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پرتاب 58 ماهواره اسپیس ایکس
 به فضا 

اسپیس ایکس دیروز 58 ماهواره اینترنتی استارلینک را 
همراه سه ماهواره تصویربرداری از زمین به فضا ارسال کرد.

مهر-  ایــن ماموریت با عملیات های پیشــین متفاوت 
 Smallest Rideshare است زیرا آغاز رسمی  پروژه
Program است. این طرح سرویس پرتاب ماهواره را با 

بهایی ارزان در اختیار شرکت ها قرار می دهد.
محموله ای که اسپیس ایکس به مدار زمین  برد، شامل 
58 ماهواره استارلینک همراه 3 ماهواره تصویربرداری از 
 Planet Labsزمین متعلق به شرکت سانفرانسیسکویی
بود.  با احتســاب این ماهواره ها، شــمار استارلینک های 
موجود در مدار زمین به 538 دســتگاه می رســد. تعداد 
ماهواره های شــرکت »پلنت لبــز« نیز به 18 دســتگاه 
می رسد. اســپیس ایکس از فوریه 2020 میالدی برنامه 
ارسال محموله به فضا برای شرکت های دیگر را ارائه کرد. 
بهای ارسال ماهواره های کوچک به فضا از یک میلیون آغاز 
می شــود. این در حالی اســت که اگر هر شرکتی بخواهد 
محموله اش را به تنهایی به فضا ارســال کنــد باید ده ها 

میلیون دالر هزینه کند.

کامپیوتکس 2020 لغو شد
برگزاری نمایشــگاه کامپیوتکس 2020 در تایوان که 
بزرگترین رویداد نمایشــگاهی حوزه فنــاوری اطالعات 
قاره آسیا محسوب می شــود، به علت شیوع ویروس کرونا 

لغو شد.
مهر- برگزارکنندگان کامپیوتکس در ماه مارس تصمیم 
گرفتند برگزاری این نمایشگاه را به تأخیر انداخته و آن را 
به جای ماه ژوئن در اواخر ماه سپتامبر یا شهریور ماه برگزار 
کنند. اما با تداوم شیوع ویروس کرونا سرانجام تصمیم به 

لغو برگزاری این نمایشگاه گرفته شد.
بر اســاس تازه ترین اطالعیه کامپیوتکــس، برگزاری 
این نمایشگاه برای ژوئن ســال 2021 برنامه ریزی شده و 
بنابراین در سال 2020 این نمایشگاه به هیچ وجه تشکیل 
نمی شود. پیش از این بسیاری از نمایشگاه های مشابه مانند 
کنگره جهانی موبایل در شهر بارسلون اسپانیا نیز به علت 
نگرانی از ابتالی شــرکت کنندگان و بازدیدکنندگان به 

ویروس کرونا لغو شده بود.
در تایوان تا به حال تنها 443 نفر به ویروس کرونا مبتال 
شده و از این عده هفت نفر فوت کرده اند. بنابراین در این 
کشور شیوع ویروس کرونا جدی نیست، ولی نکته مهم این 
است که بخش عمده افراد مبتال به کرونا در تایوان افرادی 
هستند که قباًل از خارج به این کشــور وارد شده و موجب 
شیوع کرونا شــده اند. تایوان بیم دارد که مسافرت هزاران 
نفر به این کشور برای مشارکت در کامپیوتکس 2020 به 

انتشار گسترده ویروس یادشده منجر شود.
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پرتاب ماهواره های اسپیس ایکس 
باز هم به تعویق افتاد

سری جدید از ماهواره های اینترنتی اسپیس ایکس پس 
از چندین بار لغو در تاریخ ارس��ال، بعد از 27 ماه می به فضا 

ارسال می شوند.
فارس- شرکت اسپیس ایکس در حساب کاربری خود در 
توئیتر نوشت: پرتاب ماهواره های استارلینک به علت شرایط 

نامساعد جوی به تعویق افتاده است.
اسپیس ایکس در ابتدا قرار بود سری جدیداز ماهواره های 
پروژه استارلینک را روز یک شنبه به فضا بفرستد و پس لغو 
ارس��ال در این تاریخ، 1۹ ماه می )30 اردیبهشت( به عنوان 
تاریخ بعدی ارسال انتخاب شد که درنهایت پرتاب امروز هم 

به دلیل شرایط نامناسب جوی کنسل شد.
در نهایت این ش��رکت اعالم کرد، پرتاب س��ری جدید از 
ماهواره ه��ای اینترنتی را به بعد از تاری��خ 27 ماه مه موکول 
-Demo( 2-می کند؛ در این تاریخ قرار است مأموریت دمو
2( صورت بگیرد و ط��ی آن دراگون به هم��راه دو فضانورد 

آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی بروند. 
با ارس��ال 60 ماهواره اینترنتی به فضا، تعداد ماهواره های 
اس��پیس ایکس در م��دار کم ارتف��اع زمین ب��ه 482 فروند 

می رسد.

