
در جزیره ای با 80 هزار خانوار

آزمایش اپلیکیشن ردگیری تماس انگلیس آغاز شد
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در اعتراض به اخراج کارگران
مدیر ارشد آمازون استعفا داد

 یکی از مدیران ارشد سرویس های وب آمازون، در اعتراض 
به اخراج کارگران این شرکت برای فاش کردن اقدامات ناکافی 

در جهت مقابله با کووید1۹، از سمت خود استعفا کرد.
مهر- تیم ب��ری، نائب رئیس بخش س��رویس های وب 
آمازون از س��مت خود اس��تعفا کرده اس��ت. یکی از دالیل 
اس��تعفای او تنبیه کارگرانی اعالم ش��ده که نگرانی درباره 
اقدامات حفاظتی ناکاف��ی در برابر کووی��د1۹ در انبارهای 

آمازون را فاش کردند.
هر چند به گفته او، آمازون تالش زیادی دارد تا ایمنی انبارها 
را حفظ کند و در بخشی که او در آن فعالیت می کرد نیز رفتار 
خوبی با کارمندان وجود داشته است اما بری نیز معتقد است 
کارگران حقیقت را می گویند و جریانی مسموم در آمازون 

وجود دارد که به اخراج منتقدان منجر می شود.
همچنین بری به تاریخچه ای از تهدید کارمندان یا اخراج 
آنان اشاره کرده است. از سوی دیگر چند کارگر ادعا می کنند 
آمازون تهدید کرده به دلیل اعتراض به تغییرات آب و هوایی 
آنها را اخراج می کند. گروهی دیگر نیز که خواهان اقدامات 
امنیتی بهتر در برابر کووید1۹ بودند نیز خیلی سریع شغل 

خود را از دست دادند.
پیش از این آمازون تاکید داشت که فعاالن تغییرات آب 
وهوایی سیاست های این شرکت درباره ارتباطات خارجی 
را نقض می کنند و دلیل اخراج معترضان به سیاس��ت های 
مربوط ایمنی کووید1۹ نیز عدم رعایت قوانین فاصله گذاری 

اجتماعی بوده است. اما  بری این ادعاها را قبول ندارد.

تالش فیس بوک 
برای تبدیل تهدید کرونا به فرصت

در ش��رایطی که فیس بوک در سال های قبل به علت بی 
توجهی به امنیت و حریم شخصی کاربران خود مورد انتقاد 
بوده، تالش دارد با عرضه ابزار مقابله با کرونا محبوبیت از دست 

رفته را به دست آورد.
فارس- فیس بوک در ماه های اخیر تالش کرده جلوی 
انتشار اخبار دروغین و جعلی در این شبکه اجتماعی را در 
مورد کرونا بگیرد. این در حالی است که در گذشته از فیس 

بوک بارها برای نشر اکاذیب استفاده شده است.
همچنین فی��س بوک ب��رای جلوگیری از بیمارش��دن 
کارمندانش بسیار زودتر از سایر ش��رکت های فناوری آنها 
را به دورکاری فرس��تاد و این در حالی اس��ت که بسیاری از 

شرکت های مشابه هنوز برای این کار مقاومت می کنند.
سختگیری در مورد انتشار آگهی های تبلیغاتی با هدف 
جلوگیری از نمایش تبلیغات دروغی��ن در مورد کرونا اقدام 
دیگر فیس بوک بوده است. همچنین این شرکت به دنبال 
عرضه ابزار ردگیری وضعیت شیوع کرونا و تسهیل بررسی 

پراکندگی جغرافیایی مبتالیان به این ویروس است.
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دول��ت بریتانیا، آزمای��ش اپلیکیش��ن ردگیری تماس 
ویروس کرونای وی��ژه خود را در یک جزی��ره کوچک در 

