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تردید مقامات آمریکایی
 در ویژگی های اینترنت ماهواره ای 

اسپیس ایکس
کمیس��یون ارتباطات ف��درال آمریکا در گزارش��ی 
به تردیدهای خود ب��رای توانایی اس��پیس ایکس در 
فراهم کردن اینترنت ماهواره ای با تاخیر کمتر از 100 

میلیونم ثانیه اشاره کرده است.
مهر- کمیس��یون ارتباطات فدرال آمریکا نس��بت 
به توانایی اسپیس ایکس برای ارائه سرویس اینترنت 
ماهواره ای با تاخیر کمتر از 100 میلیونم ثانیه تردید 

دارد.
این امر نه تنها خبر بدی برای کاربران اس��ت، بلکه 
بدان معنا است که شانس اس��پیس ایکس در مزایده 
توزیع بودجه 16 میلی��ارد دالری دولت فدرال جهت 
پش��تیبانی از پهنای باند در مناطق حومه ای، کاهش 

یافته است.
 البته اسپیس ایکس با این گزارش به شدت مخالف 
است، اما ش��اید نتواند به موقع خالف این امر را ثابت 

کند.
 در گزارش ف��از یک مزای��ده  بودج��ه فرصت های 
دیجیت��ال مناطق حوم��ه ای )RDOF(، کمیس��یون 
ارتباط��ات ف��درال آمری��کا اش��اره می کن��د  پروژه 
اینترنت ماه��واره ای اس��تارلینک و LEO مزیت هایی 
بر ماهواره ه��ای ثابت  دارن��د زی��را در ارتفاعی باالتر 
قرار می گیرند. ب��ا این وجود هن��وز تردیدهایی وجود 
دارد که تاخی��ر اینترنت فقط با عوامل��ی مانند ارتفاع 
از زمی��ن تعیی��ن می ش��ود. در این تاخیر ذکر ش��ده 
 این ش��اخص تحت تاثی��ر عواملی مانند پ��ردازش و 

مسیریابی است.
اس��پیس ایکس ادعا می کند تردیدهای کمیسیون 
ارتباطات فدرال بی اساس است و استارلینک می تواند 
به آسانی اینترنتی با تاخیر کمتر از 100 میلیونوم  ثانیه 
را فراهم کند . در حقیقت اسپیس ایکس ادعا می کند 
می تواند  در ارتفاع 335تا 354 از زمین، اینترنت را با 
تاخیر کمتر از 20 میلیونم ثانیه فراهم  کند که مشابه 

همین شاخص در اینترنت کابلی است.
البته ای��ن گزارش ب��ه معنای آن نیس��ت که پروژه 
اس��پیس ایکس به طور کل��ی از فراین��د مزایده کنار 
گذاشته می ش��ود. اما در این حالت احتماال بودجه ای 

که شرکت دریافت می کند، کمتر خواهد بود.
در حال حاضر اسپیس ایکس 480 ماهواره در مدار 
زمین دارد اما هنوز شرکتی مشتری سرویس های آن 
نشده است. این ش��رکت دقیقا یک ماه فرصت دارد تا 
برای شرکت در مزایده بودجه درخواست خود را ثبت 
کند.همچنین اس��پیس ایکس تصمیم دارد در س��ال 
جاری س��رویس اینترنت برای ش��مال آمریکا و کانادا 

فراهم کند.
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درگیری فیس بوک با ناشران خبر بر سر 
رعایت کپی رایت

در شرایطی که مدیران سایت های اطالع رسانی در استرالیا 
خواستار رعایت حقوق مالکیت معنوی خود توسط فیس بوک 
در زمان بازنش��ر اخبار هس��تند، فیس بوک این مساله را رد 

می کند.
مهر- فیس بوک مدعی اس��ت تعداد اف��رادی که با هدف 
مطالعه اخبار ب��ه این ش��بکه اجتماعی مراجع��ه می کنند، 
اندک است و لذا س��ایت های تولیدکننده محتوا نباید انتظار 
پرداخت پول داشته باشند یا تصور کنند بازنشر اخبارشان در 
فیس بوک موجب نقض کپ��ی رایت یا حقوق مالکیت معنوی 

آنها می شود.
در عین حال دول��ت فدرال اس��ترالیا کم��اکان بر نظرات 
خود در ای��ن زمینه اصرار می ورزد و خواس��تار آن اس��ت که 
ش��رکت هایی مانند گوگل و فیس بوک برای بازنشر محتوای 

