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مدال آوری ایران در مسابقه جهانی برنامه نویسی

بهبود طعم «ریحان» با هوش مصنوعی
محققان دانشــگاه  MITقصــد دارند به
کمــک هوش مصنوعــی در طعم و بوی
گیاهانی از جملــه «ریحان» ورود کرده و
آن را بهبود ببخشــند .ایــن اقدام تحولی
بزرگ در حوزه کشاورزی بشمار میرود.
بهگزارش «ایران آنالین» ،محققان پس
از بهینهســازی طعم و مزه «ریحان» به
کمک هوش مصنوعی ،بــا بهرهگیری از
یادگیری ماشینی شــرایط رشد ترکیبات

طعم و مزه این گیاه را ثبت کرده و برای
تولیــد گیاهان بیشــتر اســتفاده میکنند.
در چنیــن روشــی ،ریحــان در واحدهای
مخصــوص در کانتینرهای اصالح شــده
رشــد میکند .دمــا ،نور ،رطوبــت و دیگر
عوامــل محیطــی داخل ایــن واحدها به
طور خودکار کنترل میشــود .محققان با
بررســی ترکیبات خاص ،طعــم گیاهان
را آزمایــش کــرده و دادههــای حاصل را

در الگوریتمهای یادگیری ماشینی ثبت
میکنند.
ایــن پــروژه عالوه بــر اثبات دســتکاری در
طعم گیاهــان به کمک هوش مصنوعی
نشــان میدهــد کــه ضدعفونــی کــردن
گیاهــان بــه کمــک نــور طــی  24ســاعت
روز ،طعمــی ویــژه و خوشــمزه را بــه گیاه
میبخشد .این گروه تحقیقاتی در تالشند
تا بــا کمــک فنــاوری ،قابلیــت مبــارزه با

بیمــاری در گیاهــان را بهبــود بخشــیده و
پاســخ مناســب به اثــرات تغییــرات آب
و هوایــی در آنهــا را تقویت کننــد .کالیب
خارپر رئیس تحقیقاتی این پروژه در یک
نشســت خبری اعالم کرد :مــا در تالش
هســتیم تا مجموعهای از اصالح ژنتیک
در گیاهــان را به کمــک هوش مصنوعی
توســعه داده و بــه کمــک نتایج حاصله
به درک مناسبی از تعامل آنها با محیط

دســت پیــدا کنیم .گفتنی اســت در حال
حاضــر ایــده یادگیــری ماشــینی بــرای
بهینهسازی عملکرد و خواص گیاهان در
حوزه کشــاورزی در حال افزایش اســت.
ســال گذشــته دانشــگاه واگنینگــن هلند
مســابقهای تحــت عنــوان «گلخانــهای
مستقل» را ترتیب داده و در آن تیمهای
شــرکتکننده بــرای توســعه الگوریتــم
ایجاد طعمی واقعی رقابت کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

