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کرونا جست وجوی اینترنتی
 چه عبارتهایی را افزایش داد

جس��ت وجوهای آنالین طی دوران قرنطینه به دلیل 
شیوع ویروس کرونا به شدت تغییر کرده اند. در این مدت 
مردم از وب برای دسترسی به اطالعات و سرگرمی  استفاده 

می کنند.
مهر- موسسه »ریبوت آنالین مارکتینگ« عبارت های 
جست وجو شده بین 18 ژانویه و 15 آوریل 2020 میالدی 
 SEMrush را با اس��تفاده از ابزارهای گوگل ترن��دز و
بررسی کرده اس��ت. این تحلیل ها نش��ان داد در آمریکا 
جست وجو برای آموزش کوتاهی مو 700 درصد، آموزش 
آرایش 488 درصد و ورزش در خانه 478 درصد رشد کرده 
است. از سوی دیگر بازی Animal Crossing نیز 
محبوب شده و طی 30 روز اخیر جست وجو برای آن هزار 
درصد در موتور جست وجوی گوگل آمریکا افزایش یافته 
است. طبق گزارش موسسه »ریبوت آنالین مارکتینگ« 
جس��ت وجو برای موضوعات مربوط به نان نیز به شدت 
افزایش یافته است. براساس این گزارش جست وجو برای 
دستور شیرینی پزی، پخت نان موزی و آرد به ترتیب 733 

درصد، 450 درصد و 335 درصد رشد کرده است.
پ��س از آنک��ه دونالد ترام��پ در 13 م��ارس وضعیت 
اضطراری اع��الم کرد محبوبی��ت پخت نان به ش��دت 
افزایش یافت. طبق اطالعات به دست آمده از ابزارتحلیلی

Jungle Scout در آم��ازون بی��ش از 320 ه��زار 
جس��ت وجو برای » آرد« ثبت شده اس��ت. این امر نشان 

دهنده افزایشی 3500 درصدی است.

فیس بوک پست های ضد قرنطینه 
را حذف می کند

فیس بوک پست هایی که اعتراضات ضدقرنطینه را ترویج 
می کنند حذف کرده است. دلیل این اقدام زیرپا گذاشتن 

قوانین فاصله گذاری اجتماعی است.
مهر- فیس بوک مشغول مذاکره با فرمانداران ایالت های 
آمریکا درباره اعتراضات ضدقرنطینه است. این اعتراضات 

قوانین فاصله گذاری اجتماعی را زیرپا گذاشته اند.
این پلتفرم مش��غول مذاکره با نیویورک، ویسکانسن، 
اوهایو و پنسیلوانیا است تا مشخص شود آیا اعتراضات ضد 
قرنطینه در این ایالت ها نیز قوانین فاصله گذاری اجتماعی را 
زیر پا می گذارد یا نه. تا زمانی که دولت چنین رویدادهایی را 
منع نکرده، می توان اعتراضات را در فیس بوک سازماندهی 
کرد. به همین دلیل رویدادهایی که قوانین دولت درباره 
فاصله گذاری اجتماعی را نقض می کنند، در فیس بوک 
ممنوع هس��تند. فیس بوک اعالم کرده پست هایی که با 
استفاده از ابزار Events ساخته شوند و مردم را به نقض 
قوانین فاصله گذاری اجتماعی تشویق کنند، حذف می کند.

سخنگوی این ش��رکت می گوید: ما با مقامات دولتی 
مذاکره کردیم تا گستره دستورات را بررسی کنیم و هدفمان 

حذف اعتراضات خاص در فیس بوک نبود.
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دول��ت فرانس��ه تصمی��م گرفت��ه اس��ت به 
نمایندگان پارلمان این کشور اجازه دهد درمورد 
طرحی ب��رای راه اندازی اپلیکیش��ن ردگیری 
تماس  به منظور مقابله با ش��یوع ویروس کرونا، 

رای گیری کنند.
ایرنا- این تصمیم درحالی اتخاذ شد که انتقاد 
اعضای پارلمان از جمل��ه حزب امانوئل مکرون 
رئیس جمهوری فرانس��ه درخص��وص تصمیم 

اولیه دولت باال گرفته بود.
دولت در ابتدا قصد داش��ت در روزهای 28 و 
2۹ آوریل )۹ و 10 اردیبهشت( بدون برگزاری 
جلس��ه رای گیری در پارلمان، این مساله را به 

