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هک 160 هزار حساب کاربری 
نینتندو 

نینتن��دو خبر ه��ک ش��دن 160 هزار حس��اب 
کاربری اش را تایید کرد.

فناوران- پس از تایید هک ش��دن حساب های 
کاربری نینتندو، این شرکت دسترسی به حساب های 
کاربری از  طریق شناسه شبکه نینتندو )NNID( را 

مسدود کرد.
بنا به اعالم نینتندو، شناس��ه های ورود به حساب 
کاربری و گذرواژه هک شده و از ابتدای ماه آوریل در 

دسترس هکرها بوده است.
در این عملیات هک، اسامی، تاریخ تولد، کشور و 
آدرس ایمیل کاربران در دسترس هکرها قرار گرفته و 

از برخی حساب ها نیز خرید انجام شده است.
ب��ه گ��زارش The Verge نینتندو ب��ه تمامی 
کاربران اش توصیه کرده که سیس��تم شناسایی دو 
مرحله ای را فعال کنند. از سوی دیگر، ری ست کردن 
گذرواژه  حساب های کاربری هک شده نیز آغاز شده 
است. البته حساب های کاربری هک شده مربوط به 
دستگاه های 3DS و Wii U بوده است. نینتندو برای 
کنسول بازی Switch از یک سیستم حساب کاربری 
جدیدتر استفاده می کند که تا کنون می شد آن را به 

حساب های کاربری قدیمی  لینک کرد.

حمله فیشینگ کرونایی
 به کارکنان دولت آمریکا

بررسی های گوگل نش��ان می دهد که تعدادی از 
افراد کالهبردار با طراحی حمالت فیشینگ مرتبط 
با بیماری کرونا درصدد سرقت اطالعات از کارکنان 

دولت آمریکا هستند.
فارس- با توجه به خانه نشینی بسیاری از کارکنان 
دولت آمری��کا و دورکاری آنها و ع��دم امکان خرید 
حضوری غذا به علت نگرانی از ابتال به بیماری کرونا، 
حمالت فیشینگ بر علیه این گروه از افراد طراحی 
شده و مهاجمان ایمیل های دروغینی را برای اشخاص 
مذکور می فرس��تند و در آنها ادعای تحویل فست 

فودهای رایگان را مطرح می کنند.
بررس��ی های گروه تحلیل تهدیدات گوگل نشان 
می دهد که حمالت فیش��ینگ یادش��ده عالوه بر 
کارکنان دولت، کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی را 
نیز هدف قرار داده است. هدف اصلی از این حمالت 
به دست آوردن کلمات عبور کارکنان دولت آمریکا و 
مراکز درمانی این کشور است تا اطالعات موجود در 
آنها سرقت شود. برخی از این حمالت بر علیه کاربران 
جیمیل صورت گرفته و گوگل از همین جا متوجه آن 
شده است. هنوز مشخص نیست چه فرد یا افرادی 
حمالت یادشده را سازماندهی کرده اند و تالش برای 

شناسایی آنها ادامه دارد.
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تلگرام دیروز اعالم کرد که به رکورد 400 میلیون کاربر فعال ماهانه رس��یده 
است. این پیام رسان 7 ساله، در اکتبر سال گذشته )مهر ماه( 300 میلیون کاربر 

ماهانه فعال داشت.
فناوران- این پیام رسان که در ایران نیز محبوب ترین سرویس پیام رسانی است 
و در عین حال از سوی مسووالن فیلتر شده است، روزانه 1.5 میلیون کاربر جدید 
در سراسر جهان جذب می کند و در 20 کشور، بیش ترین میزان دانلود را درمیان 

