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بررسیاخراجهایگستردهآمازون
توسطدولتآمریکا

دولت آمریکا قصد دارد در مورد اخراج برخی کارکنان آمازون 
تحقیق کند. این افراد به دلیل انتقاد از شرایط دشوار کاری در این 

شرکت اخراج شده اند.
 مهر- اعضای هیأت مل��ی روابط کار در آمری��کا که یکی از 
زیرمجموعه های دولت فدرال این کش��ور محسوب می شود و 
وظیفه آن کسب اطمینان از اجرای قوانین کار در آمریکا و عدم 
تحمیل شرایط ناعادالنه به کارگران اس��ت، در زمینه تخلفات 

آمازون در ارتباط با اخراج کارمندان معترض تحقیق می کند.
از مدتی قبل تعدادی از کارکنان اخراجی شرکت آمازون در 
گفتگو با رسانه ها تاکید کرده بودند علت اخراج آنها سازماندهی 
اعتراضان کارگری بوده است. همچنین برخی از این افراد تصریح 
کرده اند به علت شرکت در اعتراض های کارگری اخراج شده اند. 
برخی از این افراد نیز که اخراج نشده اند پاسخگوی سواالتی برای 

شناسایی سایر عوامل اعتراض ها بوده اند.
هیأت ملی روابط کار آمریکا تا به حال حاضر نشده بود در مورد 
تخلفات آمازون تحقیق کند، اما به دنبال درخواست های گسترده 

کارمندان آمازون به موضوع ورود کرد.
آمازون از سوی کارکنان خود متهم است که سالمت آنها را به 
خطر انداخته و به رفاه و امنیت کارکنانش بی توجه بوده است. زیرا 
به قوانین مربوط به فاصله گذاری اجتماعی در ایام شیوع ویروس 
کرونا بی توجهی کرده است. همچنین این شرکت بدون تعقیب 
سیاست اعالم هشدار تدریجی به ناگهان مجازات های سختی را 
بر علیه آنها اعمال می کند. آمازون پیش از این انتقادهای مذکور 

را رد کرده است.

تولیدروباتپیشرفتهضدعفونی
درسنگاپور

محققان س��نگاپوری موفق به تولید یک روبات پیش��رفته 
ضدعفونی شده اند که برای مقابله با ویروس کرونا قابل استفاده 

است.
 مهر- این روبات دارای یک بازوی بلند اس��ت که با تقلید از 
حرکات انسان می تواند محیط اطراف را پاکسازی و ضدعفونی 

کند.
روبات یادش��ده می تواند مواد ضدعفونی کننده را با وزن زیاد 
بلند کند و آنها را به محیط اطراف بپاشد. روبات مذکور که ایکس 
دی بات نام گرفته، نیمه خودکار بوده و ب��ه علت بهره مندی از 
چهار چرخ به راحتی در محیط اطراف خود حرکت می کند. به 
علت انعطاف بازوی روبات یادشده می توان از آن برای ضدعفونی 
مناطقی همچون زیر میزها و تختخواب ها که دور از دس��ترس 
هستند، نیز استفاده کرد. سرعت باالی حرکت و ضدعفونی مزیت 
دیگر این روبات است که باعث می شود زمان زیادی برای پاکسازی 
هر محیط صرف نشود. کنترل این روبات با استفاده از تبلت یا لپ 
تاپ ممکن است.  تا به حال بیش از 140 هزار نیروی خدماتی در 
سراسر جهان به علت تالش برای ضدعفونی کردن محیط های 
آلوده به ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند و استفاده از این 

روبات می تواند برای غلبه بر این چالش هم مؤثر باشد.
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رکود بازار مسکن که از اوایل تابستان سال ۹8 در بازار دیده می شد، با 
اعالم خبر ورود کرونا به ایران عمیق تر شده و تعداد آگهی های ثبت شده 

