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انگلیس از برنامه کرونایی
 اپل و گوگل استفاده نمی کند

اپل و گوگل به زودی برنامه ردگی��ری کرونای خود را عرضه 
می کنند، ولی انگلیس اعالم کرده قصد اس��تفاده از این برنامه 

را ندارد.
فارس- مرکز خدمات ملی سالمت انگلیس )NHS( اعالم 
کرده که از برنامه مشترک اپل و گوگل برای ردگیری و شناسایی 

سریع بیماران مبتال به کرونا استفاده نمی کند.
دو شرکت اپل و گوگل قصد دارند با همکاری یکدیگر برنامه ای 
عرضه کنند که شناسایی افراد مبتال به کرونا را در زمان تماس با 
آنها یا از طریق فناوری بلوتوث ممکن کند. این دو شرکت مدعی 
هستند که برای حفاظت از حریم شخصی کاربران در برابر دست 

اندازی دولت ها و هکرها تمهیداتی را اندیشیده اند.
در مقابل انگلیس قصد دارد از سیستم های فنی اختصاصی 
خود برای ردگیری مبتالیان به کرونا استفاده کند. این کشور به 
اس��تفاده از روش های متمرکز جمع آوری اطالعات عالقه دارد 
و به دنبال طراحی اپلیکیش��نی اختصاصی است که شناسایی 
افراد مبتال به کرونا را برای افراد در حین رفت و آمد ممکن کند. 
البته استفاده از سیس��تم متمرکز، جاسوسی از کاربران و جمع 
آوری حجم زیادی از اطالعات ش��خصی را برای دولت انگلیس 

ممکن می کند.
به نظر می رسد رویکرد انگلیس در این زمینه شباهت زیادی به 
استرالیا دارد. استرالیا هم اپلیکیشنی طراحی کرده که از ترکیبی از 
بلوتوث و داده های ذخیره شده کاربران برای شناسایی و ردگیری 

افراد مبتال به کرونا استفاده می کند. 

روبات هایی که ویروس کرونا را
 از بین می برند

ارتش آمری��کا قص��د دارد روبات های متح��رک و مجهز به 
المپ های نور مافوق بنفش را برای ضدعفونی کردن س��طوح و 

مقابله با ویروس کرونا به کار گیرد.
 مهر-ارتش آمریکا تصمیم دارد با استفاده از روبات هایی 
که المپ های نور مافوق بنفش منتشر می کنند، فضاهای 
سربسته را ضدعفونی و از شیوع ویروس کرونا جلوگیری 

کند.
این روبات های خودران با چهار چرخ حرکت می کنند و با تابش 
110 وات نور مافوق بنفش سطوح را از فاصله 2 فوتی ضدعفونی 
می کنند. فرایند ضدعفونی کردن نیز ح��دود یک دقیقه طول 

می کشد.
البته کارشناسان هنوز به طور دقیق تایید نکرده اند که اشعه 
مافوق بنفش ویروس کرونا را از بی��ن می برد. اما ارتش آمریکا از 
المپ های نور مافوق بنفشی استفاده می کند که قدرت آنها دوبرابر 
المپ هایی مشابهی است که هم اکنون برای از بین بردن ویروس 

کرونا و ضدعفونی سطوح استفاده می شود. 
در حال حاضر حداقل 150 مقر نظامی آمریکا گرفتار ویروس 

کرونا هستند.
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اتاق بازرگان��ی و صنایع آلمان طرح��ی را برای رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی از سوی شهروندان بدون مجبور 

کردن آنها به ماندن در خانه ارائه کرده  است.
ایرنا- نشریه بیلد آلمان دیروز از ارائه راهکاری جدید 
در این کشور برای تسریع رونق اقتصادی با وجود اعمال 

محدودیت های کرونایی خبر داد.
اتاق بازرگان��ی و صنایع آلم��ان )DIHK( می خواهد 
با کمک فناوری های دیجیتال اقتصاد را س��ریع تر رونق 

ببخشد.
این ط��رح در روزه��ای اخیر ب��رای »آن��گال مرکل« 
صدراعظم و سایر نمایندگان ائتالف بزرگ شامل احزاب 
حاکم دموکرات مسیحی )CDU( و سوسیال دموکرات 

)SPD( ارسال شده است.
طبق این طرح راه حل های دیجیتال به مردم و فعاالن 
اقتصادی کمک می کند فاصله گذاری اجتماعی را حفظ 

کنند بدون اینکه مجبور باشند در خانه بمانند.
در این طرح پیشنهاد شده دسترسی به مغازه ها، هتل ها 
یا مناطق عابر پیاده از طریق سیس��تم های بلیت آنالین 

محدود ش��ود. اینها ابزاری کاماًل مؤث��ر و همه کاره برای 
جلوگیری از شلوغی و ازدحام مردم در این اماکن هستند 

و بلیت را می توان از طریق برنامه های مناسب تهیه کرد.