با وجود سیالب ،شبکههای ارتباطی خوزستان فعال است
میترا جلیلی

خبرنگار

عکس :مهر

ســال  98با روزهــای بهــاری متفاوتی
آغــاز شــد ،ســیالب گامبــهگام دامــان
بیشــتر شــهرها و اســتانهای کشــور را
گرفــت و خســارتی یــک هــزار و ۵۰۰
میلیــارد تومانــی بــه زیرســاختهای
ارتباطی کشــو وارد کرد که البته در این
میان ،ســیالب اســتانهای لرســتان و
خوزستان را بیش از بقیه نشانه گرفت
و حجــم خرابی و ســرعت بــاالی آب،
باعث شــد تا برخی روستاها و شهرها
در ایــن دو اســتان تخلیــه شــوند .در
میانــه این ســیالب بیامــان ،برخالف
گذشــته کــه تأمیــن آب آشــامیدنی و
ســالم ،اولویــت ســاکنان در معــرض
خطــر محســوب میشــد ،ایــن بــار
آنتندهــی موبایــل و توانایــی مخابره
اخبــار ،در صدر خواســتههای مردم و
مســافران گرفتار در سیل قرار داشت؛
موضوعی که بشــدت مورد توجه وزیر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات قــرار
گرفــت و همــه تــاش خــود را بــرای
ایجــاد ارتباطــات پایدار بــه کار گرفت
تــا آنجــا کــه در تازهترین خبــر ،هنگام
بازدیــد از ســد کرخــه از فعــال بــودن
همــ ه شــبکههای ارتباطی خوزســتان
باوجــود جاری بــودن ســیالب در این
استان خبر داد.
ëëانتقــال ســایتهای ارتباطــی بــه
خوزستان
محمــد جــواد آذری جهرمــی روز
جمعــه در حاشــیه بازدیــد از ســد
کرخه گفت :همه شــبکههای ارتباطی
اســتان خوزستان در حال کار هستند و
ظرفیتهــای مازاد نیــز در نظر گرفته
شــده اســت .همچنیــن ســایتهای
ارتباطــی ســیار و اضطراری به اســتان
خوزستان منتقل شــده است تا شاهد
مشــکلی در بحــث ارتباطــات در
خوزســتان نباشــیم .وزیــر ارتباطات از
فعال بودن همه شــبکههای ارتباطی
خوزستان باوجود جاری بودن سیالب
در این اســتان خبــر داد و افزود :حتی
ظرفیتهــای مازاد نیــز در نظر گرفته
شده است.
وی یادآور شد :درباره زیرساختهای
ارتباطــی کــه نقــش مهمــی در عبــور
از مرحلــه بحــران دارنــد ،بهصــورت
مرتــب بــا اســتاندار و برخــی مدیران
مدیریــت بحران خوزســتان در ارتباط
بودیم و تمهیداتی هم برای حفاظت
از زیرســاختهای ارتباطی در اســتان
اندیشــیده شــده است و خوشــبختانه
تاکنــون مشــکل خاصــی نداشــتهایم.

آذری جهرمــی ادامــه داد :یکــی از
نگرانیهــای مــا در ســیل خوزســتان،
به زیر آب رفتن ســایت ارتباطی شهر
بســتان بــود کــه یک ســایت پشــتیبان
بــرای آن در نظــر گرفتیم و در صورت
بــروز مشــکل ،ســایت پشــتیبانی
بهســرعت وارد عمل میشد و امکان
بازیابــی ســایت بســتان را فراهــم
میکنــد .وزیــر ارتباطات خاطرنشــان
کــرد :آمادگــی الزم بــرای مدیریــت
ارتباطــات بحــران اندیشــیده شــده
است و تاکنون خوشبختانه با توجه به
مدیریت صحیحی که در بحث منابع
آبی انجام گرفته ،نیازی به استفاده از
آنها نبوده است.
وی افــزود :بواســطه وجــود ســدها و
مدیریت بسیار خوبی که در خوزستان
بــا همــکاری میــان وزارت نیــرو،
مجموعــه مدیریــت بحــران و مــردم
شــکل گرفته اســت ،تبعات سیلهای
باالدستی که میتوانست اثرات بسیار
مخربــی در خوزســتان داشــته باشــد،
بــه حداقــل کاهش پیــدا کرده اســت.
وزیــر ارتباطــات تصریــح کــرد :آنچــه
مشــخص اســت ،حجم بیســابقهای
از آب در ســدهای خوزســتان ذخیــره
شــده و طبیعتاً با توجه بــه این حجم
از بارشها ،مشکالتی مانند ریزگردها
کــه در ســالهای گذشــته شــاهد آن
بودیم ،امســال کمتر بــه وقوع خواهد
پیوســت .آذری جهرمــی بیــان کــرد:
قطعــاً علیرغــم کنتــرل بســیاری از
شــرایط ،بــه مــردم خســارتهایی در
اثــر ســیالب اخیــر وارد شــده اســت و
دولــت تقبــل کــرده ایــن خســارتها
را بــه مــردم جبــران کنــد .شــرایط در
خوزســتان در حال حاضر یک شرایط
کنترل شده است و به نحوی مدیریت
در خوزســتان انجام گرفته که حداقل
خسارتها به مردم وارد شود.
ëëوضعیــت عــادی ارتباطــات در
لرستان
ســیل بهــاری امســال بــرای
زیرســاختهای ارتباطــی کشــور
خســارتی یــک هــزار و  ۵۰۰میلیــارد
تومانــی بــه جــای گذاشــت و بــه گفته
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات،
بیشــترین حجم خســارات در اســتان
لرســتان رخ داده است که البته در این
میان میــزان خســارت پلدختر حدود
 ۳۰۰تــا  ۳۵۰میلیاردتومــان بــرآورد
شــده اســت .با توجــه به گســتردگی و
حجــم بــاالی خســارت ســیل در ایــن
اســتان ،وزیــر ارتباطــات بــه دســتور
رئیــس جمهوری به مناطق ســیلزد ه
لرســتان ســفر کــرد تا بــر تســریع روند