بحث و گفتمان گذارد.
»متیو اورفلی��ن« نماینده پارلمان فرانس��ه 
درواکنش به تصمیم پاریس در توئیتی نوشت: 
به لطف دولت که سرانجام نظرش را تغییر داد، 

این یک تصمیم خوب برای دموکراسی است.
این روزه��ا کارشناس��ان و مدافع��ان حفظ 
حریم خصوصی در جهان هش��دار داده اند که 
بیماری کووی��د – 1۹، به افزایش جاسوس��ی 
دیجیتال منجر ش��ده؛ به نحوی که میلیاردها 
انسان زیرنظرند، موضوعی که توقف آن سخت 

به نظر می رسد.

دولت های دس��تکم 25 کشور جهان در حال 
دستیابی به برنامه هایی برای رهگیری اطالعات 
تلفن همراه، اَپ هایی ب��رای ضبط تماس های 
شخصی، شبکه هایی مجهز به سیستم تشخیص 

چهره و پهپادهایی برای تقویت سیستم فاصله 
گذاری اجتماعی هستند.

در چین پس از شیوع کرونا، صدها میلیون نفر 
به اجبار اپلیکیشنی را نصب کردند که مشخص 

می کند کاربران می توانند سفر کنند یا از منزل 
خارج شوند.

در اروپ��ا، برخ��ی دولت ه��ا به جم��ع آوری 
اطالعات ارتباطی، اس��تفاده از پهپ��اد و کپی 
ب��رداری از اَپ های ردگیری مورد اس��تفاده در 

آسیا مشغولند.
در آمریکا نیز شرکت های اپل و گوگل گفته اند 
که سیستم های عامل تلفن های همراه خود را 
باز می کنند تا برنامه های مش��ابهی را اجرا کند 
که روی آیفون و تلفن ه��ای اندرویدی به طور 

یکسان اجرا می شود.
12 میلیون ش��هروند ساکن مس��کو ملزم به 
داش��تن کدهای QR برای ت��ردد در خیابان ها 
شده اند. همچنین قرار است در این شهر 100 
هزار دوربی��ن و فناوری تش��خیص چهره برای 
اج��رای برنامه فاصل��ه گ��ذاری اجتماعی کار 

گذاشته شود.
در این می��ان، کنش��گران هش��دار داده اند 
که تمرک��ز تمهی��دات نظارتی ممکن اس��ت 
مناب��ع را از رویکرده��ای بهداش��ت و درم��ان 
همچ��ون بهبود ظرفیت آزمایش��ی ی��ا تامین 
 بیمارس��تان ها با تجهیزات پزش��کی بیش��تر

 منحرف کند.

اعتراض سراسری کارمندان 
آمازون در آمریکا

کارکنان انبارهای ش��رکت آمازون قصد دارند در 
اعتراض به کوتاهی مدیران این شرکت در حفاظت از 
آنها برابر خطر ویروس کرونا دست به اعتراض سراسری 

در کل آمریکا بزنند.
مهر- اگ��ر چه جف ب��زوس مدیر عام��ل آمازون 
می گوید اقدامات حفاظتی الزم در این شرکت برای 
جلوگیری از ابتالی کارکن��ان به بیماری کرونا انجام 
شده، اما کارکنان این ش��رکت و به خصوص افرادی 
که در انبارهای آمازون وظیفه دس��ته بندی و ارسال 
بسته های پستی این شرکت را بر عهده دارند، می گویند 

این ادعاها دروغ است.
در حال حاضر بیش از 300 کارمند و کارگر حدود 
50 انبار و ش��عبه آمازون در نقاط مختلف آمریکا از 
قصد خود برای اعتراض و همراه کردن دیگر کارکنان 
این شرکت خبر داده اند. اعتراض های یادشده به طور 
رسمی از روز چهارشنبه آغاز شده و تا یکشنبه ادامه 

می یابد.
معترضان می گویند تمامی  شعب و انبارهای آمازون 
که در آنها فرد یا افراد مبتال به کرونا شناسایی شده اند، 
باید فوراً بسته شوند، امکان انجام تست کرونا برای همه 
کارکنان این شرکت وجود داشته باشد و افرادی که به 
علت ابتالء به کرونا خانه نشین می شوند باید دو هفته 
حقوق خود را دریافت کنند. تضمی��ن ارائه خدمات 
درمانی و بهداشتی از سوی آمازون و عدم انتقام گیری 
آمازون از کارکنان معترضان از دیگر خواسته های این 

افراد است.