ساحل جنوبی انگلستان آغاز کرده است.
 contact( فن�اروان- اپ ه��ای ردگی��ری تم��اس
tracing( از فناوری بلوتوث استفاده می کنند و نحوه کار 
این اپلیکیشن ها به این صورت است که اگر کاربر موبایل 
به فردی نزدیک شود که نشانه های آلودگی به ویروس را 
داشته باشد و نتیجه آزمایش او مثبت شده باشد، به کاربر 
هشدار می دهد. شناسایی افراد مبتال هم از طریق اتصال به 
یک پایگاه داده رسمی صورت می گیرد که اطالعات افراد 

مبتال شده و بهبود یافته در آن درج می شود.
اپ ردگیری تم��اس دول��ت بریتانیا را واح��د فناوری 
دیجیتال سازمان خدمات ملی سالمت )NHS( طراحی 
کرده و مس��وولیت آپلود کردن اطالع��ات در پایگاه داده 
مرکزی نیز به عهده همین واحد گذاشته شده است. از این 
پایگاه داده مرکزی به منظور انجام تحقیقات در مورد رفتار 

ویروس نیز استفاده می شود.
بریتانیا بر خالف آلمان، ترجیح داد از سیستم ردگیری 
تماسی که گوگل و اپل به طور مشترک طراحی کرده اند، 
استفاده نکند. در سیستم گوگل و اپل، داده ها روی گوشی 
هر کاربر ذخیره می شود؛ ولی در اپلیکیشن دولت بریتانیا، 
داده های کاربران به صورت رمزگذاری شده، در مرکز داده 

NHS و تحت قوانین حری��م خصوصی بریتانیا نگهداری 
می ش��ود. دولت انگلیس امیدوار است که بیش از نیمی از 
 ،)Isle of Wight( 80 هزار خانواری که در جزیره وایت
محل آزمایش ای��ن اپلیکیش��ن، زندگ��ی می کنند، این 
اپلیکیش��ن را دانلود کنند. اگر آزمایش این اپلیکیش��ن 

موفقیت آمیز باشد، در اواخر ماه جاری میالدی )ماه مه( در 
کل کشور برای دانلود ارایه خواهد شد. کریستوفر فریزر، 
متخصص بیماری های واگیر دار در دانشگاه آکسفورد که 
در ساخت اپلیکیشن ردگیری تماس انگلستان همکاری 
داشته، می گوید: چنین اپ هایی در جلوگیری از گسترش 

ابتال بسیار موثرند. فریزر که تحقیقات گسترده ای نیز در 
زمینه شیوع ویروس های سارس، H1N1 و ایبوال انجام 
داده اس��ت، می افزاید: اگر به مردم هش��دار داده شود که 
ممکن اس��ت در معرض ویروس قرار داش��ته باشند، آنها 
می توانند برای پیش��گیری از ابتال اقدام��ات الزم را انجام 

دهند.
وی می گوید: البته چنی��ن اپ هایی فق��ط وقتی واقعا 
اثرگذار خواهند بود که حداقل 60 درصد از جمعیت آنها 
را دانلود و اس��تفاده کنند. اپلیکیش��ن انگلیسی ردگیری 
تماس، از کاربران درباره نشانه های بیماری سوال می کند 
و اگر تش��خیص دهد که نش��انه های کافی ب��رای ابتال به 
وی��روس کرونا وج��ود دارد، فرد را مبتال ف��رض می کند. 
س��پس به تمامی کاربران دیگری که با فرد مبتال ارتباط 
داشته اند، هش��دار می دهد و از آنها می خواهد که خود را 
قرنطینه کنند. پس از آن، اگر فرد بیمار، تست بدهد، نتایج 
تست وارد برنامه می شود و باز هم به سایر کاربران اطالع 
داده می ش��ود که آیا نتیجه تس��ت فرد مورد نظر منفی یا 
مثبت بوده است. دولت انگلیس اعالم کرده که عالوه بر این 
اپلیکیشن، قصد دارد 18 هزار نفر را نیز به عنوان نیروهای 
انسانی ردگیری تماس استخدام کند. این افراد نیز وظیفه 
دارند بیماران را ردگیری کنند و اف��رادی را که با آنها در 

تماس بوده اند، بیابند.