دادگاهی با هیات منصفه مجازی 
برگزار شد

همزمان با ش��یوع وی��روس کرون��ا که جل��وی برگزاری 
دادگاه های حض��وری را گرفته اس��ت، دادگاهی در تگزاس 
برای اولین بار یک جلسه محاکمه را با حضور مجازی اعضای 

هیأت منصفه برگزار کرده است.
مه�ر- برگ��زاری ای��ن دادگاه مج��ازی ب��ا اس��تفاده از 
نرم اف��زار زوم انجام ش��ده و ش��یوه انتخاب اعض��ای هیأت 
 منصفه ای��ن دادگاه از طری��ق یوتیوب به ط��ور زنده پخش

 شده است.
اعض��ای هی��أت منصف��ه ای��ن دادگاه به طور مس��تقیم 
استدالل های دو طرف دعوا را از طریق اینترنت شنیدند و در 
نهایت نظر خود را صادر ک��رده و در اختیار قاضی قرار دادند. 
البته این نظر الزام آور نیست و در نهایت قاضی دادگاه در این 
مورد تصمیم گیری می کند. در نهایت چنین تصمیم گرفته 
شد که این منازعه حقوقی از طریق وس��اطت و مصالحه به 

نتیجه برسد.
تا به حال جلسات استماع دادگاه ها در 3۹ ایالت آمریکا به 
صورت مجازی برگزار شده، اما تشکیل جلسات هیأت منصفه 
برای گوش کردن به محتوای این جلس��ات با توجه به تعداد 
زیاد این افراد و نیز آسیب پذیری های امنیتی نرم افزارهایی 

مانند زوم چالشی جدی است.
پیش از این در ایالت های آریزون��ا و ایندیانا هم اقداماتی 

بدین منظور انجام شده بود.
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پرداخت کـفاره و فـطریه 
براى تأمین دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان

در این روزها که دستانمان دور اما قلبهایمان نزدیک است، با پرداخت فطریه و کفاره از راه دور، همچنان همراه 
کودکان مبتال به سرطان باشیم. با پرداخت کفاره و فطریه امسال به محک، مى توانیم نجات بخش زندگى 
قهرمانان کوچکى باشیم که در هر شرایطی باید سرسختانه با سرطان بجنگند. مبالغ کفاره و فطریه اهدایى 
شما در محک صرف تأمین هزینه دارو و درمان کودکان که سخت تر از هر زمان دیگریست، خواهد شد. 

    تنتان سالمت

5892-1011-2482-1428

ملکه برفی؛ گزارش امنیت سایبری به هفت روایت
فکر می کنید َمَتِل »ملکه برفی« نوشته  هانس کریستین آندرسن، این متخصص امنیت 
سایبری واقعاً در مورد چیست؟ دختری شجاع که برای نجات دادن دوست عزیزش شخصیت 
زمستان را شکست می دهد؟ یک بار دیگر به این موضوع فکر کنید. بگذارید واقع گرا باشیم: قصه 
ملکه  برفی گزارشی است کامل و با جزئیات از تحقیقات موفق گردا )شخصیت دختربچه  داستان( 
متخصص امنیت اطالعات در خصوص اینکه چطور کای )شخصیت پسربچه  داستان( با یک تکه 
بدافزار پیچیده  لعنتی آلوده شد. در ادامه این قصه پریان را از چشم اندازی امنیت سایبری و آن 