امدادرســانی بــه مــردم ایــن اســتان
نظــارت کنــد .وزیــر ارتباطــات در این
ســفر با بیان اینکه حجم تخریبهای
صــورت گرفتــه غیرقابــل باور اســت،
در توئیتــی نوشــت :مرکــز مخابــرات
پلدختر در زیر خروارها گل و الی دفن
شده اســت اما همدلی بینظیر مردم
و تــاش همــه دســتگاههای امدادگــر
بــرای پاکســازی شــهر ،روی دیگر این
سکه است.
بــه دنبــال تــاش فــراوان بــرای حــل
مشــکالت موجــود در پلدختــر ،وزیــر
ارتباطات در نهایت از پایان وضعیت
قرمــز در ارتباطات این شــهر خبر داد
و در توئیتر نوشــت :شــرایط ارتباطات
در اســتان لرســتان بــه شــرایط عادی
بازگشته است.
امــا وضعیــت ارتباطــات پلدختــر بــا
وجــود حجم بــاالی خرابیهــا چگونه
بــه حالت عــادی بازگشــت؟ بهدنبال
وقوع سیل ،فیبرنوری قدیمی موجود
در پلدختــر از بیــن رفتــه بــود کــه در
حداقــل زمان ممکن فیبرنوری جدید
جایگزیــن آن شــد .ازســوی دیگــر در
میانــه ســیالب امســال ،پژوهشــگاه
فضایــی نیــز بــازوی کمکــی مؤثــری
بــرای توســعه ارتباطــات پایــدار در
پلدختر محســوب میشــد و بالن این
پژوهشــگاه موفــق شــد تــا ارتباطــات
این شهرســتان را توســعه دهــد .بالن
پژوهشــگاه فضایــی ایران در آســمان
پلدختــر آمــاده ســرویسدهی شــد تا
پوشــش اینترنت در این شــهر توسعه
یابــد .اتصــال شهرســتان پلدختــر بــا
فیبرنــوری بــه خوزســتان و همچنیــن
ایجــاد خــط تلفــن اضطــراری در این
شــهر از دیگــر تالشهــای وزارت