روبات ها آزمایشگاه کووید۱۹
 را می چرخانند

گروه��ی از روبات ها روزانه 200 نمونه آزمایش��گاهی 
کووید1۹ را تحلیل می کنن��د. به این ترتیب کارآمدی و 

سرعت انجام آزمایش ارتقا می یابد.
مهر- محققان دانش��گاه UCبرکلی و انستیتو نوآوری 
ژنومیکUCSF از این بات ها در یک آزمایش��گاه استفاده 
کرده اند و به این ترتیب تقریبا کل فرایند تست اتوماتیک 
ش��ده اس��ت. یکی از این روبات ها نمونه ه��ای بیماران را 
به داخل آزمایش��گاه و به صفحاتی دارای س��وراخ منتقل 
می کند. در این میان روبات دیگر تس��ت qPCR را انجام 
می دهد. محققان ناظر بر روبات ها ادعا می کنند آنها روزانه 
200 نمونه را آزمایش می کنند.  محقق��ان امیدوارند این 
سیستم پس از ارتقا بتواند روزانه هزار نمونه را بررسی کند و 
در صورت لزوم ظرفیت آن به 3 هزار تست در روز نیز برسد.

تولید کوچک ترین روبات 
میکروالکترونیکی دنیا

محققان از تولید کوچک ترین روبات میکروالکترونیک 
جهان خبر داده اند که به عنوان بخشی از پیشران موتور 

جت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مهر- اس��تفاده از این میکروروبات در موتور پیشران 
جت تحولی اساس��ی در آن ایجاد می کند که از ده سال 

قبل به این سو شاهد تغییرات چشمگیری نبوده است.
این روبات بس��یار کوچ��ک تخت تنه��ا 0.8 میلیمتر 
ط��ول و 0.8 میلیمتر پهنا دارد و ضخام��ت آن نیز صرفاً 
0.14 میلیمتر است. روبات یادشده به صورت بی سیم با 
یک سیستم انتقال داده در ارتباط است و بعد از دریافت 
سیگنال های الکتریکی توس��ط یک سیم پیچ القایی در 
مرک��ز روبات یادش��ده، فرایند گرم ش��دن نانولوله های 
پلیمری آن آغاز می شود و این امر موجب فعالیت روبات 
مذکور می شود. در درون نانولوله های پلیمری این روبات 
مقداری پالتینیوم هم وجود دارد که موجب واکنش��ی 
کاتالیستی شده و حباب های اکسیژنی تولید می کنند که 

حرکت آنها به رانش پیشران موتور جت کمک می کند.
محققان یک بازوی دس��ت س��از را هم برای تسهیل 
فعالیت این ریزروب��ات تهیه کرده اند ک��ه در قالب یک 
محرک تشکیل شده از یک پلیمر گرماسنج عمل می کند. 
این ب��ازو در واکنش به کاه��ش یا افزایش گرما مس��یر 
حرکت نانولوله ها را باز و بس��ته می کن��د و از این طریق 
عملکرد پیشران را بهبود می بخشد. از این اختراع جدید 
می توان برای تسهیل انتقال داروها در بخش های مختلف 
بدن نیز استفاده کرد. پژوهش یادشده توسط 12 محقق 
از کشور آلمان انجام شده که یکی از آنها به نام مریم فقیه 
ایرانی االصل بوده و در مؤسسه نانو علوم یکپارچه در شهر 

درسدن آلمان مشغول فعالیت است.
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شبکه راستی آزمایان با اخبار جعلی واتس اپ مقابله می کند
رویکرد

شبکه بین المللی راستی آزمایان موسس��ه پوینتر باتی در واتس اپ 
راه اندازی کرده که صحت مطالب منتشر شده در اپلیکیشن را بررسی 