را به حدود نصف کاهش داد.
فناوران- بررس��ی »ملک رادار« روی آگهی های آنالین ثبت ش��ده 
در پلتفرم های مختلف در بازه زمانی اول بهمن تا 25 فروردین دو س��ال 
متوالی نش��ان از کاهش تعداد آگهی ها حتی پیش از ورود کرونا به ایران 
دارد؛ اما این بیماری، تأثیر عمیقی بر بازار گذاشته و روند کاهش آگهی ها 

را شدیدتر کرده است.
مقایسه آگهی های ملکی در استان های تهران و البرز و چند شهر مهم 
خراسان )مشهد، بجنورد، بیرجند، نیشابور و سبزوار( در بهمن  سال ۹7 
و ۹8 نش��ان از کاهش حدود 530 هزار م��وردی دارد؛ اما تعداد آگهی ها 
در اسفند ۹7 و ۹8 بیش از 630 هزار تفاوت دارد. همچنین در حالی که 
اسفند ۹7 به نسبت بهمن همان سال حدود 300 هزار آگهی کمتر منتشر 

شده بود در سال ۹8 این فاصله به بیش از 420 هزار مورد رسید.
ملک رادار به عن��وان موتور جس��ت و جوی امالک ای��ران، آگهی های 
اس��تان های تهران و البرز و منطقه خراسان )اس��تان خراسان رضوی و 
شهرهای بجنورد، بیرجند و نیشابور و سبزوار( که در پلتفرم های مختلف 
منتشر می شوند را به صورت مجموع منتشر می کند. داده های به دست 
آمده از آگهی های ثبت شده در ماه های مختلف نشان می دهد بازار مسکن 
همچنان با رکود عمیقی روبه رو است؛ اما پس از ورود کرونا به ایران این 
رکود شدت بیشتری داشته است به گونه ای که تا 25 فروردین سال جاری 
تنها 300 هزار مورد آگهی ملکی در مناطق مورد بررسی، منتشر شده اند 
این در حالی است که تعداد آگهی ها در مدت مشابه در سال قبل، نزدیک 

به 600 هزار مورد بوده اند.

 دهد های آنالین نشان می بررسی آگهی
 تر کرد کرونا رکود بازار مسکن را عمیق

 
شده و  تر قیعم رانیبا اعالم خبر ورود کرونا به ا شد، یم دهیدر بازار د ۸۹تابستان سال  لیرکود بازار مسکن که از اوا

 ثبت شده را به حدود نصف کاهش داد. یها یتعداد آگه
 

 ۵۲اول بهمن تا  یمختلف در بازه زمان یها ثبت شده در پلتفرم نیآنال یها یآگه یرو« ملک رادار» یبررس -نفناورا
 ریتأث ،یماریب نیدارد؛ اما ا رانیاز ورود کرونا به ا شیپ یحت ها ینشان از کاهش تعداد آگه یدو سال متوال نیفرورد

 کرده است. دتریشد ار ها یبر بازار گذاشته و روند کاهش آگه یقیعم
 

و  شابورین رجند،یتهران و البرز و چند شهر مهم خراسان )مشهد، بجنورد، ب یها در استان یملک یها یآگه سهیمقا
 ۸۹و  ۸۹در اسفند  ها یدارد؛ اما تعداد آگه یهزار مورد ۲۳۵نشان از کاهش حدود  ۸۹و  ۸۹سبزوار( در بهمن  سال 

کمتر  یهزار آگه ۳۵۵به نسبت بهمن همان سال حدود  ۸۹که اسفند  یالدر ح نیهزار تفاوت دارد. همچن ۰۳۵از  شیب
 .دیهزار مورد رس ۰۵۵از  شیفاصله به ب نیا ۸۹منتشر شده بود در سال 

 
تهران و البرز و منطقه خراسان )استان  یها استان یها یآگه ران،یامالک ا یجو و به عنوان موتور جست رادار ملک

را به  شوند یمختلف منتشر م یها و سبزوار( که در پلتفرم شابوریو ن رجندیبجنورد، ب یو شهرها یخراسان رضو
بازار  دهد یمختلف نشان م یها ثبت شده در ماه یها یبه دست آمده از آگه یها . دادهکند یصورت مجموع منتشر م

