی مقامات رسمی ارسال 
ش��ده تا توصیه های مفیدی را ترویج دهد. گاهی اوقات نیز 
کالهبرداران از افرادی که در خانه به کار و آموزش مشغول 
هستند سو استفاده می کنند و ایمیل هایی ارسال می کنند 

که به نظر می رسد از سمت محل کار یا دوستان آنها است.
در حقیقت این ایمیل ها از س��وی کالهبرداران اینترنتی 
ارسال می شود که س��عی دارند با سواستفاده از همه گیری 

ویروس کرونا از مردم کالهبرداری کنند.
گوگل در ای��ن باره در بیانیه ای نوش��ت: کالهبرداران هر 
روز حمله های جدیدی را برنامه ری��زی می کنند تا از ترس 
و عدم قطعیت درباره ویروس کرونا سواستفاده کنند. هفته 
گذشته ما روزانه 18 میلیون ایمیل فیشینگ و بدافزار مربوط 
به کووید 1۹ را رصد کردیم. این رقم عالوه بر 240 میلیون 
پیام های ناخواس��ته ای )اسپم( اس��ت که روزانه درباره این 

ویروس ارسال می شود.
سیستم های بالک گوگل آپدیت ش��ده اند تا در برابر این 
پیام ها محافظت کنند و حدود ۹۹.۹ درصد پیام ها قبل از آنکه 

به اینباکس فرد برسد، ردیابی می شود.
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 یوگنی موروزوف
در عرض چن��د هفته، ویروس کرون��ا اقتصاد جهان را به تعطی��ل کرده و نظام 
سرمایه داری را در بخش مراقبت های ویژه بستری کرده است. بسیاری از متفکران 
امیدوارند که این وضعیت، ما را به یک سیستم اقتصادی انسانی تر رهنمون شود و 
گروهی دیگر نیز هشدار می دهند که این همه گیری، ما را به سوی آینده ای تاریک 
خواهد برد که در آن، ش��اهد نظارت بیش��تر دولت های تکنوکرات تمامیت خواه 

خواهیم بود. 
کلیشه های ثبت شده در صفحات کتاب 1۹84 دیگر راهنمای قابل اعتمادی 
برای شناخت آینده پیش رو نیست. امروزه نظام سرمایه داری از آنچه که منتقدان 
تصور می کردند، قوی تر و پیچیده تر شده است. نه تنها مشکالت این سیستم، راه های 
جدیدی برای سودآوری باز کرده، بلکه بر مشروعیت آن نیز افزوده و تنها راه رهایی 
را افرادی مانند بیل گیتس و ایالن ماسک معرفی می کند. هر چه بحران ها شدیدتر 

می شود، استحکامات آن نیز تقویت می شود.
منتقدان سرمایه داری، به خوبی دریافته اند که شیوع کووید-1۹ اثبات هشدارهای 
آنان است. این همه گیری، ورشکس��تگی اصول خصوصی سازی و مقررات زدایی 
نئولیبرال را نمایان کرد و نشان داد که وقتی بیمارستان ها دنبال کسب سود باشند و 
ریاضت اقتصادی، خدمات عمومی را کاهش دهد، چه اتفاقی می افتد. اما سرمایه داری 
تنها با نئولیبرالیسم به حیات ادامه نمی دهد؛ بلکه فقط نقش پلیس بد را بازی می کند 

و به قول مارگارت تاچر، چنین می نماید که جایگزین دیگری وجود ندارد.
پلیس خوب در این داستان، ایدئولوژی راهکارگرایی است که از سیلیکون ولی 

نشات گرفته و اکنون شیوه تفکر طبقه حاکم را شکل داده است.
راهکارگرایی یا Solutionism به معنی تالش برای اس��تفاده از مهندسی 
و فناوری برای حل مسایلی است که عمدتا خود برس��اخته دخالت های فناورانه 
پیشین است. راهکارگرایی، در ساده ترین شکل خود، این عقیده را ترویج می کند 
که چون جایگزینی وجود ندارد )یا با کمبود زمان یا پول مواجهیم(، بهترین کاری 
که می توانیم بکنیم این است که روی خرابی ها، رنگی از فناوری دیجیتال بزنیم. 
راهکارگراها ، فناوری را به کار می گیرند تا از سیاست دور بمانند. آنان حامی اقدامات 