با اس��تفاده از این برنامه ها، مش��تریان می توانند زمان 
خرید در فروشگاه ها و خدمات را نیز رزرو کنند.

اس��تدالل اتاق بازرگانی و صنایع آلمان این اس��ت که 

طرح پیش��نهادی آنها، جریان حضور مشتریان را اصالح 
می کند، بنابراین خطر آلودگی به ویروس کرونا را کاهش 
داده و در عین حال اطمین��ان می دهد که امور تجاری به 

روال خود انجام می شود.
در حالی که دولت آلمان در مورد پیامدهای برداشتن 
س��ریع محدودیت ها هش��دار داده، نارضایتی عمومی از 
محدودیت های قرنطینه در این کش��ور در حال افزایش 
است. بیشتر مخالفت ها نیز از سوی حزب راست افراطی 
آلمان به عنوان اصلی ترین جناح مخالف در پارلمان این 

کشور است.
حزب راس��ت افراطی »آلترناتیو ب��رای آلمان«، دولت 
این کش��ور را به اغراق درباره خطر ناشی از ویروس کرونا 
متهم کرده و ازسرگیری فوری همه فعالیت های تجاری را 

خواستار شده است.
آخرین آمارهای رسمی  نش��ان می دهد که تا به امروز 
بیش از158 هزار نفر در آلمان به بیماری کووید-1۹ مبتال 
ش��ده اند که از این میان بیش از 6 ه��زار و 126 نفر جان 
باخته و 114 هزار و 500 نفر سالمتی خود را بازیافته اند.

تعطیلی ادامه دار آمازون در فرانسه
براساس تازه ترین تصمیمات گرفته شده توسط دادگاه 
فرانس��ه، انبارهای آمازون در این کش��ور تا دست کم یک 

هفته دیگر نیز تعطیل باقی خواهد ماند.
فارس - در ح��ال حاضر فروش کااله��ای غیر ضروری 
توسط آمازون تخلف است و این شرکت موظف است تا به 
ازای ارس��ال هر محموله خالف رای دادگاه، جریمه نقدی 
پرداخت کند؛ آم��ازون باید تا 5 ماه می از دس��تور دادگاه 

پیروی کند.
در دادگاه اول اع��الم ش��د آمازون نتوانس��ته ش��رایط 
بهداش��تی ملزوم را در برخی فضاها )مانند رختکن( برای 
کارمندانش فراه��م کند.همچنین آمازون باید س��المت 
روانی کارگرانش را هنگام بررس��ی دوب��اره جدول کاری و 

گروهی در نظر بگیرد.
دادگاه فرانسه لیست کاالهایی را که آمازون مجوز فروش 
آنها در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا را دارد اعالم کرده 

و خارج از آن، تخلف محسوب می شو.
دادگاه همچنین جریمه الزم برای پرداخت هر تخلف را 

از 1.08 میلیون دالر به 108،000 دالر کاهش داد.

تیک تاک محبوب ترین اپلیکیشن 
بحران کرونا در هند شد

تیک تاک به نخستین اپلیکیشن پرطرفدار در مدت زمان 
قرنطینه و بحران کرونا در هند تبدیل شد.

 ایسنا- اپلیکیش��ن تیک تاک که در س��ال های اخیر 
محبوبیت و ش��هرت بس��یار زیادی در می��ان کاربران به 
خصوص در رده های س��نی نوجوانان و جوانان پیدا کرده 
است، یک پلتفرم ویدئو محور اس��ت که به کاربران اجازه 
می دهد عالوه ب��ر تماش��ای ویدیوهای کوت��اه جذاب در 
صورت تمایل، خود نیز به ساخت و تولید محتوای ویدئویی 

بپردازند.
حاال بر اس��اس تازه ترین آمار و گزارش های منتشر شده 
در وب سایتfirstpost، این شبکه اجتماعی از بسیاری 
دیگر از رقبای دیرینه خود همچون فیس بوک، اینستاگرام 
و واتس اپ نیز س��بقت گرفته و در مدت زم��ان قرنطینه و 
بحران کرونا در هند تبدیل به پر دانلودترین اپلیکیشن در 

این کشور شده است.
طبق آمار فروش��گاه های آنالی��ن و اینترنتی گوگل پلی 
استور و اپ استور اپل، اپلیکیشن تیک تاک با 4۹ میلیون 
دانلود در این بازه زمان��ی 21 روزه در هند رکورد جدیدی 
را به ن��ام خود ثبت ک��رده و و رتبه نخس��ت محبوب ترین 
اپلیکیشن را در ماه گذش��ته میالدی در این کشور به خود 
اختصاص داده اس��ت. دولت هند در تاریخ 24 مارس سال 
جاری میالدی تحت تاثیر ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا 
با وضع و اعم��ال محدودیت های س��ختگیرانه برای تردد 

شهروندان اعالم قرنطینه 21 روزه کرد.
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بلندگوهای هوشمند، اضطراب ناشی از سخنرانی را کاهش می دهند
بررسی