داشته است به  یشترید شدت برکو نیا رانیرو است؛ اما پس از ورود کرونا به ا روبه یقیمسکن همچنان با رکود عم
در  نیاند ا منتشر شده ،یدر مناطق مورد بررس یملک یهزار مورد آگه ۳۵۵تنها  یسال جار نیفرورد ۵۲که تا  یا گونه

 اند. هزار مورد بوده ۰۵۵به  کیدر مدت مشابه در سال قبل، نزد ها یاست که تعداد آگه یلحا
  

 ها تعداد آگهی دوره زمانی

 بهمن
۸۹ ۱,۲۸۵,۲۱۵ 
۸۹ ۱,۴۲۰,۰۶۴ 

 اسفند
۸۹ ۱,۵۷۴,۰۰۷ 
۸۹ ۶۴۵,۷۰۱ 

 فروردین
 ام(۵۲)تا 

۸۹ ۲۲۵,۴۷۴ 
۸۸ ۴۴۵,۵۸۵ 

 
 

تعداد  ن،یفرورد ۶۰سال گذشته از روز  دهد ینشان م زیماه ن نیروزانه در فرورد یها یانتشار آگه ینمودار یبررس
 نیچن یروند ادامه داشته؛ اما در سال جار نیا ل،یتعط یاز روزها ریاند و غ رو بوده روبه دیشد یبا جهش ها یآگه

بررس��ی نموداری انتش��ار آگهی های روزانه در فروردین ماه نیز نشان 
می دهد سال گذشته از روز 16 فروردین، تعداد آگهی ها با جهشی شدید 
روبه رو بوده اند و غیر از روزهای تعطیل، این روند ادامه داشته؛ اما در سال 
جاری چنین جهش��ی دیده نمی ش��ود و برعکس از روز 22 فروردین و با 
کاهش دامنه قرنطینه، تعداد آگهی ها افزایش جزئی پیدا کرده و این روند 

در روزهای پس از آن نیز ادامه یافته است.

 خط آبی سال 9۸ و خط قرمز سال 99 است

 به صورت کل��ی و در 84 روز مورد بررس��ی، تعداد آگهی ه��ای ملکی در 
استان های تهران، البرز و منطقه خراس��ان بیش از یک میلیون و 455 هزار 
مورد کاهش داشته است و در حالی که در سال ۹7 بیشترین تعداد آگهی ها 
در یک روز از 72 هزار مورد هم بیشتر بوده اس��ت )27 بهمن ۹7( در مدت 

مشابه این عدد حداکثر به 45 هزار مورد رسیده است )7 بهمن ۹8(.

شیوعکروناجرایمسایبریرا
درآمریکا۴برابرکرد

بر اساس بررسی جدید اف بی آی شیوع ویروس کرونا در 
آمریکا باعث رشد چهار برابری وقوع جرائم سایبری در این 

کشور شده است.
 مهر- تونیا اوگورتز معاون دس��تیار مدیر اف بی آی در 
جریان برگزاری یک نشس��ت آنالین به میزبانی مؤسسه 
پژوهشی اسپن گفت: تعداد درخواست های دریافتی اف بی 
آی برای رسیدگی به جرایم سایبری در یک ماه اخیر نسبت 

به ماه های قبل چهار برابر افزایش نشان می دهد.
به گفته وی مرکز رسیدگی به شکایات اینترنتی اف بی 
آی موس��وم به آی س��ی 3 با افزایش بی سابقه موارد ثبت 
شکایت مواجه است. این مرکز تا پیش از این روزانه حدود 
هزار شکایت دریافت می کرد که در هفته های اخیر این رقم 
به 3 تا 4 هزار مورد شکایت در روز افزایش یافته است. بخش 
اعظم این شکایات مربوط به موارد تالش برای کالهبرداری 
و اخاذی اینترنتی از کاربران با سواستفاده از شیوع ویروس 

کروناست.
تونیا اوگورتز گفت: امیدوار بودیم که مجرمان سایبری 
در ایام شیوع ویروس کرونا رفتاری انسانی داشته باشند و 
به این موضوع فکر کنند که سواستفاده از این وضعیت برای 
کسب منفعت شخصی غیرقابل قبول است اما متأسفانه 

تصور ما اشتباه بود.