هم به هفت روایت مورد بررسی قرار می دهیم.
 قصه  1: آینه و تکه هایش

اگر تا به حال وبالگ های امنیت اطالعات همچون سکیورلیست را دنبال کرده باشید احتماالً 
می دانید که گزارش های تحقیقات اغلب با بررسی تاریخچه  رخدادها شروع می شود. گزارش 
تحقیق آندرسن نیز از این قاعده مستثنی نیست: اولین قصه  آن ماهیت اصلی پرونده  کای را 
کنکاش می کند. روزی روزگاری )بنا بر اطالعات آندرسن( یک ترول )موجود افسانه ای( آینه ای 
جادویی می سازد که قادر است خوبی را در مردم کم کرده و نیروی شر را در آن ها تقویت کند. 
این آینه توسط شاگردان نابلدش شکسته و هزار تکه شد؛ هر تکه به چشم و قلب آدم ها رخنه 
کرد و با این  حال آینه هنوز ماهیت ویرانگر خود را حفظ کرده بود. برخی این تکه ها را زدند به 
قاب های پنجره شان که این منظره پیش چشمان شان را زشت و منحرف کرد و برخی دیگر از 
آن ها به عنوان شیشه عینک استفاده کردند. ما از پیش در داستان سفیدبرفی فهمیده ایم که 
داستان نویسان اغلب از آینه به عنوان استعاره ای برای بازتاب )به معانی گسترده اش( استفاده 
می کردند: تلویزیون ها، کامپیوترها، تبلت ها، گوشی ها )یک جورهایی وسیله ای برای دریافت 
تصویر، اینطور نیست؟(. بنابراین، ترجمه  حرف های آندرسن از زبان تمثیلی به نثری ساده از قرار 
زیر می شود: هکری قدرتمند سیستمی با یک مرورگر درون سازه ای ساخته بوده که می توانسته 
وب سایت ها را به انحراف بکشاند. متعاقباً شاگردان ترول هم از تکه های کد منبع برای آلوده کردن 
تعداد زیادی از دستگاه های مایکروسافت ویندوز و حتی شیشه های واقعیت افزوده استفاده 
 EternalBlue کردند. در واقع، این پدیده اصالً هم غیرمرسوم نبوده است. نشت اکسپلویت
نمونه ای ست بارز. این نشتی باعث و بانی پاندمی های واناکرای و پتیا و نیز چندین باج افزار همه گیر 

دیگر )البته با میزان کمتری از تخریب( بود. بگذارید باری دیگر به قصه برگردیم.
 قصه  2: پسر کوچولو و دختر کوچولو

در قصه  دوم، آندرسن به سراغ شرح مفصل تری از یکی از قربانیان و بردار اولیه  آلودگی می رود. 
بر طبق داده های موجود، کای و گردا از طریق پنجره های اتاق شیروانی شان که بهم نزدیک بود 
ارتباط برقرار می کردند )ارتباط مبتنی بر ویندوز!(. کای یک زمستان از پنجره اش زنی زیبا و 
غریب را پیچیده  در خزی سفید و بسیار نرم دید. این اولین مالقات کای با هکر )که از این بعد او 
را با نام ملکه  برفی می شناسیم( بود. کمی بعد، کای درست وسط قلبش تیر کشید و چیزی انگار 
صاف به چشمش سیخ زد. اندرسن در آن لحظه آلودگی را اینطور توصیف کرده است. وقتی کد 
مخرب وارد قلب )کرنل سیستم عامل( و چشم )دستگاه ورودی اطالعات( شد، واکنش کای 
به محرک های خارجی به طور قابل مالحظه ای تغییر کرد و تمامی اطالعات دریافتی ناگهان 
تحریف شده به نظر می رسیدند. کمی بعد، او کامالً خانه را ترک کرد و سورتمه خود را با طناب 
به سورتمه  ملکه برفی بست. کای که به دالیلی به ملکه اعتماد کرده بود به او می گوید چطور مو 
الی درز محاسبات ذهنی اش نمی رود و چطور ابعاد و جمعیت هر کشور را می داند. خوب به نظر 
می رسد اینها اطالعاتی است کم اهمیت؛ اما بعدتر خواهیم دید که چطور مهاجم به طور خاص 

به این اطالعات عالقه نشان می دهد.
 قصه  3: باغ گِل زن جادوگر

گردا شروع کرد به انجام تحقیقاتش و از قضا به زنی برخورد که به هر دلیلی مانع تحقیق او شد. 
اگر بخواهیم بخش های مهم را اشاره کنیم، پس می رویم سراغ آن لحظه که عفریته موهای فر 