سایر اپلیکیشن های پیام رسان دارد.
این پیام رسان البته برای حفظ کاربران و جذب مخاطبان جدید، به طور مرتب 
امکانات جدید عرضه می کند. تلگرام که دفتر اصلی آن در دوبی است، اعالم کرده 
که در پاسخ به محبوبیت روزافزون سرویس های چت تصویری و گروهی مانند زوم 
و Houseparty قصد دارد امسال امکان تماس ویدیویی امن را به کاربرانش 
ارایه کند. تلگرام در سال 2018 میالدی اعالم کرده بود که قصد عرضه یک رمز ارز 
به نام گرام و کیف پول دیجیتال  TONرا دارد؛ اما عرضه این محصوالت به تعویق 
افتاده و هنوز خبر تازه ای در این مورد منتشر نشده است. این پیام رسان البته رقبای 
سرسختی همچون واتس اپ با 2 میلیارد کاربر دارد که پاول دوروف، بنیا ن گذار 
تلگرام یکی از منتقدان سرسخت آن است. البته امکاناتی مانند بی نیازی نسخه 
دسکتاپ تلگرام به برقراری اینترنت گوشی موبایل، دسته بندی چت ها، گروه ها 
و کانال ها در فولدر و فضای ذخیره  س��ازی ابری، مزیت هایی است که به تلگرام 
محبوبیت دوچندانی بخشیده است. دوروف در گذشته بارها از واتس اپ به دلیل 

ضعف امنیت انتقاد کرده است.
پاول دوروف در متنی که به مناسبت رسیدن تلگرام به رکورد 400 میلیون 
کاربر فعال ماهانه، در وبالگ این پیام رسان منتشر کرده، نوشته است: » 7 سال 
پیش که تلگرام را شروع کردیم، اعتقاد داشتیم که مردم همواره آزادی و کیفیت 
را به محدودیت و معمولی بودن ترجیح می دهند. حاال که فاصله تلگرام با رقبای 
قدیمی ترش روز به روز کمتر می شود، درستی اعتقاد و پیش فرض ما، بیشتر و 

بیشتر به اثبات می رسد. ممنون که باهوش و آزادید.«

وی می افزاید: »وضعیت قرنطینه جهانی، نیاز به ابزاری مطمئن برای ارتباطات 
ویدیویی را نمایان کرد. ارتباط تصویری در سال 2020 مثل پیام رسانی در سال 
2013 است. اپلیکیش��ن های موجود یا امن یا قابل اس��تفاده اند؛ اما هر دو این 
ویژگی ها را  در کنار هم ندارند. ما می خواهیم این مشکل را حل کنیم و در سال 

2020 روی ارایه تماس تصویری گروهی امن تمرکز خواهیم کرد.«
 تقویت ویژگی کوییز

از سوی دیگر، تلگرام روز 23 ژانویه گذشته، سیستم رای گیری و نظرسنجی 
خود را توسعه داده و عالوه بر امکاناتی مانند انتخاب چندگزینه ای، آزمون )کوییز( 

را هم به آن افزوده بود.
دوروف نوشته است: »در هفته های اخیر ما شاهد طراحی آزمون ها و کوییزهای 
جدی آموزشی با استفاده از quizBot@ بوده ایم و امروز، امکانات آزموشی را 

به ویژگی کوییز افزوده ایم.«
بنا به اعالم موس��س تلگرام، از این پس می توان توضیح��ات و تایمر را هم به 

کوییزها افزود که برای بهبود یادگیری و انجام آزمون های رقابتی مفید است. به این 
منظور یک شمارش معکوس به نمایش درمی آید که هر کسی بفهمد چه میزان 

زمان از آزمونش باقی مانده است.
 400 هزار پوند برای ایجاد تست های درسی

یکی دیگر از برنامه هایی که تلگرام کلید زده، پروژه ای برای ایجاد تست های 
درسی است.  دوروف در این باره نوشته است: »با وجود 2 میلیارد دانش آموزی 
که این روزها دور از مدرس��ه و در قرنطینه اند، جهان نیاز ش��دیدی به ابزارهای 
آموزشی آنالین دارد. ما برای کمک به حل این مشکل، پایگاه داده ای از تست های 
درسی برای تمامی موضوعات و سطوح ایجاد کرده ایم وبه این منظور، یک برنامه 
جمع سپاری )crowd-sourcing( ترتیب داده ایم که در آن، 400 هزار پوند 