بازیکودکانهعاملافشای
اطالعات۲۳میلیوننفر

یک هکر با نفوذ به یک بازی آنالین کودکانه به نام وبکینز 
توانس��ت اطالعات 23 میلیون کاربر را سرقت کند. بازی 
یادشده توسط یک شرکت کانادایی به نام گنز عرضه شده 

است.
 مهر- بازی وبکینز در سال 2005 عرضه شد و کاربران 
با انتخاب نام کاربری و کلمه عبور وارد آن می شوند و بازی 

یادشده را اجرا می کنند.
این بازی یکی از محبوب ترین بازی های آنالین کودکان 
است که در یک دهه اخیر میلیون ها کاربر داشته و از نظر 
میزان محبوبیت بعد از بازی باشگاه پنگوئن های شرکت 

دیزنی در رتبه دوم است.
هکری که ب��ه پای��گاه داده این بازی دسترس��ی یافته 
اطالعات هک شده را در یک فروم مشهوری آنالین هکری 
منتشر کرده است. حجم مجموع این اطالعات بیش از یک 
گیگابایت است و حاوی نام کاربری و کلمه عبور 22 میلیون 
و ۹82 هزار کاربر سایت یادشده است. البته کلمه عبور این 

افراد با الگوریتم Crypt-MD5 رمزگذاری شده است.
این س��رقت اطالعات در اوایل ماه آوری��ل رخ داده و به 
نظر می رس��د نقص امنیتی در نرم افزار اس کیو ال عامل 
موفقیت هکر مذکور بوده است. هکر مذکور به آدرس های 
 ایمیل والدی��ن کودکان کارب��ر این بازی نیز دسترس��ی

 یافته است.
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بازیاندرویدیایرانیکووید19درراهانتشار
بازی ایرانی 

بازار بازی ایران به زودی شاهد حضور بازی اندرویدی جدید و 
ایرانی »کووید 1۹« در جمع خود خواهد بود.

فناوران- ش��یوع جهانی ویروس کرونا برای کیوان ملک 
محمدی؛ بازی ساز، مدیر و موسس استودیو »گونای«، تبدیل 
به انگیزه ای شد تا او طراحی بازی ای با موضوع ویروس کووید 
1۹ را شروع کند. بازی در دست طراحی او که به زودی منتشر و 
روانه بازار بازی ایران می شود، بازیکنان را در نقش ویروس کرونا 
با هدف مبتال کردن انسان ها فرو می برد. این ویروس سبز رنگ 
خوشحال و خندان، با درک زنجیره ارتباط انسان ها با یکدیگر همه 
را آلوده می کند و سد راهش فقط و فقط افرادی  هستند که فاصله 
اجتماعی را رعایت می کنند و یا ماسک می زنند. به عبارتی به قول 
ملک محمدی در این بازی جدی آموزشی، کاربر می تواند طی 
یک بازی شاد و سرگرم کننده، آموزش هایی برای قطع زنجیره 

انتقال کرونا کسب کند.
به گزارش بنیاد ملی بازی های رایانه ای؛ بازی »کووید 1۹«  
این روزها 50 درصد مراحل توس��عه را س��پری کرده و طراح و 
سازنده آن در تالش است که تا هفته دیگر این بازی آماده انتشار 

ش��ود. بازی در ایران توسط استودیو »گونای« منتشر می شود 
و او برای انتش��ار بازی در بازارهای جهانی با ناشرهای مختلف 
بین المللی موضوع مطرح ش��ده اس��ت. به گفته کیوان ملک 
محمدی استقبال اولیه از انتشار جهانی این بازی صورت گرفته و 
ممکن است با بررسی شرایط مختلف، از دو راه انتشار بازی توسط 

