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رهایی از کمردرد با کفی کفش هوشمند

منبع :دیجیتال ترندز

کفــی کفــش هوشــمند  SennoFitبیــش
از  3000نقطــه از فشــار پــا را در  3مرحله
شناسایی کرده و با ارسال دادهها به تلفن
همــراه کاربــر ،شــیوه صحیــح راه رفتن و
راهکارهــای خالصــی از دردهــای مزمن
از جملــه کمــردرد ،انحنای پــا و ...را ارائه
میدهد.بهگــزارش «ایــران آنالین» ،این
کفی هوشمند ،شیوهای انقالبی در حفظ
تعادل ،شــیوه صحیح راه رفتن و تسکین
دردهای کمری به شــمار میرود .چرا که

این فنــاوری بــا الگوریتم پیچیــده هوش
مصنوعــی ،نقــاط فشــار بــه پــا در هنگام
راه رفتــن را شناســایی کــرده و دادههــا و
اطالعــات مرتبــط بــا شــیوه صحیــح راه
رفتــن صحیــح را ثبــت میکنــد .پــس از
تجزیــه و تحلیــل دادهها و مقایســه آن با
صحیحتریــن روش راه رفتن ،معیارهای
مناســبی را بــرای برداشــتن گامهــای
صحیح به کاربر ارائه میدهد.
ایــن سیســتم هوشــمند بــا یــک بررســی

مقایســهای هرگونــه مشــکالت پــا اعم از
انحنــای پا ،گامهای معکــوس ناصحیح
و همچنیــن مشــکالت ســتون فقــرات را
تشــخیص داده و بــر اســاس اطالعــات
ثبت شــده مناســب تریــن شــیوه درمان
و روش صحیــح راه رفتــن را بــه کاربــر
پیشــنهاد میدهــد .پــس از ایــن مرحله،
پزشــکان متخصــص بــا بهرهگیــری از
اطالعــات و دادههای ثبت شــده از میان
 20معیــار مختلــف ،قادر خواهنــد بود تا

مناســب ترین کفی کفش بــرای هر کاربر
را طراحــی و تولیــد کننــد .بــا قرارگیــری
کفــی مناســب در کفــش کاربر ،بســیاری
از دردهــای ناشــی از کمر ،ســتون فقرات
و همچنیــن گــردن کاهش پیدا کــرده و با
مــرور زمــان بســیاری از آنها رفــع خواهد
شــد .این سیســتم با کاهش خســتگی در
پاهــا ،انرژی مناســب را در پاها به جریان
انداخته و با استمرار این شیوه بسیاری از
دردهای مزمن را تسکین میدهد.

با وجود اعتراض گسترده صورت گرفت

«هولولنز» مایکروسافت در دستان ارتش امریکا
بیتامیرعظیمی

خبرنگار

مدیران شبکه های اجتماعی
مسئول انتشار محتوای مخرب
طبــق طرحی پیشــنهادی در انگلیس ،مدیران شــبکههای
آن سوی
اجتماعی شــخصاً مســئول و پاســخگوی محتوای مخربی
خــــــبـر
هستندکهدراینپلتفرمهامنتشرمیشود.
بهگزارش مهر ،برنامههای فاش شده دولت انگلیس برای شبکههای اجتماعی
نشــان میدهــد مدیــران این شــبکهها احتمــاالً باید بهطور شــخصی مســئول و
پاسخگویمحتوایمخربیشوندکهدرپلتفرمهامنتشرمیشود.
تاکنــون نگرانیهای زیــادی درباره نقش اینترنت در انتشــار محتــوای مربوط به
تروریسم ،کودک آزاری ،خود آزاری و خودکشی وجود داشته است .در همین راستا
وزیران انگلیس نیز تحت فشار بودند تا اقداماتی در این زمینه انجام دهند.
طبقاینطرحجدیدشبکههایاجتماعیبهطورقانونیموظفهستندازکاربران
خود محافظت کنند و در صورت عدم همخوانی با قوانین جدید درباره محتوای
مخرب،مدیرانارشداینشبکههاشخصاًمسئولشناختهمیشوند.
همچنین طبق این طرح یک سازمان قانونگذاری تعیین میشود تا بر عملکرد
شرکتهای مذکور نظارت کند .عالوه بر آن شرکتها باید مسئولیت بیشتری در
قبالامنیتکاربرانبرعهدهگیرند.
از ســوی دیگــر ســازمان قانونگــذار میتواند؛ شــرکتهای مذکــور را جریمه کند،
دسترســی به شبکهها را مســدود کند و حتی مدیران ارشد این شرکتها را ملزم
به پاسخگویی کند .در حال حاضر دولت انگلیس مشغول مذاکره و مشاوره برای
ایجاد یک سازمان قانونگذار یا موظف کردن یک سازمان فعلی برای اجرای این
قوانین جدید است.طرح پیشنهادی بخشی از برنامه دولت انگلیس برای تبدیل
این کشــور به یکی از امنترین نقاط آنالین در سراســر جهان اســت و در پاسخ به
نگرانیهادربارهرشدمحتوایخشونتآمیز،ترویجخودکشی،انتشاراخبارجعلی
و قرار گرفتن کودکان در برابر خشونتهای سایبری و مطالب نامناسب است.