سایت های استرالیایی هزینه پرداخت کنند.
این دو شرکت می گویند در حال تعامل با رگوالتوری 
استرالیا هس��تند تا بتوانند روشی عمل گرایانه، متوازن 
و مقبول را برای به نتیجه رس��یدن بیابند. پیش از این 
برخی سایت های خبری در کش��ورهای اروپایی نیز به 
همین علت با فیس بوک و گوگل دچار منازعه حقوقی 

شده بودند.
فید خبری فیس بوک از ژانویه تا می  سال 2020 در مجموع 
حدود 2.3 میلیارد ارجاع به س��ایت های خبری اس��ترالیایی 
داشته است و بر اس��اس برآوردهای مقامات استرالیایی باید 
از این بابت 1۹5.8 میلیون دالر استرالیا سود به این سایت ها 

پرداخت کند.

سرقت بیت کوین با سوءاستفاده
 از اسپیس ایکس 

یک کانال یوتیوب با سوءاس��تفاده از ویدئ��وی کنفرانس 
خبری ناسا درباره پرتاب فضانوردان با کپسول شرکت اسپیس 

ایکس، سعی دارد بیت کوین کاربران را سرقت کند.
مهر-  پس از آنکه اس��پیس ایکس کپسول کرو دراگون را 
همراه 2 فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد، یک 
ویدئو در یوتیوب، فیلم ناسا از کنفرانس خبری مربوط به این 
عملیات را به طور آنالین پخش می کند. این درحالی است که 
عملیات پرتاب کپس��ول کرو دارگون در 30 می  انجام ش��ده 
اس��ت. همراه این ویدئوی جعلی یک کد QR وجود دارد که 

بیت کوین های جعلی برای کاربران می فرستد.
همچنین انبوهی از پیام های منتش��ر ش��ده توسط بات ها 
برای این ویدئو وجود دارد که از این کالهبرداری ها پشتیبانی 
می کنند. کارشناسان امنیت سایبری تخمین می زنند تعداد 

زیادی از  16 هزار بازدید کننده این پست روبات باشند.
نام این حساب کاربری در یوتیوب »اسپیس ایکس« است 

و بیش از 130 هزار کاربر دارد.
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ممنوعیت استفاده از فناوری بازشناسی چهره؛ چرا و چگونه

هفته گذشته شرکت های آی بی ام، آمازون و مایکروسافت اعالم 
کردند که  ف��روش فناوری بازشناس��ی چهره خود را ب��ه نهادهای 
مجری قانون متوقف می کنند. این موضوع یکی دیگر از نشانه های 
اثر عمیقی اس��ت که تظاهرات و اعتراض ها ب��رای عدالت اجتماعی 
برجای گذاشته است. این تصمیم غول های فناوری، از سوی دیگر، 
نشان دهنده مخاطرات ذاتی هوش مصنوعی است، به ویژه وقتی که 
این فناوری دارای سوگیری باشد یا احتمال نقص حریم خصوصی به 
واسطه استفاده از آن افزایش یابد. این مساله آن قدر جدی است که 
کنگره آمریکا قصد دارد استفاده از این فناوری را قانونمند کند و در 
شهر هایی مانند سانفرانسیسکو نیز، استفاده پلیس از این فناوری ها، 

ممنوع شده است.
به دلیل پیش��رفت های صورت گرفته در فناوری های یادگیری 
عمیق و سیستم هایی که پردازش حجم عظیمی از داده ها را با سرعت 
بس��یار باالتر  انجام می دهند، فناوری بازشناسی چهره در دهه های 
اخیر شاهد جهش فوق العاده ای بوده، اما کارشناسان متفق القولند 
که همچنان پیشرفت های بیشتری باید صورت بگیرد تا این فناوری 
قابل اعتماد باشد. کن بودنار، محقق هوش مصنوعی می گوید: فناوری 
بازشناسی چهره بسیار خوب اس��ت، اما هنوز چندان کارآمد و قوی 
نیست.  به گفته وی، شبکه های عصبی به خوبی آموزش دیده اند و به 
نحو شگفت انگیزی عمل شناسایی را انجام می دهند؛ اما اگر حتی یک 
پارامتر درست عمل نکند، عمل شناسایی به اشتباه انجام می شود.  
بودنار می افزاید: وقتی یک چهره به این فناوری داده می شود، طیف 
وسیعی از الگوریتم ها و پارامترها به کار گرفته می شود. دقیق ترین 
ابزارهای هوش مصنوعی شبکه های DBN هستند که ویژگی هایی 

مانند فاصله چشم ها، نوع مو و ابرو، شکل چانه، پارامترهای سن و حجم 
لب را تش��خیص می دهند. اما از آنجا که الگوریتم های دسته بندی 
چندان پیشرفته نیست، می توان این سیستم ها را به سادگی گول زد.