شارژ تلفن همراه به کمک چراغ مطالعه

ورود هوش مصنوعی به سیستم حضور و غیاب کارکنان
قاب
فناوری

سوسن صادقی
خبرنگار

حضور و غیاب ســریع و با امنیت باالی کارکنان ادارهها ،بیمارســتانها و آزمایشگاهها بخصوص در ادارههایی که نیاز به
امنیت باالیی دارند یکی از دغدغههای مدیران آنها است تا نه تنها ورود و خروج کارکنان به سرعت انجام بگیرد ،بلکه
هر فردی نتواند به راحتی به ساختمان ورود کند.
معموالً در ادارهها از اثر انگشــت یا تشــخیص چهره اســتفاده میکنند که
معمــوالً این روشها خالی از خطا نیســت بههمین علــت فناوری در این
زمینه ورود داشته تا بتواند به نحوی این خطاها را برطرف کند.
در همین زمینه اســتارتاپی یک اســکنر حضور و غیابی را طراحی و ساخته
اســت که براحتی میتواند با استفاده از هوش مصنوعی هویتها را بدون
خطا انجام دهد.
این دستگاه  Alcatraz ALنام دارد و در کنار برخورداری از چندین سنسور
و تجهیــز به مــادون قرمز به کمک هــوش مصنوعی امکان نقشــهبرداری
ســهبعدی از چهــره فــرد را ارائه میدهد تــا از این طریق خطــا را به صفر
رساند و به نوعی ورود افراد به ادارهها به طور دقیق رصد شود.
گفتنی اســت این دستگاه امکان احراز هویت چندین نفر همزمان را دارد
از ایــنرو در موقــع ورود و خــروج ازدحامــی صــورت نخواهــد گرفت .این
دســتگاه براحتــی و خودکار موقع عبور از در ،کارکنــان را چک کرده و زمان
را بــه صورت دقیق ثبت میکند و بههمین دلیل نگهبانان درهای ورودی
ساختمان میتوانند حواس خود را برای موارد امنیتی دیگری در ساختمان متمرکز کنند.
شرکتهایی که خواهان این دستگاه حضور و غیاب مبتنی بر هوش مصنوعی هستند باید ضمن پرداخت قیمت آن به
نوعی هزینه ســاالنه نیز به شــرکت مربوطه بپردازند تا امنیت آن اداره را تأمین کند .این دستگاه هوشمند دارای الگوی
رمزگذاری است و در آن حریم خصوصی کارکنان حفظ میشود.
گیزمگ

چراغ مطالعه چند منظوره هوشــمند عــاوه بر تولید نور
ال ای دی ،تلفن همراه و ســاعت هوشــمند را شارژ کرده و
فناورانه در عین حال با نشــان دادن زمان بــه نوعی درجه حرارت
محیط را نیز به اطالع کاربران میرساند .بهگزارش ایران آنالین ،چراغ مطالعه
چند منظــوره  LumiCharge IIبهگونهای طراحی شــده اســت تا در هر مکانی
اعــم از اتــاق خواب ،پذیرایی و همچنین دفتر کار مورد اســتفاده قرار گیرد .این
فناوری دارای یک منبع نور ال ای دی بســیار قوی بوده و به کمک یک سنســور
حرکتــی میتــوان میــزان روشــنایی و تیرگی نــور در زمانهای مختلــف را با آن
تنظیم کرد .این سیستم بهطور هوشمندانه در تاریکی شب نور را تنظیم کرده
و میــزان مناســبی از نــور را بر منطقه مقابل میز منتشــر میکند .ایــن چراغ در
عیــن حال دارای برنامه صرفهجویی در روشــنایی روز بــوده و بهطور اتوماتیک
میزان نوردهی را تنظیم میکند .در بخش زیرین این چراغ مطالعه ،یک منبع
شارژ بسیار قوی تعبیه شده است تا تلفن همراه با سیستم عاملهای آی او اس
و اندروید و همچنین ســاعتهای هوشمند را شارژ کند .تنها کافی است کاربران
تلفن همراه یا ســاعت هوشمند خود را در محفظه مخصوص شــارژ قرار داده و
نظارهگرشارژوسایلالکتریکیخودباشند.باچرخشدستیمیتوانپورتUSB
مورد نظر برایشارژ دیگر وسایل الکتریکی از جمله دوربین و ...را انتخاب کرده وبا
خیال راحت آن را بر مدار شارژ قرار داد .در صفحه نمایشگر این سیستم میتوان
میزان شارژ تلفن همراه خود را مشاهده کرده و پس از اتمام کار آن را از محفظه
خارج کرد .این چراغ مطالعه در عین حال میزان درجه حرارت هوا ،زمان و تقویم
جهانی را در صفحه نمایشــگر نشان داده و با تنظیم ســاعت زنگدار میتوان در
مواقع ثبت شــده برای حضور در جلســه کاری یا قرار مالقات بعدی آگاه شد .در
حال حاضر این چراغ مطالعه چند منظوره در سایت ایندی گوگو با قیمتی برابر
 69دالر پیش فروش میشود.

ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و
شــرکتهای زیرمجموعــه آن بــرای
ایجاد ارتباطــات پایدار در این منطقه
ســیلزده بود .در این راستا خط تلفن
جدیــد بــرای تماسهــای اضطــراری
ماننــد پلیــس و نیروهــای انتظامــی،
بیمارســتان و اورژانــس راهانــدازی و
پیامکهــا فعال شــد .تالشهای وزیر
ارتباطات و زیرمجموعه آن همچنین
منجــر بــه فعــال شــدن نســل ۳و۴
اینترنــت تلفــن همــراه در نورآبــاد و
همچنین پلدختر شد و به این ترتیب
به گفته جهرمــی وضعیت ارتباطات
در لرســتان به حالت عادی بازگشت.
ایجــاد  20ارتبــاط ماهــوارهای بــرای
تبادالت مالی و ارائه خدمات بانکی و
توزیع ۵۰۰دســتگاه کارتخوان سیار در
پلدختــر نیز بخشــی دیگــر از خدمات
مجموعــه وزارت ارتباطــات بــرای
بازگرداندن شهر به حالت طبیعی به
شمار میرود.
ëëهدیه اپراتورها به سیلزدگان
بهــار امســال بهدنبــال وقــوع ســیل و
آبگرفتگی در مناطق وسیعی از استان
لرســتان ،اپراتورهــای فعال در کشــور
نیــز تــاش کردند تــا مرهمی بــر آالم
ســیلزدهها باشــند و بــرای رفــاه حال
شهروندان و در راســتای کمکرسانی
هــر چه بهتر در ایــن مناطق ،برقراری
مکالمــه (درون و بــرون شــبکه)
بهصــورت رایــگان امکانپذیــر شــد.
هرچند پیش از ایــن قرار بود برقراری
مکالمه در شهرها و روستاهای اطراف
دورود ،پلدختر ،کوهدشت ،رومشکان
و معمــوالن در اســتان لرســتان از روز
سهشــنبه  ١٣فروردیــن تــا روز جمعه
 ١۶فروردیــن مــاه بهصــورت رایــگان

انجــام شــود ولــی با دســتور مســتقیم
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات،
خدمات رایگان این اپراتورهای فعال
کشــور بــرای یــک هفته دیگــر یعنی تا
روز جمعــه  ٢٣فروردیــن مــاه تمدید
شد.
ëëمــوج خبررســانی بــر شــبکههای
اجتماعی فیلتر شده
جــدا از حوادثی که در تعطیالت نوروز
بهدنبــال وقــوع ســیل رخ داد ،نحــوه
اطالعرســانی ایــن اخبــار نیــز بســیار
جالــب توجه بــود .در تعطیالت نوروز
و در غیــاب روزنامههــای کاغــذی،
وظیفــه اطالعرســانی بــه عهــده
شــبکههای اجتماعــی بــود و جالــب
اینجاست که بیشترین خبررسانی نیز
از طریــق شــبکههای اجتماعــی فیلتر
شــده توئیتر و تلگرام صــورتگرفت.
ایــن شــبکههای اجتماعــی درواقع به
خبرنگارهای محلی تبدیل شــدند و با
توجه به انتشار سریع و گسترده اخبار،
فیلــم و ویدئوهــای مرتبط بــا حوادث
مربــوط بــه ســیل ،اعــام نیازهــای
ســیلزدهها ،ایجــاد کمپینهایی برای
کمکرســانی و ...روی ایــن پلتفرمها،
بســیاری از کاربــران بــار دیگــر از فیلتر
شــدن چنیــن شــبکههای اجتماعــی
توانمندی انتقاد کردند و خواستار رفع
فیلتــر آن شــدند .بســیاری معتقدنــد
این شــبکههای اجتماعی فیلتر شده،
به یک بازوی کمکی مهم برای نجات
گرفتاران و محاصرهشــدگان در ســیل
مبــدل شــده و بار دیگــر نشــان دادند
کــه میتــوان از بســتر آنهــا بیشــترین
اســتفاده را کــرد .یکــی از ایــن افــراد
محمود صادقی نماینده مردم تهران
در مجلــس اســت کــه در توئیتــر خود