منبعPixr8 :

تنهــا چند مــاه از اعتراضات گســترده
کارمندان مایکروســافت علیه قرارداد
 ۴۷۹میلیــون دالری این غول فناوری
با ارتش امریکا نگذشــته بود که نسخه
ارتشــی و سفارشی از هدست واقعیت
مجــازی «هولولنــز» بــه طــور رســمی
وارد یگانهــای نظامی ارتــش ایاالت
متحــده امریکا شــد.اوایل هفته جاری
قرارداد جنجال برانگیز مایکروسافت
بــا ارتــش امریکا جنبه عملــی به خود
پیدا کرده و به طور رســمی «هولولنز»
مایکروســافت در اختیــار یگانهــای
ارتش و ســازمان های مربوطه امریکا
قرار گرفت .هدســت واقعیت مجازی
هولولنــز در حــال حاضــر توســط
ارتشهــای مختلــف در سراســر دنیــا
بــرای آمــوزش و تمریــن نیروهــای
نظامــی و چریکی مورد اســتفاده قرار
میگیرد.
امــا ارتــش امریــکا راهــی متفــاوت در
پیش گرفته و قصد دارد از این فناوری
نوین در شرایط جنگی و برای عملیات
نظامــی مــورد اســتفاده قــرار دهد .به
گزارش بلومبرگ ،ارتش امریکا قصد
دارد بــا بهرهگیــری از ایــن فنــاوری به
منظور به روزرســانی نیروهای نظامی
خــود ،توانایــی کشــتار ســربازان در
میــدان جنگ را افزایش داده و ضمن
افزایــش دقــت در تشــخیص هــدف،
ضریــب تصمیمگیری مناســب پیش
از آگاهــی دشــمن از شــرایط را تــا حد
قابل توجهی افزایش دهد.
ëëنسخه ارتشــی هولولنز با دیدی 360
درجه
به گفته برخی مقامات مایکروسافت
نســخه ارتشــی هولولنــز از سیســتم
ارتقــای بصری ارتش پشــتیبانی کرده
و متفــاوت از نســخه معمولــی آن
طراحی شــده اســت .نیروهــای ارتش
بــا قــراردادن ایــن هدســت مجــازی
بــر چشــمان خــود ،گویــی وارد دنیای
مجــازی هماننــد یــک بــازی رایانهای
شــده و عملیات نظامــی را در فضایی
متفاوت از دنیای واقعی اما با وسعت
دیــد عالــی و ابزارهــای کمک رســان
دیگــر بــه منظــور مقابلــه بــا دشــمن
انجام میدهند.
یکــی از قابلیتهــای مهــم هولولنــز
قرارگیــری اطالعــات مــورد نیــاز و
ضروری در کســری از ثانیــه در مقابل
چشــم نیروهــای نظامــی اســت .بــه
گونــهای کــه ایــن سیســتم در زمانــی