گردا را شانه زد و همین باعث شد که او کای را فراموش کند. به بیانی دیگر، عجوزه یک جورهایی 
اطالعات مربوط به تحقیِق گردا را خراب کرد. به یاد داشته باشید که اسلحه ی سایبری او )شانه( از 
پیش برای ما شناخته شده است.  در گزارش برادران گریم در مورد رخداد سفیدبرفی، نامادری از 
ابزاری مشابه برای بالک کردن قربانی اش استفاده کرد. می گویید تصادفی بوده یا این رخدادها به 
هم ربط دارند؟ در هر صورت –در خصوص پرونده سفیدبرفی بالک ناشی از شانه زدن دائمی نبود- 
اطالعات ریستور شد و گردا تحقیقات خود را ادامه داد. در آخر بخش سوم گزارش، گردا از گل های 
 ICQ باغ جادوگر می پرسد آیا کای را دیده اند یا نه. این محتمل ترین ارجاع به مسنجر قدیمی
است که گل حکم لوگوی آن را دارد )و شاخص وضعیت کاربری(. با برقراری ارتباط با جادوگر، گردا 
داشت سعی می کرد )به کمک کانتکت های خود( در مورد این رخداد اطالعات اضافی دریافت کند.

 قصه  4: پرنس و پرنسس
مرحله  چهارم تحقیق کامالً بی ربط به نظر می رسد. گردا سعی داشت کای را از طریق پایگاه 
اطالعاتی دولتی مدیریت کند. او برای انجام این کار با یک سری کالغ که به او اجازه دسترسی به 
ساختمان دولتی را می دادند )کاخ سلطنتی( طرح دوستی ریخت. گرچه شاید به نتایج خوبی 
نرسید اما گردا از سر وظیفه به دولت در مورد آسیب پذیری و کالغ های ناامن گزارش داد. پرنس 
و پرنسس آسیب پذیری را پچ کردند و به کالغ ها گفتند که از دست آن ها عصبانی نیستند اما 
دیگر نباید این کار را تکرار کنند. توجه داشته باشید که آن ها پرندگان را تنبیه نکردند؛ بلکه فقط 
از آن ها خواستند تا رفتارشان را تغییر دهند. پرنس و پرنسس به عنوان جایزه به گردا منابع دادند 
)یک کالسکه، لباس گرم و چندتایی خدمتکار(. این نمونه  بارزی است از نحوه واکنش دهی یک 
سازمان وقتی محققان آسیب پذیری ای را گزارش می دهند )بیایید امیدواریم باشیم این جایزه 

فقط یکبار نباشد و تبدیل به برنامه ای دائمی و انگیزشی شود(.
 قصه 5: دخترک دزد

در این قصه، گردا ظاهراً به چنگال مشتی راهزن می افتد و آندرسن در واقع از تمثیلی دیگر 
برای توضیح اینکه »گردا وقتی در مرحله قبلی به بن بست خورد، مجبور شد از کمک نیروهایی 
استفاده کند که شاید کامالً هم قانونی نبودند« استفاده می کند. مجرمان سایبری می گذارند 
گردا با یک سری کبوترِ مخبر در تماس باشد؛ کبوترهایی که دقیقاً می دانستند مقصر رخداد کای 
کیست. همچنین گوزنی هم با گردا در تماس بود که آدرس برخی کانتکت های مفید دارک نت 

را داشت. کمک باارزشی هم بود؛ او اکثر منابع بدست آورده از داستان قبلی را از دست داده بود.
آندرس��ن برای اینکه تالش های این محقق جوان را دست کم نگیرد سعی می کند اینطور 
شرح دهد که روابط گردا با مجرمان اجتناب ناپذیر بوده است- او می  گوید مجرمان گردا را ابتدا 
می دزدند و تنها بعد از سرقت اوست که بهش ترحم کرده و اطالعات بدو می دهند. شاید خیلی 

متقاعدکننده به نظر نرسد. به احتمال زیاد این یک توافق متقابل دو سر برد بوده است.
 قصه 6: زن فنی و زن الندی

حاال می رسیم به مرحله  آخر جمع آوری اطالعات الزم برای تحقیق از طریق کانتکت های 
دارک نت )تأمین شده توسط راهزن ها(. گوزن گردا را با زنی الندی آشنا می کند که روی پوسته ی 
خشک شده ی ماهی توصیه نامه ای نوشت به مخبر بعدی )زن فنی(. زن فنی در عوض آدرس باغ 
ملکه برفی را –که به وضوح همان نام سرور فرمان و کنترل است- داد. نکته  ظریف این بخش: او 
که پیام را خوانده بود پوسته را در کاسه سوپ می اندازد. او اهمیت به جای نگذاشتن رّدی جزئی 
و غیرضروری را فهمیده بود و از همین رو به دقت قوانین OPSEC را دنبال کرد؛ درست مثل 