می کند و در جست وجوها به کاربران کمک می کند.
مهر- شبکه بین المللی راستی آزمایی مؤسسه پوینتر)IFCN(اعالم 
کرده چت باتی در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ راه اندازی می کند تا به 
کاربران کمک کند درباره واژه هایی مانند »ماسک« یا »عالئم ویروس 

کرونا« راحت تر جست وجو کنند.
این بات طوری طراحی ش��ده تا از پژوهش های ترجمه شده بیش از 
80 سازمان راستی آزمایی در سراسر جهان اطالعات را جدا و با کمک 

اطالعات به دست آمده صحت مطلب را بررسی کند.
ات مذکور ب��ه خصوص از مخزن اطالعات »حقای��ق ویروس کرونا« 
IFCN اس��تفاده می کند. این مخزن با کمک نیروهای راستی آزما از 
74 کشور در سراسر جهان فعالیت می کند و بیش از 4 هزار خبر جعلی 

درباره ویروس کرونا را شناسایی کرده است.
مدیر IFCN در ای��ن ب��اره می گوید: صده��ا میلی��ون کاربر برای 
برقراری ارتب��اط با دوس��تان و خانواده ب��ه واتس اپ ات��کا می کنند. 

این در حالی اس��ت که منتش��ر کنندگان اخبار جعلی در این پلتفرم 
 اف��راد را گم��راه می کنن��د، اهمی��ت کار راس��تی آزمای��ان بی��ش از

 پیش است.
این ش��بکه عالوه برآنکه به کاربران کمک می کند اطالعات معتبر را 
بیابند، مخزنی شامل فهرست سازمان های راستی آزمایی معتبر را در 

اختیار آنها قرار می دهد.
این سیستم می تواند با توجه به کد موبایل کاربر، کشور محل اقامت 
او را شناسایی می کند و در مرحله بعد سازمان های راستی آزمای معتبر 

و نزدیک وی را معرفی کند.
این چت بات در مرحله اول به زبان انگلیسی عرضه می شود اما قرار 
اس��ت به زبان های دیگر از جمله هند و اس��پانیایی نیز عرضه ش��ود و 

قابلیت های دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد.
افزوده ش��دن چنین باتی به وات��س آپ با توجه ب��ه محبوبیت پیام 
رس��ان معقوالنه به نظ��ر می رس��د. واتس اپ ب��ه فیس ب��وک تعلق 
 دارد و تع��داد کارب��ران آن در 2020 می��الدی ب��ه 2 میلی��ارد نف��ر

 رسید.

سه پهپاد جنگی بدون سرنشین شرکت بوئینگ برای اولین بار به نیروی هوایی 
ارتش اس��ترالیا تحویل داده ش��د. طراحی و تولید بخش هایی از این پهپادهای 

تهاجمی  در استرالیا انجام شده است.
مهر- این پهپاد که وینگمن نام دارد، دارای موتور جت اس��ت و از سیس��تم 

هدایت خودکار ای تی اس شرکت بوئینگ بهره می گیرد.
پهپاد جنگی مذکور 11.7 متر طول دارد و بخش عم��ده ای از بدنه آن از یک 
قطعه کامپوزیت مستحکم ساخته شده که برای افزایش کارآیی به درون آن رزین 
تزریق شده اس��ت. در این پهپاد برای شناسایی نیروهای دشمن از یک سیستم 

هوش مصنوعی و نیز حسگرهای قابل پیکربندی مجدد استفاده شده است.
پهپاد مذکور که قادر به پیمودن مس��افتی بالغ بر 3700 کیلومتر است، قادر 
به انجام مأموریت های جنگی و شناس��ایی به طور همزمان است. قرار است این 
پهپادها بع��د از انجام آزمایش های نهایی از اواخر س��ال ج��اری میالدی مورد 

استفاده قرار بگیرند.

بوئینگ پهپاد جنگی
 بدون سرنشین ساخت

PB