نوشــت :کاش دادستانی محترم فعالً
ولــو موقــت فیلتــر تلگــرام را بردارنــد
تــا مــردم بتواننــد از این امــکان برای
برقراری ارتباط استفاده کنند.
البتــه نمیتــوان منکــر ایــن موضــوع
شــد کــه در ایــن حادثه ،اخبــار جعلی
نیــز در میــان اخبــار واقعی دســت به
دست میشــد .در حادثه سیل امسال
گاه شــاهد به اشــتراکگذاری فیلمها
و عکسهایــی در فضــای مجــازی و
شــبکههای اجتماعی بودیــم که اصالً
مربوط به کشــور ایران نبــود و کاربران
تنهــا بــا کمــی تأمــل میتوانســتند به
جعلــی بودن این فیلم و عکسها پی
ببرنــد .انتشــار عکسهــا و فیلمهــای
تأثربرانگیــز در شــبکههای اجتماعــی
نیــز موضــوع دیگــری اســت کــه بایــد
بــه آن توجــه کــرد .انتشــار چنیــن
عکسهایــی نــه از نظــر اخالقــی و نه
از نظــر قانونــی درســت نیســت و در
بســیاری از کشــورهای جهــان بــا ایــن
موضــوع برخــورد میشــود .در همــه
این مــوارد جای خالی آموزش ســواد
رســانهای بشدت احســاس میشود و
باید نسبت به آن تالش کرد.
البتــه اگــر بخواهیــم راســتیآزمایی
کنیــم و اخبــار درســت و جعلــی را در
کنار هم قرار دهیم بیشــک میبینیم
کــه میزان انتشــار اخبار واقعی بســیار
بیشــتر از نمونههای جعلی بود و کفه
توانمنــدی آن در گرهگشــایی از کار
دردمندان و سانحهدیدگان سنگینتر
بــود .ایــن شــبکههای اجتماعــی در
ایــن میــان البتــه گاه بــه محلــی برای
تسویه حســابهای سیاسی و حرکات
نمایشــی نیــز تبدیــل شــده بــود و بــا
اینکه بســیاری تــاش میکردنــد تا از
این شــبکههای اجتماعی برای ایجاد
همدلی بیشتر و کمک به سیلزدگان،
رفــع مشــکل مســافران نــوروزی و...
اســتفاده کننــد ،در مقابــل عــدهای
دیگــر از ایــن فرصــت برای زیر ســؤال
بردن دولت بهــره گرفتند .اوج نمونه
همدلــی در این شــبکههای اجتماعی
فیلتــر شــده را میتــوان در ســیالب
ناگهانــی شــیراز مشــاهده کــرد کــه بــا
یک بســیج همگانی ،عالوه بر اســکان
رایگان مســافران نــوروزی ،با همدلی
بــه حــل مشــکالت پــس از ســیالب
همشــهریان خود پرداختند .درمقابل
برخــی از کاربــران ایــن شــبکههای
اجتماعــی تــاش میکردنــد تــا القــا
کنند کــه هیچ مســئولی به روســتاها و
شهرهای ســیلزده ســفر نکرده است
و همه ســیلزدهها به حــال و روز خود
رها شدهاند.