پیرهای باتجربه و حرفه ای.
 قصه 7: چه اتفاقی برای قصر ملکه برفی افتاد و بعد از آنچه شد

داستان آخر این را توضیح می دهد که چرا ملکه برفی از همان اول کار کای را می خواست. او 
همانجا نشست و مشغوِل مرتب کردن تکه های یخی شد؛ سعی داشت کلمه  »جاودانگی« را 
هجی کند. دیوانگی است نه؟ ابداً )اگر از کریپتوماینینگ خبر داشته باشید دیگر آن را به چشم 
دیوانگی نمی بینید(. اینطور توضیح داده می شود که کریپتوماینرها در اصل کارشان مرتب سازی 
حجمی از اطالعات است تا نه تنها هر نوع هش  را دریافت کنند که همچنین بتوانند به »زیباترین 
هش ها« برسند. در واقع، کای سعی داشت تکه های مجزای اطالعاتی را طوری مرتب سازی کند 
که هش در قالب واژه ی »جاودانگی« بیرون بیاید. در این مرحله، روشن می شود چرا در داستان 
دوم آندرسن روی قدرت رایانش��ِی کای تمرکز کرده بود. این دقیقاً همان چیزی بود که کای 
دنبالش بود و کای تنها به خاطر مقاصد کریپتوماینینگ آلوده شده بود. همچنین این بخش 
دغدغه ملکه برفی را با هر چیزِ شمالی و سرد توجیه می کند؛ یک مزرعه ی ماینینگ با عملکرد باال 
به سرمایش اساسی نیاز دارد. گردا سپس با اشک های خود قلب یخی کای را ذوب می کند )یعنی 
با استفاده از ابزارهای مختلف کد مخرب را پاک کرده و کنترل کرنل سیستم را باز پس می گیرد(. 
سپس کای می زند زیر گریه و این یعنی او آنتی ویروس درون سازه ای اش را فعال کرده است )قباًل 
با ماژولی آلوده در کرنلش بالک شده بود(. بعد دومین تکه  کد آلوده اش را از چشمانش درمی آورد.
آخر گزارش کمی با توجه به استانداردهای امروزی نامعمول به نظر می رسد. نشانگرهای 
دستکاری سازمانی به جای ارائه توصیه هایی برای قربانیان احتمالی بی منطق و بی ربط در مورد 
بازگشت شخصیت ها به خانه حرف می زنند. شاید در قرن نوزدهم، گزارش های امنیت اطالعات 
اینطوری همه چیز را رتق و فتق می کرد. همانطور که پیشتر هم گفتیم، نویسندگان قصه های 
پریان در حقیقت قدیمی ترین متخصصان امنیت سایبری در حوزه کسب و کارند. پرونده  ملکه 
برفی نیز مهر تأییدی است بر این ادعا. همانطور که شرح داده شد، یک متل برداشتی است با 

جزئیات از تحقیق روی رخدادی پیچیده. 
   منبع: کسپرسکی آنالین

نگرانی زاکربرگ از تسلط چین
 بر اینترنت

پس از حمالت گسترده دونالد ترامپ به چین، مارک زاکربرگ 
مدیرعامل فیس بوک نیز به این کش��ور حمله ور شده و نفوذ آن 

بر حوزه قانون گذاری در مورد اینترنت را نگران کننده دانست.
مهر- زاکربرگ از دموکراس��ی های غربی خواس��ت تا برای 
حفاظت از حریم شخصی و داده های کاربران اینترنت به پاخیزند 
و چارچوب های جدی��دی را در این زمینه اب��داع کنند. این ادعا 
در ش��رایطی مطرح می شود که بر اساس افش��اگری های ادوارد 
اس��نودن، آژانس امنیت ملی آمریکا، س��یا و اف بی آی از جمله 
بزرگترین راهزنان دنیای مجازی محسوب می شوند که بدون هیچ 
محدودیتی داده های خصوصی کاربران را در آمریکا و خارج از آن 

مورد کنترل و سرقت قرار می دهند.
وی افزوده که نگران اس��ت برخی کشورها بخواهند از رویکرد 
چین برای قانون گذاری در مورد اینترنت تقلید کنند. زاکربرگ 
که در یک جلس��ه ویدئو کنفرانس با تیری بریتون کمیس��یونر 
صنعت اتحادیه اروپا شرکت کرده بود، در این مورد گفت: بی پرده 
بگویم، مدلی برای حکمرانی اینترنت از کشورهایی مانند چین در 
حال بیرون آمدن است که ارزش های بسیار متفاوتی در مقایسه 
با کشورهای دموکراتیک تر غربی دارد. ما برای ابداع مدل حریم 

شخصی خود مسوولیت مشترک داریم.