انــدک ،اطالعاتــی ماننــد موقعیــت
جغرافیایــی ســرباز ،موقعیــت
جغرافیایی دشمن ،اطالعات ناوبری
و هــر نوع اطالعــات مفید دیگــر را در
دوربین جلویی به نمایش درمیآورد.
این سیستم همچنین میتواند برخی
نیازهای ســربازان مانند نقشه خوانی
یــا حمــل قطــب نمــا را رفــع کــرده و
موقعیت مکانی سربازان خودی را به
منظــور واکنشــی ســریعتر در عملیات
نظامــی اطــاع دهــد .ایــن سیســتم
طوری طراحی شده است که اهداف و
مسیرهای حرکت را به سربازان نشان
داده و برنامه بعدی جنگ را یادآوری
میکند.
گفتنــی اســت هولولنــز مایکروســافت
همچنیــن بــه ســربازان و نیروهــای
داخلی تانکهــا دیدی  360درجهای
و کامــاً دقیــق بخشــیده و دسترســی
بــه اطالعــات بســیار دقیــق را کــه در
حالت عادی غیرممکن است ،فراهم
میکنــد .این فنــاوری در عین حال به
ســفارش پنتاگون به شمارشگر میزان
فشــنگهای مصرفی توسط سربازان،
تعــداد دقیــق دشــمنان ،خودیهــا و
مجروحیــن تجهیــز شــده و مناســب
تریــن مســیر بــرای حرکــت در هنگام
شب را به سربازان نشان میدهد.
ëëجنجــال در قــرارداد  479میلیــون
دالری
امــا چــرا ورود فنــاوری «هولولنــز» به
ارتش امریکا این همه جنجال برانگیز
بوده اســت؟ در ماه نوامبر سال 2018
میــادی ،قــرارداد مایکروســافت بــا
ارتش امریکا برای ساخت یک نسخه
سفارشــی و ویــژه از هدســت واقعیت
مجــازی هولولنــز فــاش شــد .ماجــرا
از ایــن قــرار بــود که ارتــش امریــکا به
منظور تأمیــن نیازهــای فناورانه خود
در عملیــات نظامــی ،مناقصــهای
برگــزار کــرده و از شــرکتهای
غیرنظامــی هماننــد مایکروســافت و
مجیک لیپ برای ارائه طرح هایشــان
دعــوت کــرد .از الزامــات شــرکت در
مناقصــه ارائه هدســتی با امــکان دید
در شــب ،ســنجش تنفــس و عالئــم
حیاتــی ،محافظت از گوشها و پایش
ضربات وارده به سر بود .غول فناوری
مایکروســافت در ایــن رقابــت نســبتاً
دشــوار رقیب خود را کنــار زده و پیروز
میدان شــد .پــس از آن ارتــش امریکا
در قراردادی سفارش ساخت و توزیع
بیــش از  ۱۰۰هــزار هدســت واقعیــت
مجازی در ارتش امریکا را ارائه داده و
مایکروسافت نیز با آغوش باز ساخت

این هدستها را پذیرفت.
امــا این تنها آغــاز جنجالــی بزرگ در
میان کارمندان کمپانی مایکروسافت
بود؛ چرا که به محض انتشار همکاری
این کمپانی با ارتش امریکا ،گروهی از
کارمندان با انتشار بیانیهای از قرارداد
تأمین هدســتهای واقعیت مجازی
برای ســربازان امریکایــی ابراز نگرانی
کردند.
آنهــا در نامــهای سرگشــاده نوشــتند:
قــرار نبــود مــا اســلحه تولیــد کنیــم و
تــک تــک مــا بایــد بدانیــم از حاصل
کار مــا چگونه اســتفاده میشــود .آنها
همچنیــن تأکیــد کردنــد کــه نیروهای
ارتــش بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری به
ســربازان میآمــوزد چگونه دشــمنان
خود را در میــدان جنگ واقعی هدف
بگیرنــد و به قتــل برســانند.کارمندان
مایکروســافت در عیــن حــال تصریح
کردنــد« :ما برای توســعه ســاحهای
کشــتار جمعــی اســتخدام نشــدیم.
مایکروســافت باید فعالیتهای خود
را بــرای تقویــت ارتش امریــکا جهت
ایجاد خشــونت و آسیبرسانی بیشتر
به مــردم متوقف کند .مــا حق داریم
دربــاره چیــزی کــه میســازیم نظــر
بدهیــم و بگوییــم چگونــه اســتفاده
شود».
گفتنــی اســت کارمنــدان ایــن کمپانی
همچنیــن پافراتــر گذاشــته و در
اعتراضــی گســترده از «ســاتیا نــادال»
مدیــر ارشــد اجرایــی مایکروســافت
خواســتند این قــرارداد را با ارتش لغو