گروهی از محققان دانشگاه ایالتی 
پنس��یلوانیا ب��ا اس��تفاده از پلتفرم 
الکس��ای آمازون، یک مربی خانگی 
هوش��مند برای یادگیری سخنرانی 
س��اختند که امکان تمرین تجدید 
ساختار شناختی را برای کاربر فراهم 

می کند.
ایرنا- این تمری��ن، یک تکنیک 
فیزیولوژیکی است که افراد مضطرب 
با اس��تفاده از آن می توانند رفتار و 
افکار منفی خود را شناس��ایی کرده 

و تغییر دهند.
در ای��ن تحقیق��ات از داوطلبان 
خواس��ته ش��د ب��ا ی��ک بلندگوی 
 Amazon Echo هوش��مند
تعامل کنند. گروه��ی از داوطلبان 
به طور تصادفی با یک نسخه بسیار 
اجتماعی از الکسا وارد ارتباط شدند 
و گروه دیگر با نسخه ای که در روابط 
اجتماع��ی از جمله احوالپرس��ی و 

مکالمات روزمره، چن��دان مهارتی 
نداش��ت تعام��ل کردند. س��پس از 
داوطلبان خواسته با استفاده از آنچه 
یادگرفته اند،  س��خنرانی کوتاهی را 
آماده کرده و با استفاده از یک برنامه 
واقعیت مج��ازی آن را در یک اتاق 
شبیه سازی شده با 20 شنونده، ارائه 
کنند. پس از سخنرانی، از داوطلبان 

در مورد تجربه آن ها نظرسنجی شد.
در نتیجه  این بررسی ها مشخص 
 Alexa ش��د نس��خه اجتماع��ی
از طریق برق��رار احس��اس ارتباط 
نزدیکتر و ایجاد یک تجربه بهتر در 
کاربران توانسته است آن ها را برای 

سخنرانی، بهتر آماده کند.
به گفت��ه متخصص��ان، این مربی 

دیجیت��ال در آزمایش��ات اولی��ه 
توانسته است اضطراب کاربران برای 
س��خنرانی در برابر جمع را کاهش 
دهد. به گفت��ه کارب��ران، تعامل با 
Alexa عالوه ب��ر کاهش اضطراب 
آن ها، می تواند یک جایگزین مناسب 
ب��رای آم��وزش رودرو در رابط��ه با 
سخنرانی باشد. نتایج این تحقیقات 
کارکرد بلندگوهای هوش��مند را از 
ابزاری برای پاسخگویی به سواالت 
ب��ه ی��ک مرب��ی هوش��مند تغییر 

می دهد.
افراد مضط��رب معم��وال درباره 
قضاوت شدن توسط مربی یا درمانگر 
خود نیز دچار اضطراب می ش��وند. 
بنابر ای��ن اس��تفاده از فناوری های 
هوشمند برای آموزش سخنرانی و 
درمان اضطراب اجتماعی، می توان 
افراد مضطرب را از ای��ن نگرانی نیز 

رها کرد.

کشف آسیب پذیری خطرناک 
در آنتی ویروس های معروف 

کارشناسان امنیتی از کشف یک آسیب پذیری خطرناک در 
28 نرم افزار آنتی ویروس معروف خبر داده اند.

 RACK۹11 ایسنا- پژوهشگران موسس��ه تحقیقاتی 
Labs ب��ا انتش��ار گ��زارش جدی��دی مدع��ی ش��ده اند که 
آس��یب پذیری امنیتی موس��وم به Symlink Race را در 
28 نرم افزار آنتی ویروس مش��هور جهان کشف کرده اند که 
می تواند اطالعات و فایل های حساس موجود در آنتی ویروس 
و حتی سیس��تم عامل کاربر را از بین ببرد و با از کار انداختن 
نرم افزار و سیس��تم عامل منج��ر به مختل ک��ردن عملکرد 

رایانه شود.
کارشناس��ان ای��ن موسس��ه تحقیقاتی در گ��زارش خود 
ادعا کرده اند که از س��ال 2018 میالدی تاکنون به بررس��ی 
حفره های امنیتی و آسیب پذیری های موجود در نرم افزارهای 
آنتی ویروس مش��غول بوده اند و هم اکن��ون 28 نرم افزار در 
سیس��تم عامل های وین��دوز، لینوکس و مک را شناس��ایی 

کرده اند که این مشکل امنیتی را دارند.
این گروه امنیت��ی همچنین اعالم کرده اس��ت که پس از 
کشف آس��یب پذیری های مذکور به شرکت های سازنده نرم 
افزارهای آنتی ویروس مربوطه اطالع رسانی شده و آنها نیز با 
بیانیه های رس��می  به برطرف کردن این مشکل پرداخته اند. 
البته برخی از آنها تنها به رفع باگ مذکور بسنده کرده و در این 

مورد هیچ اطالع رسانی انجام نداده اند.
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