پنجره ای که جایگزین 
خورشید می شود

سامسونگ از یک پنجره هوشمند جدید رونمایی کرده که برای 
شبیه سازی نور خورشید، طی روز طیف نوری را منتشر می کند.

مهر-  این پنجره که SunnyFive نام دارد برای فضاهایی 
کم نور یا افرادی مناسب است که از اختالالت فصلی رنج می برند.

 SunnyFive برخالف المپ های درمانی دیگر به کاربران 
اجازه می دهد میزان بهره گیری از نور خورشید را به وسیله یک 
اپلیکیشن همراه به شیوه دلخواهشان تنظیم کنند. به این ترتیب 
تنظیمات دما، رنگ، درخشندگی و زاویه نور توسط کاربر تعیین 

می شود.
 همچنین این پنجره می تواند به طور خودکار زاویه و شدت نور 

را در سراسر نور تغییر دهد تا حرکت خورشید شبیه سازی شود.
پنجره  مذکور همچنین دارای یک زنگ س��اعت اس��ت و نور 
صبحگاهی را به آرامی  روی کاربرش می تاباند تا او را در روزهای 

دلگیر زمستانی از خواب بیدار کند.
به گفته سامسونگ این نور مانند آفتاب به تولید ویتامین دی 
کمک می کند اما الزم نیست کاربران نگران آسیب به پوستشان 

باشند.
هنوز برنامه های سامسونگ برای این پنجره هوشمند اعالم نشده 

و مشخص نیست چه زمان عرضه خواهد شد.
 C-Lab این پنجره  بخش��ی از پروژه های جدید آزمایشگاه
سامسونگ است که به استارت آپ های مختلف بودجه اختصاص 

می دهد.
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اخراج کارمند منتقد از فیس بوک
یکی از کارمنــدان فیس بوک به دلیل انتقاد از سیاســت 
مارک زاکربرگ در عدم حذف پست دونالد ترامپ اخراج شد.

مهر- برندون دیل یکی از مهندســان این شــبکه 
اجتماعی در سیاتل در توییتر خود نوشته بود به دلیل 
انتقاد علنی از یکی از همکارانش که حاضر نشده بود از 
بیانیه جنبش »زندگی سیاهان اهمیت دارد« پشتیبانی 
کند، اخراج شده اســت. دیل قصد داشت این بیانیه را 
در اسناد توســعه دهندگان منتشــر کند. دیل پس از 
اخراجش در توییتر نوشت: بدون شک رفتارم برخالف 
سیاســت های محیط کاری فیس بوک بــود. من ادعا 
نمی کنم که ناعادالنه اخراج شده ام. من از فیس بوک، 
ضرری که می رساند و سکوت افرادی که با آن همکاری 

می کنند، خسته شده ام.
یک روز قبل از انتشــار ایــن توییت، دیل بــه جمعی از 
همکارانش) از جمله 6 مهندس دیگر( پیوسته و میز کار خود 
را ترک کرده بود. او همچنین با انتشار توییتی به شیوه برخورد 
زاکربرگ با پســت های ترامپ در خصوص تظاهرات ضدنژاد 
پرســتی اعتراض کرده بود. دیل در این توییت که دوم ژوئن 
منتشر شده، نوشته است: منتشــر نکردن یک بیانیه به طور 

عمدی، عملی سیاسی است. 
فیس بوک نیز دلیل اخراج دیل را تایید کرده اما اطالعات 

بیشتری در این باره منتشر نکرده است. 

هوش مصنوعی دست شستن افراد را 
بررسی می کند

یک شرکت ژاپنی سیســتمی  شامل هوش مصنوعی ابداع 
کرده که شستن دست های افراد را رصد می کند و در صورتی 

که شیوه شست وشو مناسب نباشد، به آنها هشدار می دهد.
مهر- سیستم مذکور با استفاده از هوش مصنوعی حرکات 
شستن دست را شناســایی می کند و Actlyzer  نام دارد. 
شرکت Fujitsu Laboratories این سیستم را ابداع 
کرده و قصــد دارد در بخش صنعت غذایی و ســرویس های 

مربوطه، از آن استفاده کند. 
در سیســتم Actlyzer دوربین هایــی که باالی ســر 
افراد یا روی بخش های کناری ســینک در دستشــویی های 
عمومی نصب می شود تا شیوه دست شســتن فرد را نظارت 