رشد دو برابری استفاده 
از خدمات آنالین در برزیل

بر اساس گزارش دولت برزیل، استفاده از خدمات 
آنالین در این کشور به علت ش��یوع ویروس کرونا و 
خانه نش��ینی مردم در عرض دو ماه بیش از دو برابر 

شده است.
فارس- گزارش دبیرخانه دولت دیجیتال برزیل 
نشان می دهد که تعداد دسترسی ها و موارد استفاده از 
پرتال Gov.br از 4.1 میلیون مورد در فوریه 2020 به 
۹.4 میلیون مورد در نیمه اول ماه آوریل رسیده است. 
این رقم در ماه مارس برابر با 6.7 میلیون مورد استفاده 
بوده است. مردم برزیل با تنها دریافت یک کد تایید 
می توانند از خدمات متنوع Gov.br استفاده کنند. 
از طریق این سایت بیش از 800 سرویس و خدمات 
مختلف در دسترس اس��ت. تا به حال 58.5 میلیون 
برزیلی برای اس��تفاده از خدمات Gov.br ثبت نام 

کرده اند و این رقم با سرعت در حال افزایش است.
دولت برزیل 218 خدمت جدید را در دو ماه اخیر به 

Gov.br اضافه کرده است.
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انتشار نقشه شیوع کرونا در آمریکا
 توسط فیس بوک

فیس بوک یک نقشه تعاملی از ایالت های مختلف آمریکا تهیه کرده که در آن میزان آلودگی ایالت های مختلف 
این کشور به ویروس کرونا مشخص شده است.

فارس- نقشه تعاملی فیس بوک از میزان ش��یوع ویروس کرونا در ایالت های مختلف آمریکا قرار است در آینده 
بسط یابد و دیگر کشورهای جهان را نیز در بگیرد، هر چند در این زمینه تاریخ دقیقی اعالم نشده است.

داده های این نقشه توسط خود فیس بوک و با همکاری دانشگاه کارنگی ملون جمع آوری شده و قرار است به طور 
مرتب به روز شود تا افراد با کسب اطالع از نقاط آلوده به این ویروس تا حد امکان از رفت و آمد در آنها اجتناب کنند. 
مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک این نقشه تعاملی را بسیار دقیق توصیف کرده که مبتنی بر نمونه گیری های 
مناسب بوده و اطالعات آن با همکاری فرمانداران ایالت های مختلف آمریکا و مقامات بهداشتی آنها تهیه شده است. 
اختصاص بهتر منابع درمانی و بهداشتی و ایمن سازی افراد سالم از جمله دیگر اهداف طراحی این نقشه اعالم شده 

است. پیش از این اپل و گوگل نیز برای ارائه خدماتی مشابه از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه اقدام کرده بودند.

کاهش سه درصدی 
درآمد آی بی ام

در شرایطی که شرکت آی بی ام در آستانه تغییر و تحوالت مدیریتی است، درآمد آن در سه ماهه اول 
سال 2020 حدود 3.4 درصد کاهش یافته است.

ف�ارس- در روزهای اخیر ارزش س��هام ش��رکت آی بی ام هم حدود 4 درصد کاهش یافته که نشان 
می دهد ویروس کرونا بر وضعیت اقتصادی آی بی ام نیز تاثیر منفی گذاشته است.

درآمد آی بی ام در سه ماهه اول سال 2020 حدود 17.57 میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 3.4 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین پیش بینی می شد درآمد آی بی ام به ازای هر سهم 

این شرکت 13.35 دالر باشد که این رقم هم در عمل به 11.73 دالر کاهش یافته است.
درآمد خالص آی بی ام در سه ماهه اول سال 2020 برابر با 1.18 میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 26 درصد کاهش نشان می دهد. کارشناسان بر این باورند که در شرایط شیوع ویروس 

کرونا و رکود اقتصادی مشکالت مشابهی در انتظار دیگر شرکت های آمریکایی است.
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