بین طراحان تست های درسی و آموزشی توزیع خواهیم کرد.«
وی توضیح داده: » برای شرکت در این برنامه، از روبات QuizBot@ برای 
تولید و انتشار تست های درسی در هر موضوع و س��طح دشواری و  به هر زبانی 
استفاده کنید. موضوعات بنا به انتخاب ش��ما خواهد بود؛ از تاریخ اروپا در قرون 
میانه به زبان انگلیسی تا میکروبیولوژی برای متخصصان به زبان آلمانی. همچنین 
هر گونه رسانه ای را که الزم است، به سواالت تان بیفزایید، ولی مراقب باشید که 

حقوق مالکیت معنوی رعایت شود.«
دوروف افزوده است: »ما این آزمون ها و کوییزهایی که شما ایجاد می کنید، در 
یک فهرست قابل جست وجو منتشر و بر اساس کیفیت و محبوبیت آزمون ها، 
برندگان را در چند مرحله معرفی خواهیم کرد. مرحله اول نیز روز 15 ماه مه به 

پایان خواهد رسید.«
تلگرام به این منظور کانالی در آدرس  Contest@نیز راه اندازی کرده که 

اطالعیه ها و اخبار در  این زمینه را در این کانال منتشر خواهد کرد. 
دوروف در این مطل��ب، امکانات دیگر تلگرام از جمله افزوده ش��دن 20 هزار 
استیکر، منوی جدید پیوست )Attachment( برای اندروید، توسعه محصول 

و امکانات جدید برای کاربران MacOS  را نیز تشریح کرده است.

استخراج ارز مجازی 
با امواج مغز و گرمای بدن

مایکروسافت حق امتیاز اختراعی را ثبت کرده که 
براساس آن افراد با کمک حس��گرها و امواج مغزی و 

گرمای بدنشان می توانند ارز مجازی استخراج کنند.
مهر- مایکروس��افت حق امتی��از اختراعی به نام 
»سیستم ارز مجازی با استفاده از اطالعات فعالیت بدن 
انسان« را ثبت کرده است. در این حق امتیاز توضیح 
داده شده که چگونه  یک فرد می تواند با متصل کردن 
حسگرهای مختلف به بدنش ارز مجازی استخراج کند.

در توضیحات این حق امتیاز آمده است: به عنوان 
مثال یک موج مغزی یا گرمایی که از بدن فرد هنگام 
انجام حرکتی ساطع می شود، می تواند عملیاتی که 
تهیه کننده س��رویس اطالعاتی درخواست کرده را 
انجام دهد. به همین ترتیب می توان آن را در فرایند 

استخراج ارز مجازی نیز استفاده کرد. 
این سیستم استخراج ارز شامل اتصال یک دستگاه 
به حسگرهای مختلف به بدن است که می تواند فعالیت 
کاربر را رصد و از آن برای تولید ارزمجازی استفاده کند.

حس��گرهای احتمالی ک��ه در ای��ن روش به کار 
می روند شامل اسکنر ام آر آی، دوربین های گرمایی و 

حسگرهای ضربان قلب و مادون قرمز هستند.