کنند.
 اگر شیوه دست شســتن فرد صحیح باشد واژه OKروی 
نمایشگری که در نزدیکی وجود دارد، دیده می شود. اگر فرد 
دست خود را به شیوه نادرست بشــوید،NG روی نمایشگر 

نشان داده می شود.
 به گفته فوجیتسو این سیســتم می تواند بیش از 2 هزار 
حرکت مربوط به شستن دســت را با دقت بیش از ۹0 درصد 
شناسایی کند. سیســتم مذکور 6 مرحله اصلی برای شستن 

دست تعریف کرده است.
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»آرشیواینترنت«ارایهرایگانکتابهایالکترونیکیرامتوقفمیکند
سازمان غیرانتفاعی آرشیو اینترنت اعالم کرد که »کتابخانه اضطراری 
ملی« یک سرویس عمومی برای افرادی بود که در طول همه گیری قادر 
به دسترسی به کتابخانه ها نبودند، اما ناشــران و نویسندگان آن را به 

سرقت متهم کردند.
ایبنا- آرشــیو اینترنت برنامه ارائه نســخه های رایگان و نامحدود 
کتاب های الکترونیکی را به خاطر طرح دعوی از سوی ناشران به پایان 
می رساند. در این شکایت گفته شده امانت دادن کتاب ها بدون پرداخت 

غرامت به نویسندگان یا ناشران نقض عمدی حق مالکیت اثر است.
 آرشــیو اینترنت از ماه مارس بیش از 1.3 میلیون کتاب را به صورت 
آنالین و بــدون محدودیت در دســترس عموم قــرار داد و آن را یک 
کتابخانه اضطراری ملی نامید. گفته می شد که این برنامه برای خدمت 
به عالقه مندان به یادگیری در طول همه گیری ویروس کرونا راه اندازی 
شــده و تا 30 ژوئن یا پایان وضعیت اضطراری ملی در ایاالت متحده 

ادامه خواهد داشت.
 با این حال روز چهارشنبه در یک پســت وبالگی اعالم شد که  این 
کتابخانه هفته آینده بســته خواهد شد. در این پســت نوشته شد که 
اکثریت قریب به اتفاق افراد برای مدت زمان بسیار کوتاهی از کتاب های 
الکترونیک امانتی استفاده کردند، بنابراین می توان ارائه کتاب ها را تحت 

محدودیت های عادی این سازمان یعنی 14 روز ادامه داد.
 دادخواســت ناشــران و نویســندگان که در اول ماه ژوئن ثبت شد 
تنها به کتابخانه اضطــراری ملی اعتراض نمی کنــد، بلکه به عملکرد 
آرشــیو اینترنت در طوالنی مدت اشــاره دارد. کتابخانه های ســنتی 
هزینه صدور مجوز را بــه ناشــران می پردازند و دربــاره محدودیت 
دفعاتــی کــه می تــوان یــک کتــاب الکترونیــک را امانــت داد 
توافــق می کنند. در عــوض، آرشــیو اینترنت کتاب هــای اهدایی یا 
 خریداری شــده را می گیرد، اســکن می کنــد و به صــورت آنالین ا

رسال می کند.
 انجمن ناشــران امریکایی، که برای هماهنگی پاسخ صنعت نشر به 
آرشــیو اینترنت کمک می کند روز پنج شنبه از اظهار نظر در این مورد 

خودداری کرد.
آرشیو اینترنت این هفته بررسی های بیشتری از سوی دفتر سناتور 
تام تیلیس، نماینده جمهوری خواهد کارولینای شمالی و رئیس کمیته 

مالکیت معنوی در کمیته دادگستری سنا دریافت کرد. 
تیلیــس روز چهارشــنبه در نامه ای به این ســازمان دربــاره طرح 

دیجیتال سازی و انتشار 500 هزار صدای ضبط شده از »باب استریت 
رکوردز«، فروشگاهی در سیاتل ســوال کرد. دفتر او همچنین درباره 

کتابخانه اضطراری ملی در ماه آوریل ابراز نگرانی کرد.
 تیلیــس در نامــه خــود نوشــت: مــن ارزش حفــظ فرهنــگ 
و اطمینــان از دسترســی بــه آن توســط نســل های آینــده 
را می دانــم. امــا نگــران این هســتم کــه آرشــیو اینترنــت فکر 
 کنــد خــودش محــدوده قانــون کپی رایــت را تعییــن می کنــد

 نه کنگره.