البته در مواردی مانند اس��تفاده از این فناوری در اپلیکیشن های 
سرگرم کننده شبکه های اجتماعی، مشکل دقت چندان نگران کننده 
نیست. اما وقتی قرار باشد بر اساس این فناوری ها، کسی را دستگیر یا 
جریمه کرد، آنگاه موضوع دقت، اهمیت بسیار باالیی می یابد. مشکل 
دیگر فناوری بازشناسی چهره، افت کارآمدی در مواردی است که با 

اقلیت های نژادی مواجه می شود. 
مایکل استرایلویتز )Michal Strahilevitz( استاد بازاریابی 
کالج س��نت ماری کالیفرنیا می گوید: یکی از مشکالت این فناوری 
در تحقیق سال گذشته دانشگاه MIT نشان داده شد. در این تحقیق 
مشخص شد که ابزارهای بازشناسی چهره در مورد شناسایی افراد 

رنگین پوست مشکل جدی دارند.
وی می افزاید: یک بررس��ی دیگر که در موسسه ملی استانداردها 
و فناوری ایاالت متحده انجام شده، نش��ان می دهد که نرم افزارهای 
بازشناسی چهره در شناسایی سیاه پوستان و آفریقایی تبارها، نسبت 
به سفیدپوستان بسیار پر اشتباه هس��تند. این  بدان معنی است که 
احتمال شناسایی نادقیق و اشتباه افراد سیاه پوست و قهوه ای پوست، 
باالتر است که این از نظر قانونی می تواند شرایط ناعادالنه ای را برای 

آنان به وجود بیاورد.
به گفته وی، این اش��تباه ها اگرچه ممکن است عمدی نباشد، اما 
نتیجه آن سوگیری نژادی خواهد بود که خطرناک و غیر اخالقی است. 
در عین حال، اختالف نظرها در مورد استفاده از فناوری  بازشناسی 
چهره، که به خ��ودی خود امر پیچی��ده ای اس��ت، می تواند عواقب 

ناخواسته ای هم داشته باشد.
کیل کارلسون )Kjell Carlsson( تحلیلگر موسسه فورستر 
می گوید: این مساله نشان دهنده درک ناکافی عمومی از این فناوری 

است. عموم مردم معموال بین فناوری های بازشناسی چهره، بازشناسی 
بدن و حرکت، تحلیل چهره، تشخیص چهره، بازشناسی جنس، سن و 
نژاد، تایید اعتبار بیومتریک و مانند اینها تفاوتی قایل نیستند. همچنین 
بین خود فناوری و اس��تفاده از آن نیز تفکیک قایل نمی شوند. وی 
می افزاید: دقیقا مشخص نیست که مخالفان با چه چیزی و با چه موارد 
کاربردی از این فناوری مخالفند. در نتیجه، در تمامی زمینه ها به مانع 
برمی خوریم؛ یعنی هم سیاست های منع سوءاستفاده ناکارآمد خواهد 
بود و هم جلوی استفاده های مفید گرفته می شود. کارلسون در این 
زمینه چند مثال می زند: آیا استفاده از فناوری بازشناسی چهره برای 
شناسایی قربانیان آدم ربایی در نیجریه خوب است یا نه؟ تشخیص 
اختالالت نادر ژنتیکی در کودکان به کمک تحلیل چهره باید انجام 
بشود یا نه؟ آیا باید از این فناوری برای دستگیری بمب گذاران ماراتون 

بوستون استفاده می شد؟

اما باید دانست که به هر حال هر روز این فناوری ها به رشد ادامه 
خواهند داد. الولش چابرا )Lovelesh Chhabra( نایب رییس 
بخش پلتفرم های اش��تراکی در ش��رکت ورایزون مدیا دراین باره 
می گوید: وقتی صحبت از شرکت هایی مانند آی بی ام، مایکروسافت و 
آمازون می شود، باید بدانیم که آنها اموری مهم تر از منع فناوری دارند. 
من امیدوارم که آنها به طراحی بهتر سیستم های خود بیندیشند، به 
گونه ای که هم حریم خصوصی کاربران حفظ شود و هم به استفاده 
از این فناوری، در موارد ضروری لطمه وارد نشود.البته این کار باید 
با اصولی محکم و دقیق و اس��تانداردهای اخالقی مشخص صورت 
بگیرد که صنعت هم به پیروی از این اصول و استانداردها ملزم باشد. 
نتیجه این پیش بینی ها داشتن بنیانی قوی تر برای هوش مصنوعی 