60 ماهواره اینترنتی اسپیس ایکس 
به فضا رفت

اس��پیس ایکس 60 ماهواره اینترنتی استارلینک 
را به فضا فرس��تاد. به این ترتیب تعداد ماهواره های 

استارلینک در فضا به 422 ماهواره رسید.
مهر- روز گذش��ته موش��ک فالکون ۹ حامل این 
ماهواره ها از مقر فضایی کندی به فضا پرتاب شد. در 
کل این هشتاد و چهارمین پروازموشک های فالکون۹ 

به فضا بود.
قسمت اول این موشک فالکون ۹ قبال 3 بار به فضا 
پرتاب شده بود و این چهارمین ماموریت آن به حساب 

می آید.
همچنین قسمت اول این موشک به طور موفقیت 

آمیز فرود آمد. 
این عملی��ات هفتمین ماموریت اس��تارلینک به 
حساب می آید و با احتس��اب محموله جدید، 422 
ماهواره استارلینک ناسا در مدار زمین قرار گرفته است. 
البته به گفته الون ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس 
ایکس، این شرکت تصمیم دارد 2 ماهواره آزمایشی 
استارلینک را از مدار خارج کند. این ماهواره ها در سال 

2018 میالدی به فضا فرستاده شده بودند.
این درحالی است که چندی قبل ماموریت اسپیس 
ایکس  برای پرتاب موشک با شکست مواجه شد زیرا 
اختاللی در موشک به فعال شدن سیستم لغو خودکار 

ماموریت منجر شد.

New Tab

کلیک چپ

روباتی که از کادر درمان در مقابل کرونا محافظت می کند 
رویداد

روبات ه��ای اس��پات ب��ه کادر درم��ان کمک 
می کنند تا بیماران مش��کوک به ابتال به ویروس 
کرون��ا را از راه دور ارزیابی کنن��د. به این ترتیب 
از خطر ابت��الی کادر درمان به بیماری کاس��ته 

می شود.
مهر- روبات »اسپات« که در شرکت بوستون 
دینامیکز س��اخته ش��ده، قابلیت های مختلفی 
دارد. می تواند در دفتر کار مسیر خود را بیابد، در 
را باز نگه دارد و یک ریکشا را دنبال خود بکشد، 
اما جالب ترین و جدیدتری��ن ویژگی آن احتماالً 
قابلیت مراقب��ت از کادر درم��ان در همه گیری 

کووید 1۹ است.
در همین راس��تا روبات های اس��پات به کادر 
درمان کمک می کنن��د ت��ا از راه دور بیماران را 
در بیمارس��تان بریگام و زنان بوس��تون دس��ته 

بندی کنند.
این شرکت نرم افزار و سخت افزارهای پزشکی 
از راه دور خود را به اش��تراک گذاشته و امیدوار 

است پلتفرم های دیگر نیز از آن استفاده کنند.
روبات بوستون دینامیکز با استفاده از آی پد و 
یک رادیوی دو س��ویه که پشت آن سوار شده به 

پزشکان کمک می کند.

کادر درمان می توانند روب��ات را به چادرهای 
تریاژ ارسال کنند تا بیماران مشکوک به ابتالء به 

کووید 1۹ را ارزیابی کنند.
پزشکان و پرستاران می توانند با فاصله ای ایمن 

با بیماران صحبت کنند.
به ازای هر ش��یفتی که روب��ات انجام می دهد 
حداقل یک نفر از کادر درم��ان در معرض خطر 
کمتر ابت��الء به وی��روس کرونا ق��رار می گیرد و 
همچنین در ذخای��ر تجهی��زات محافظتی نیز 

صرفه جویی می شود.
البته این ش��رکت اعالم کرده هن��وز به دنبال 

راهی است تا از راه دور عالئم حیاتی مانند دمای 
بدن، می��زان تنفس، نبض و غلظت اکس��یژن را 

رصد کند.
در همین راستا تصمیم دارد از فناوری دوربین 
گرمایی استفاده کند. این شرکت امیدوار است در 
آینده نزدیک نورUV-C و فناوری های دیگر را به 

پشت روبات بیفزاید.
همچنین می توان از روبات مذکور برای از بین 
بردن ویروس و ضدعفونی کردن فضاهای مختلف 
مانند چادرهای بیمارستانی و ایستگاه های مترو 

استفاده کرد.

PB