پسا ایدئولوژیک برای تداوم حرکت چرخ های نظام سرمایه داری جهانی اند.
پس از دهه ها حاکمیت سیاست های نئولیبرالیستی، حاال راهکارگرایی به پاسخ 
بسیاری از مشکالت سیاستی تبدیل شده است. برای مثال، وقتی دولت ها می توانند 
به سادگی از کالن داده ها استفاده کنند و با ایجاد مشوق های هدفمند، مسافران را 
از سفر در زمان های اوج ترافیک رویگردان کنند، دیگر چرا روی بازسازی سیستم 
ناکارآمد حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری کنند؟ طراح یکی از این برنامه ها در 
شیکاگو، چند سال پیش می گفت: »راهکارهای سمت عرضه، مانند ساخت خطوط 
ترانزیت، خیلی هزینه بر است و به جای آن، ما به دنبال راه هایی هستیم که داده ها 
بتوانند سمت تقاضا را مدیریت کنیم... با کمک به شهروندان به درک بهترین زمان 

برای سفر.«
این دو ایدئولوژی رابط��ه تنگاتنگی دارند. نئولیبرالیس��م می خواهد جهان را 
براساس نقشه هایی که مربوط به زمان جنگ سرد است، تغییر شکل دهد؛ یعنی 
رقابت بیشتر و همبستگی کمتر، تخریب خالق بیشتر و برنامه ریزی دولتی کمتر، 
وابستگی بیشتر به بازار و خدمات رفاهی کمتر. سقوط کمونیسم تحقق این برنامه 
را تسهیل کرد؛ اما ظهور فناوری دیجیتال در واقع موانع جدیدی را برای این برنامه 

ایجاد کرده است. اما چگونه؟
در حالی که کالن داده ها و هوش مصنوعی به طور طبیعی فعالیت های غیر بازار را 
به نفع خود نمی بینند، در عین حال تصور جهان پسانئولیبرال را تسهیل می کنند؛ 
دنیایی که در آن تولید به صورت خودکار درآمده و فناوری، موجب ش��کل گیری 

سیستم بهداشتی و سالمت جهانی و آموزش برای همه می شود. جهانی که در آن 
نعمات برای همه است، نه اختصاصی.

این دقیقا جایی است که راهکارگرایی وارد می ش��ود. اگر نئولیبرالیسم را یک 
ایدئولوژی فعال بدانیم، راهکارگرایی واکنشی اس��ت که هر جایگزین سیاسی را 
خلع سالح، ناتوان و حذف می کند. نئولیبرالیس��م، از بودجه عمومی می کاهد و 
راهکارگرایی از خیال پ��ردازی عمومی را از بین می ب��رد. راهکارگرایی می خواهد 
همگان را به این باور معتقد سازد که تنها روش مشروع استفاده از فناوری دیجیتال، 
برهم زنندگی و تحول در همه چیز، مگر نهاد مرکزی زندگی مدرن است؛ نهادی به 

نام بازار.
جهان هم اکنون شیفته فناوری راهکارگرایان است؛ از اپلیکیشنی لهستانی که 
از بیماران ویروس کرونا می خواهد که با ثبت سلفی های متناوب، نشان دهند که 
در خانه مانده اند، تا برنامه رتبه بندی س��المت چین ک��ه بر مبنای کدهای رنگی 

گوشی های هوشمند نشان می دهد چه کسی اجازه ترک خانه را دارد.
دولت ها برای زیرساخت و مدل سازی داده، دست به دامان شرکت هایی مانند 
آمازون و پاالنتیر شده اند، اپل و گوگل در همکاری با هم راهکارهای ردیابی با حفظ 
حریم خصوصی ارایه کنند. زمانی هم که کشورها وارد مرحله بازتوانی پس از بیماری 
شوند، صنعت فناوری با روی باز تخصص تکنوکراتی خود را در اختیار قرار خواهد داد. 
ایتالیا هم اکنون نیز ویتوریو کوالئو، مدیر ارشد اجرایی سابق ودافون را به مسوولیت 

مدیریت اقدامات پس از بحران گمارده است.
در واقع می توانیم دو رویکرد متمایز راهکارگرایانه را در واکنش دولت به همه گیری 
مشاهده کنیم. راهکارگراهای پیشرو معتقدند که ارایه اطالعات زیاد و به موقع از 
طریق اپ ها، باعث می شود که مردم مطابق نفع عمومی عمل کنند. این منطق، 
مطابق با »نظریه تلنگر« )Nudge theory( است. واکنش فاجعه بار ابتدایی 
دولت بریتانیا به بحران همه گیری نتیجه این رویکرد بود. اما در مقابل، راهکارگراهای 
تنبیهی، به استفاده از زیرساخت های نظارتی سرمایه داری دیجیتال برای سرکشی 