دانشــجویان دانشــگاه شــریف پــس از 18ســال موفــق به
کســب مدال در مســابقات جهانی  ICPCشده و با پشت
خبــر
ســر گذاشــتن رقبای قدرتمنــدی همچون دانشــگاههای
پرینســتون ،هاروارد ،آکســفورد و ســنپترزبورگ به جمع  10تیم برتر مسابقه
پیوسته و مدال برنز این مسابقات را از آن خود کردند.
بهگــزارش ایرنا ،تیم دانشــجویان دانشــکده مهندســی کامپیوتر این دانشــگاه
متشکل از محمد مهدی شکری ،سیدپارسا میرطاهری و علی بهجتی ،پس از
 18ســال موفق شدند در مسابقات جهانی  ،ICPCرتبه  9و مدال برنز اول این
مســابقات را کســب کنند .همچنین این تیم موفق شد در صدر تیمهای غرب
آسیا قرار گیرد و عنوان قهرمانی منطقه را به خود اختصاص دهد.
مســابقات جهانــی برنامهنویســی دانشــجویی  ICPCمعتبرتریــن مســابقه
برنامهنویســی در ســطح جهــان و بهعنوان المپیک برنامهنویســان شــناخته
میشــود .مرحل ه نهایی مســابق ه جهانی ســالجاری از  11فروردین و به مدت
شش روز  1398در کشور پرتغال برگزار شد و  135تیم برتر جهان پس از طی
رقابتهــای منطقــهای از بین بیش از  17هزار تیم از ســه هزار و  200دانشــگاه
مختلف به این مسابق ه راه پیدا کرده بودند.

گفتوگوی همزمان 50نفر در «اسکایپ»
امکانپذیرشد

آن سوی کاربــران نرم افــزار تلفن اینترنتی اســکایپ از روز گذشــته
توگوی ویدئویی همزمان  ۵۰نفر
میتوانند از قابلیت گف 
خبـــــــر
که به برنامه مذکور اضافه شده ،استفاده کنند.
ب ه گزارش مهر ،این خدمات از مدتی قبل به طور آزمایشی ارائه شده بود ،اما از
روز گذشته از حالت آزمایشی خارج شده تا عموم کاربران بتوانند از آن استفاده
کنند .نزدیکترین برنامه رقیب اسکایپ ،فیس تایم شرکت اپل است که تنها از
توگوی همزمان حداکثر  ۳۲نفر در آن واحد پشتیبانی میکند .اسکایپ هم
گف 
قبالً از گپ ویدئویی حداکثر  ۲۵نفر پشتیبانی میکرد.
تــا پیــش از این اطالعرســانی در مــورد گپ ویدئویــی با به صــدا درآمدن زنگ
اســکایپ انجــام میشــد امــا از ایــن بــه بعــد ایــن کار از طریــق یــک سیســتم
اطالعرسانی ویژه با نماد متفاوت صورت میگیرد .همچنین کاربران میتوانند
مشخص کنند که چه کاربرانی حق تماس با آنها برای برقراری مکالمه گروهی
را داشته باشند.
عالقهمندان برای استفاده از این خدمات باید به سایت اسکایپ مراجعه کرده
و جدیدترین نسخه از این برنامه را روی رایانههای خود نصب کنند.

آمازون و ارسال  3هزار ماهواره به فضا

شــرکت آمــازون قصــد دارد بــا ارســال بیــش از  ۳هزار ماهــواره به مــدار زمین
سرویس اینترنت پرسرعت را برای مناطق دورافتاده فراهم کند.
بهگزارش مهر« ،آمازون» قصد دارد با ایجاد شبکهای با بیش از  ۳هزار ماهواره
خدمت اینترنت پرسرعت را از فضا برای همه فراهم کند.
درهمین راســتا به نظر میرســد «جف بزوس» مؤسس آمازون ،تصمیم دارد
 ۳۲۳۶ماهواره به آسمان بفرستد.
درهفتههای اخیر آمازون آگهیهایی برای جذب نیرو جهت این پروژه منتشــر
کــرده اســت .پروژه مذکــور Kuiperنــام گرفتــه اســت Kuiper .در حقیقت نام
بخشــی دورافتاده از منظومه شمســی اســت که ســتارگان دنباله دار ،سیارک و
اشیای آسمانی کوچک دیگر در آن قسمت وجود دارند.
آمازون در بیانیهای اعالم کرده اســت :طبق پروژه  Kuiperمجموعه ای از چند
ماهواره به مدار زمین ارسال میشود و ارتباط اینترنتی پرسرعت را برای مناطق
دورافتــاده در سراســر جهان فراهم میکنــد .این پروژهای بلند مدت اســت که
برای میلیونها انسان خدمترسانی میکند .در این زمینه ما مشتاق همکاری
با شرکتهایی هستیم که اهداف مشترکی با ما دارند.