خواهد بود.
منبع: فوربس

)Tom Taulli( تام تالی 

کرونا بودجه حوزه فناوری اطالعات سنگاپور را افزایش داد
رویکرد

دولت سنگاپور در نظر دارد اعتبارات هزینه ای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را در 
بودجه سال مالی 2020 خود حدود 30 درصد افزایش دهد و در بهبود مشاغل کوچک پس 

از دوره شیوع کرونا سرمایه گذاری کند.
فدراس�یون فاوا- دولت س��نگاپور قص��د دارد بودجه ح��وزه فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات)ICT( را در سال 2020 حدود 30 درصد افزایش و به مبلغ 2.5 میلیارد دالر برساند. 
زیرا دولت قصد دارد از این طریق در بهبود مشاغل پس از دوره شیوع کرونا سرمایه گذاری 
کند. این بودجه بنا است بیشتر به مشاغل کوچک و متوسط حوزه ICT اختصاص پیدا کند 

تا بتوانند به رشد خود به خصوص پس از دوره کرونا ادامه دهند.
GovTech  سنگاپور که نظارت بر بخش فناوری اطالعات این کشور را برعهده دارد، 
گفته است: بودجه سال 2020 حوزه فناوری اطالعات در پنج حوزه شامل ابزارهای دیجیتال 
جدید برای پاسخگویی به کرونا و همچنین خدمات دیجیتال به شهروندان و سایر مشاغل 
در حوزه پشتیبانی و خدمات متمرکز خواهد بود. همچنین دولت قصد دارد با توسعه فضای 

ابری، هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل داده ها را تقویت کند. از سویی به دنبال مدرن سازی 
زیرساخت حوزه ICT در دولت است. سال مالی دولت سنگاپور همه ساله از اول آوریل آغاز 

می شود.
همچنین GovTech اعالم کرده توسعه زیرساخت های حوزه فناوری اطالعات و ارائه 
و تسهیل خدمات دیجیتال به شهروندان و توسعه مشاغل در این حوزه به مبارزه با کرونا 
کمک کرده است. به عنوان مثال با توسعه زیرس��اخت فضای ابری، مهندسان توانستند 
توسعه برنامه ها را سرعت ببخشند و سیستم هایی برای ردیابی مبتالیان به کرونا از جمله 
TraceTogether و یا سیستم SafeEntry  توس��عه دهند و از این طریق دولت را 
برای مبارزه با کرونا پشتیبانی کردند. مهندسین در سنگاپور چندین راهکار در بحث اسکن 
درجه حرارت بدن مبتنی بر هوش مصنوعی نیز طراحی کردند. برنامه هایی که بیش��تر 
در ساختمان های دولتی و تاسیساتی که تجمع در آن زیاد بود نصب و راه اندازی شد. آنها 
همچنین توانستند با استفاده از ربات ها فاصله های فیزیکی را در اجتماعات برقرار کنند و از 

این طریق توانستند تجهیزات پزشکی ضروری را برای بیماران در قرنطینه نیز ارسال کنند.
در سال مالی 2020 س��نگاپور سرمایه گذاری بس��یار  زیادی در بحث توسعه فناوری 
می کند. این کشور یک پروژه ملی کلیدی را تحت عنوان هویت دیجیتالی ملی دنبال می کند 
و همچنین بنا دارد یکسری انتقال اطالعات نیز به فضاهای ابری صورت دهد که این برنامه 5 
ساله دولت سنگاپور از سال 2018 تا 2023 در حوزه فناوری اطالعات محسوب می شود. از 
طرفی دیگر بودجه سال 2020 شامل پروژه هایی شده که در نتیجه بحران کرونا به میان آمده 
است. طبق آمارها تقریبا 70 درصد از کل قراردادها در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در 
این کشور به کسب و کارهای کوچک و متوسط سپرده شده است و همچنین وزارت دارایی 
سنگاپور تالش می کند تا در راستای تقویت این کسب و کارها، دسترسی این مشاغل به 

فرصت ها و پروژه های مربوط به حوزه ICT را در دولت تضمین کند.
دولت در این راس��تا پروژه ها را به نحوی تعریف می کند که این کسب و کارها با شرایط 

راحتتری در آن حضور پیدا کنند و در مناقصه ها نیز برنده شوند.
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