در فعالیت های روزمره ما و مجازات هر گونه تخلف عالقه دارند.
ما یک ماه اس��ت که درباره خطر این فناوری ها برای حریم خصوصی مان بحث 
می کنیم. اما این بزرگ ترین خطر برای دموکراسی های ما نیست. خطر اصلی این 
است که این بحران موجب شود تا ابزارهای راهکارگرایان به عنوان پاسخ اصلی به 
تمامی مشکالت امروز ما، از نابرابری تا تغییرات آب و هوایی تبدیل شود. به هرحال 
اس��تفاده از فناوری های راهکارگرایی و تاثیرگذاری روی رفتار مردم، س��اده تر از 

پرسیدن سواالت سخت سیاسی درباره ریشه شکل گیری این بحران هاست.
اما واکنش راهکارگرایان به این فاجعه فقط نابودی خیال پردازی عمومی ما را 
تسریع می کند و تصور دنیایی بدون غول های فناوری که زیرساخت های اجتماعی و 

سیاسی ما را تسخیر کرده اند، بسیار دشوارتر خواهد شد.
حاال همه ما راهکارگرا هستیم. وقتی پای زندگی مان در میان باشد، شعارهای 
انتزاعی رستگاری سیاسی، به اندازه اپلیکیشنی که به ما می گوید چه زمانی برای 

بیرون رفتن از خانه امن تر است، دلگرم مان نمی کند. سوال اساسی اما این است که 
آیا فردا هم راهکارگرا خواهیم بود؟

راهکارگرایی و نئولیبرالیسم بسیار انعطاف پذیرند؛ نه به این دلیل که ایده های 
پشت آنها خوب است، بلکه به این دلیل که این ایده ها نهادهایی مانند دولت را عمیقا 
تغییر شکل داده اند. هنوز بدترین اتفاق نیفتاده است: همه گیری به تقویت جایگاه 
راهکارگرایان می انجامد. همان طور که حادثه 11 سپتامبر موجب افزایش نظارت و 
جاسوسی شد و بهانه ای برای اقدامات ضد دموکراتیک به دولت داد، این باراین اتفاق 

با نام نوآوری و نه امنیت می افتد.
یکی از کارکردهای دولت راهکارگرا این است که توسعه دهندگان نرم افزار، هکرها 

و کارآفرینان را از تجربه شکل های جایگزین برای سازمان های اجتماعی دور کند.
این که گفته می شود آینده به استارتاپ ها تعلق دارد، یک واقعیت طبیعی نیست، 
بلکه خروجی یک سیاست گذاری است. در نتیجه تالش های فناورانه ای که به تقویت 
»غیر بازار« و اقتصادهای همبستگی محور منجر شود، از مرحله نمونه اولیه فراتر 
نخواهد رفت. به همین دلیل است که پس از گذشت دو دهه، شاهد به وجود آمدن 

یک ویکی پدیای دیگر نبوده ایم.
سیاست »پس��ا راهکارگرا« باید با درهم شکستن دوگانه استارتاپ های چابک 
و دولت ناکارآمد آغاز کند؛ دوگانه ای که چشم انداز سیاس��تی امروز ما را محدود 
کرده است. سوال ما نباید این باشد که کدام ایدئولوژی – سوسیال دموکراسی یا 
نئولیبرالیسم- قادر به بهره برداری بهتر از نیروی رقابت است، بلکه باید بپرسیم که به 
کدام نهادها برای بهره گیری از شکل های جدید همکاری اجتماعی و نوآوری حاصل 

از فناوری های دیجیتال نیازمندیم؟
مباحثات ما درباره واکنش درس��ت فناورانه به کووی��د-1۹ از آنجا به نتیجه 
نمی رسد که چنین سیاست پساراهکارگرایانه ای وجود ندارد. مباحثات حول 
حریم خصوصی و سالمت عمومی و نیاز به ترویج نوآوری از سوی استارتاپ ها 
از سوی دیگر، می چرخد. چرا انتخاب دیگری نیست؟ آیا به این دلیل نیست که 
ما به پلتفرم های دیجیتال و اپراتورهای مخابرات��ی اجازه داده ایم که کل جهان 
دیجیتال ما را به تصاحب درآورند؟ آنها دنی��ای ما را با یک هدف اداره می کنند: 
ادامه یافتن تبلیغات هدفمند و پرداخت های خرد. در نتیجه ایده های کوچک 
به ساخت فناوری های دیجیتال ما راه یافته که خروجی آن، خلق توصیه های 
بی نام در سطح کالن درباره رفتار جمعی غیر مصرف کنندگان است. پلتفرم های 
دیجیتالی که امروز داریم، سایت هایی برای مصرف گرایی فردی است، نه برای 