سازماندهی دفتر جدید IT در نیروی زمینی آمریکا
رویکرد

نیــروی زمینــی ایــاالت متحــده در حال 
سازماندهی مجدد موقعیت افسر ارشد اطالعات/ 
G6 به عنوان نقشی دوگانه با هدف استفاده بهتر 

از فناوری است.
 Bruce( ســایبربان- بــروس کرافــورد
Crawford(، دارای این موقعیت فعلی گفت 
که هوش مصنوعی، نسل پنجم و محاسبات ابری 
ساختار اصلی دفتر را تشکیل می دهند که حدود 

2 دهه پیش تنظیم شده اند.
کرافورد اظهار داشــت : اکنون زمان بررســی 
مجدد برخی فرضیه هایی است که برای تشکیل 
ســازمان به وجود آمده اند و همه هنوز درســت 
هستند. بسیاری از این فرضیات با پیشرفت های 

چشمگیر در حوزه فناوری از بین رفته اند.
این ســرویس هم اکنــون یک مدیر ارشــد 
اطالعات و یک معاون جداگانه رئیس کارمندان 
گروه G-6 خواهد داشت. مطابق اعالمیه نیروی 
زمینی ایاالت متحده در ماه ژوئن امسال، سمت 
افسر ارشد اطالعات به عنوان مشاور اصلی رئیس 
نیروی زمینی در زمینه مدیریت منابع اطالعاتی، 
فناوری اطالعات و تأثیرات آنهــا بر قابلیت های 

جنگی خواهد بود.
در سمت معاونت رئیس کارمندان G-6، یک 
افســر 3 ســتاره حضور دارد که روی موضوعات 
ارتباطات شــبکه و تأثیرات آنها بــر قابلیت های 
جنگی و همچنین اجرای سیاست های افسر ارشد 

اطالعات در نیروی زمینی آمریکا متمرکز خواهد 
بود. G-6 به رئیس کارکنان نیروی زمینی گزارش 
می دهد و در نقش مشــاور در شــبکه سازمانی 
خدمت می کند. ســازماندهی مجدد تا 31 اوت 

سال جاری صورت خواهد گرفت.
به گفته کرافورد – که قرار است موقعیت خود 
را در ماه اوت 2020 تــرک کند – این تصمیم از 
سوی مقامات ارشد نیروی زمینی ایاالت متحده 

اتخاذ شده است.
وی افزود : شــناخت اهمیت راهبــردی این 
نقش دوگانه بــا تکیه بر فنــاوری، در حرکت از 
 دوران صنعتــی به عصــر اطالعات بســیار مهم 

خواهد بود.

رایانه ها تماشاچیان را به فوتبال اسپانیا 
بازگرداندند

عدم امکان حضور تماشاگران در استودیوم های بازی فوتبال به علت شیوع کرونا، موجب 
شد تا مسووالن ورزشی در اسپانیا برای غلبه بر این مشکل از فناوری های رایانه ای استفاده 

کنند.
مهر- بازی های ورزشی حرفه ای، بدون حضور تماشاچیان سرد و بی روح به نظر می رسند و برای 
حل این مشکل در پخش تلویزیونی در اسپانیا از جلوه های ویژه بصری استفاده شد تا صدا و تصویر 
تماشاچیان قالبی به گزارش بازی اضافه شود. بازی های اللیگا در اسپانیا از شب گذشته با برگزاری یک 
بازی دربی میان دو تیم هم شهری رئال بتیس و سویال در شهر سویل آغاز شد. مسئوالن ورزشی برای 
افزودن سر و صدا و تصویر تماشاچیان غیرواقعی به تصاویر تلویزیونی با شرکت EA که در زمینه تولید 
بازی های ویدئویی ورزشی فعالیت می کند، همکاری کردند. از سوی دیگر شرکت فناوری نروژی 
Vizrt هم جلوه های بصری مناسبی را به تصاویر افزود تا بینندگان تلویزیونی حضور تماشاچیان 
در ورزشــگاه خالی را باور کنند. مردم اسپانیا نسبت به این رویداد واکنش های ضد و نقیضی 
داشته اند و در حالی که برخی از آن به علت ایجاد شور و هیجان استقبال کرده اند، برخی نیز 

معتقد بوده اند جلوه های صوتی و بصری ایجاد شده چندان قابل باور و دلنشین نبوده است.
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