محافظت از پوتین با جعل سیگنال های چی پی اس

یک تیم پژوهشــی مدعی شــده که والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه با
جعل اطالعات  GPSاز حمالت و سوء قصدهای احتمالی محافظت میشود.
بهگــزارش انتخاب ،محققان مرکز تحقیقاتی واشــنگتن متوجه شــدهاند که هر
زمــان والدیمیــر پوتیــن نزدیک به بنــدرگاه ،فــرودگاه یا اماکن مهــم و مختلف
میشــود اطالعات  GPSاین مناطق به شکل کامل مختل میشود .این گزارش
جدید توســط کارشناســان امنیتی با همکاری گروه  C4ADSانجام شده و نشان
میدهــد که پوتین با یک سیســتم جاسوســی تلفــن همــراه قدرتمند حمایت
میشود .این سیستم بسیار گستردهتر و قدرتمندتر از آن چیزی است که تاکنون
در مورد قدرت روسیه در کنترل سیستمهای موقعیتیابی جهانی تصور میشد.
ارتش روســیه بهعنوان بخشــی از تالش کرملین بــرای تضعیف نظامی غرب
در بخش ســاحهای دقیق و هوشمند ،ســرمایه گذاریهای عظیمی در جنگ
الکترونیک انجام داده اســت .ســرمایه گذاریهای مذکور به طور قابل توجهی
توانایی روسیه را برای قطع ارتباطات هوشمند دشمنان افزایش میدهد .این
ایدهای است که اغلب در مورد جنگ جهانی الکترونیک مطرح میشود.
روســیه ایــن فناوریهــا را در اوکراین و ســوریه آزموده اســت .درواقع روســیه در
این مناطق بارها ســیگنال رادیویی GPS ،و سیگنال رادار را مسدود کرده است.
در ســوریه ،نظامیان ایــاالت متحده بارها از «محیط زیســت جنگی تهاجمی»
شــکایت کردهاند و ارتــش ایاالت متحــده بهدنبال ارتقــای قابلیتهای جنگ
الکترونیک خود اســت .اما اکنون تأکید روسیه بر جنگ الکترونیک به جزئیات
امنیتی شــخصی پوتین گســترش یافته است که جاسوســی و اختالالت  GPSرا
بهعنــوان راه محافظــت از رهبــر روســیه در برابــر حمالت پهپادهــای مهاجم
پذیرفته است .استفاده از تکنولوژی جعل کردن موقعیت مکانی نشان میدهد
مقیاس تواناییهای جنگ الکترونیک روسیه تا چه حد پیشرفت کرده است.
بهطور معمول محافظ ارشــدی که با پوتین ســفر میکند ،ســیگنالهای GPS
غیرنظامی را جعل میکند و گیرنده را با مختصات نادرست برای فرودگاههای
محلی ارســال میکنــد .این مختصات فرودگاههای محلــی را انتخاب میکند،
زیــرا پهپادهــای تجاری به طور معمول با مکانیســمهای ایمنی فرودگاهی کار
میکننــد و در نتیجــه بــا مختصــات جعلی هنــگام ورود به فضــای هوایی یک
فرودگاه بسرعت فرود آمده و خاموش میشوند.