ناشر یا انتشار به صورت مستقل یکی انتخاب شود.
 فکر طراحی بازی کووید 1۹ و سناریو و گیم پلی آن از حدود 
یک ماه پیش در ذهن کیوان ملک محمدی؛ مدیر و موس��س 
استودیو »گونای« کلید خورد. ملک محمدی می گوید: علی رغم 
گذشت هفته ها از شیوع ویروس کرونا هنوز هم خیلی ها تصور 
کاملی از زنجیره انتقال این ویروس ندارند و مثال فکر می کنند 
اگر با دوس��تان یا اقوام نزدیک رفت و آمد کنند، امکان ابتال به 
این ویروس برایشان وجود ندارد. بسیاری نیز هنوز از تاثیر مهم 
خودشان در شکستن زنجیره انتقال مطلع نیستند. ایده اولیه 
تولید این بازی از همین جا شروع شد؛ نکته مهم این بود که ما 
بتوانیم در قالب یک سرگرمی شاداب تصویر واضحی از زنجیره 
انتقال و نحوه شکستن آن در ذهن مخاطب ایجاد کنیم.  ملک 

محمدی در طراحی این بازی به عدم تاثیرگذاری هشدارهای 
بهداشتی در میان بعضی از مردم به دلیل تکرار زیاد آن، توجه 
داشته و طراحی و تولید بازی کووید 1۹ را براساس این ایده شکل 
داده است. وی می گوید: ایده دیگر بازی این بود که بازیکن، بازی را 
نه از زاویه انسان ها بلکه در نقش ویروس انجام دهد. وقتی بازیکن 
خودش در نقش ویروس سعی به مبتال کردن انسان ها کند، کامال 
متوجه زنجیره ارتباط انسان ها می شود و در جاهایی که با مساله 
رعایت فاصله اجتماعی و یا استفاده از ماسک، مواجه می شود 
به صورت کامال ملموس تاثیر فاصله و اس��تفاده از ماسک را در 
جلوگیری از شیوع بیماری می بیند و متوجه می شود که چطور 
یک نفر می تواند باعث شکسته شدن زنجیره انتقال و جلوگیری 
از سرایت بیماری به صدها نفر شود. موسس استودیو »گونای« 
می گوید: تمرکز خاصی روی برنامه نویسی نحوه حرکت ویروس 
داشته تا حس حرکت و جذب شدن به کاراکترها را با استفاده 
از تکنیک استریچ و اسکواش انیمیشن سازی به صورت بهتری 
ارائه دهد. در شروع بازی و بعد از هر باخت پیامی آموزنده برای 
یادآوری برخی نکات بهداشتی و آماری به کاربران ارائه می شود تا 

عالوه بر موضوعی که گیم پلی در بطن خود دارد به غنای آموزشی 
بازی هم اضافه شود.

  بازی مشابهی با این سناریو و گیم پلی وجود ندارد
ژانر ب��ازی کووید 1۹ در س��بک هایپر کژوال اس��ت و عموم 
مخاطبان را هدف قرار داده است.  ملک محمدی می گوید: تا جایی 
که من اطالع دارم هیچ بازی مش��ابهی با این سناریو و گیم پلی 
وجود ندارد و ایده و گیم پلی بازی کامال منحصر به فرد است. برنامه 
نویسی بازی را در موتور یونیتی انجام دادم و سعی کردم گرافیک و 
گیم پلی بازی فضایی روان و خوشایند برای کاربران داشته باشد. 
به گفته او بازی در عین سادگی، پیچیدگی های فنی خاص خود 
را دارد که این موضوع به منحصر به فرد بودن گیم پلی بازی نیز 
کمک کرده است: به عنوان مثال زنجیره تصادفی اتصال انسان ها 
را شبیه سازی کردم که در ابتدای بازی انسان ها فاصله نزدیک تری 
به هم دارند و در ادامه بازی، فاصله انسان ها از هم بیشتر می شود. 
این روند اشاره به افزایش آگاهی مردم از فاصله گذاری اجتماعی در 
کنترل شیوع این بیماری دارد و در جایی که ویروس نتواند راهی 
برای انتقال از یک شخص به شخص دیگر پیدا کند، نابود می شود.

PB