همکاری دوسویه و همبستگی.
در حالی که از این پلتفرم ه��ا می توان برای اهداف غیر بازار اس��تفاده کرد، این 
پلتفرم ها بنیادی سست برای نظم سیاسی و به نفع بازیگرانی غیر از مصرف کنندگان، 
استارتاپ ها و کارآفرینان ایجاد کرده اند. اگر حیات دموکراتیک و زنده و پرجنب و 
جوش را به پلتفرم های دیجیتال بازنگردانیم؛ در دهه های آینده به دلیل انتخاب 
نامناس��ب بین راهکارگرایی پیشرو و تنبیهی، س��رزنش خواهیم شد. در نتیجه، 
دموکراسی ما نیز آسیب خواهد دید. خوان نعمتی  که کووید-1۹ برای راهکارگرایی 
برپا کرده، نش��ان دهنده وابستگی ش��دید دموکراس��ی های موجود به اقدامات 
ضددموکراتیک قدرت های خصوصی از طریق پلتفرم های فناورانه است. نخستین 
برنامه تجاری ما باید ترسیم مسیر پساراهکارگرایی باشد؛ مسیری که حاکمیت 
عمومی را بر پلتفرم های دیجیتال ارجحیت بدهد. در غیر این صورت، شکایت از 
واکنش اقتدارگرایانه و در عین حال موثر چین به کووید-1۹، نه تنها رقت انگیر، بلکه 
ریاکارانه است؛ در آینده مدل های متنوعی از اقتدارگرایی فناورانه خواهیم داشت و 

نسخه نئولیبرال آن، چندان جذاب تر از انواع دیگر نخواهد بود.
 منبع: گاردین

راه اندازی فستیوال
 فیلم واقعیت مجازی

کاربران هدس��ت های واقعیت مج��ازی اوکیلوس گو و 
اوکیلوس کوئست به زودی می توانند به فیلم های 15 دقیقه 

ای فستیوال فیلم واقعیت مجازی دسترسی داشته باشند.
فارس- عالقه من��دان به مش��اهده فیلم های واقعیت 
مجازی و سه بعدی می توانند ظرف نه روز آینده بدون صرف 
هزینه از سراسر جهان این فیلم ها را که به فستیوال تریبکا 

تحویل داده شده اند، مشاهده کنند.
این بخش از فستیوال تریبکا سینما 360 نام دارد و از 17 
آوریل تا 26 آوریل برگزار می شود. این اولین بار در جهان 
است که یک فستیوال معتبر جهانی بخشی را به نمایش 
فیلم های سه بعدی و قابل مشاهده از طریق هدست های 
واقعیت مجازی اختصاص می دهد. به نظر می رسد این ابتکار 

عمل با استقبال قابل توجهی مواجه شود.

شکست کسب و کارهای فاقد 
استراتژی آنالین در عصر کرونا

مری میکر کارآفرین مشهور آمریکایی و تحلیل گر سابق 
سهام در وال اس��تریت هشدار داد، کس��ب و کارهایی که 
در عصر کرونا فاقد استراتژی آنالین باشند با خطر جدی 

شکست مواجه خواهند شد.
مهر- مری میکرهش��دار داد کس��ب و کارهایی که به 
ضرورت حض��ور در فض��ای مجازی بی توجه��ی کنند و 
فعالیت ه��ای خ��ود را ب��ر این اس��اس ب��ه روز نک��رده و 
س��اماندهی نکنند، نمی توانند با دیگر شرکت های فعال 
 در اینترن��ت رقابت ک��رده و به ط��ور ج��دی از آنها عقب

 می افتند.
مری میکر که به علت انتشار گزارش ساالنه ای مشهور به 
روندهای اینترنت شهرت دارد، تصریح کرده همه گیر شدن 
ویروس کرونا و خانه نشینی بس��یاری از مردم باعث شده 
کسب و کارهایی که برای فعالیت از طریق اینترنت برنامه ای 
نداشته باشند در معرض خطر شکست قرار بگیرند. از نظر وی 
طوالنی شدن این وضعیت این خطر را جدی تر خواهد کرد.

وی اف��زود: کس��ب و کاره��ای آفالین باید با س��رعت 
بیش��تری به دنیای آنالین مهاجرت کرده و خدمات خود 
را از این طریق ارائه دهند. از نظر این تحلیل گر، اس��تفاده 
از فناوری های کلود، ف��روش آنالین خدمات و محصوالت 
از جمله مسائلی اس��ت که باید در دستور کار رستوران ها، 
فروشگاه ها، مدارس و دانشگاه ها و شرکت های رایانه ای و 

نرم افزاری قرار بگیرد.
به گفته این کارآفرین، ش��یوع کرونا باعث افزایش ارائه 
خدمات پزشکی آنالین هم شده و در آینده مردم بسیاری 
از این ن��وع خدمات را ه��م در منزل دریاف��ت می کنند و 
معاینه آنالین و بررسی وضعیت بیماران با استفاده از هوش 

مصنوعی به یک روال مبدل می شود.
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