کنند.
ëëدسترسی امریکا به برترین فناوری ها
امــا پاســخ مقامات مایکروســافت به
این اعتراضهــا چه بود؟ در گام اولیه
«برد اســمیت» رئیس مایکروســافت
در پســتی توئیتری نوشــت :افرادی که
از ایــاالت متحــده امریــکا محافظــت
میکنند بایــد به برتریــن فناوریهای
روز دنیــا دسترســی داشــته باشــند.
اســمیت همچنیــن در میــان هیاهوی
کارمندان اعالم کرد آنهایی که راضی
نیســتند تا روی این پروژههــا کار کنند،
میتوانند به بخشهای دیگر شــرکت
منتقل شوند.
مدیرعامــل
نــادال»
«ســاتیا
مایکروســافت نیــز بــه طــور رســمی
از قــرارداد بــا پنتاگــون دفــاع کــرده و
گفــت در ایــن قــرارداد هیچ مشــکلی
وجود نداشــته و تنها در جهت رشــد و
بهرهمندی از تکنولوژیهای جدید در
جهان منعقد شده است.
از ســوی دیگــر مایکروســافت نیــز بــا
انتشــار بیانیهای اعتراضات کارمندان
را نادیــده گرفتــه و اعالم کرد :نســبت
به همــکاری بــا ارتش امریــکا متعهد
بوده و در تالش اســت تــا این قرارداد
را اجرایی کند.
در بخشــی از بیانیــه آمــده اســت:
«مــا در درجــه اول معتقدیــم امریــکا
بایــد بــا دسترســی بــه فنــاوری هــای
نویــن از جملــه فناوری های ســاخت
مایکروســافت دفاعــی قدرتمندانــه
در مقابل دشــمنان داشــته باشــد .در

مهلت دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی
اعالم شد

«متقاضیــان دریافت پروانه اپراتور ماهــواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابیها،
تــا  ۲۰اردیبهشــت مــاه مهلــت دارنــد تقاضای خــود را بــرای دریافــت پروانه به
سازمان رگوالتوری ارسال کنند».
بهگــزارش «ایران» ،نســترن محســنی معــاون امور رادیویــی رگوالتــوری با بیان
مطلــب فــوق افــزود :بــا توجــه بــه مصوبههــای  ۲۶۲و  ۲۷۹کمیســیون تنظیــم
مقــررات ارتباطات با عنوان «سیاســتها و کلیات حاکم بر صــدور پروانه اپراتور
ماهوارهای» و «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی» امکان
ارائــه خدمــات حــوزه ارتباطات ماهــوارهای از ســوی بخش خصوصــی در حوزه
فضایی ( )Space Segmentفراهم شده است.
محســنی با اشــاره بــه اینکــه امکان ارائــه خدمــات ماهــوارهای در حــوزه زمینی
( )Ground Segmentاز حــدود  ۱۵ســال پیــش در قالــب اعطــای پروانه  SAPو
 Gmpcsبــرای بخش خصوصی فراهم شــده بــود ،گفت :در پــی مصوبات اخیر
کمیســیون ،در حال حاضر متقاضیان واجد شــرایط تخصصی ،فنی و مالی الزم
در بخــش خصوصــی میتوانند مطابق با مقررات تعیین شــده در مصوبات ،در
حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهوارهای اقدام کنند.
معــاون امــور رادیویــی رگوالتــوری بــا تأکید بــر اینکــه با اعطــای پروانــه ماهواره
مخابراتــی زمینــه فعالیــت بخــش خصوصــی بــرای ورود بــه بازارهــای جدیــد
ارتباطــی بــا نظــارت حاکمیــت فراهم شــده ،تصریــح کرد :بــا توجه به شــرایط
اقلیمی و وســعت جغرافیایی کشــور باید به ارتباطات ماهــوارهای توجه ویژهای
داشــت تــا بخشهــای ارتباطــات زمینــی و ماهــوارهای بهعنــوان مؤلفههــای
جدانشــدنی در ارائــه خدمات ارتباطــی فراگیر و با کیفیت و پایــدار بتوانند عالوه
بر نیازهای عمومی ارتباطی ،پاســخگوی نیازهای ارتباطی اضطراری و فوری در
نقاط مختلف کشور باشند.

درجــه دوم نیــز ما مشــکالت اخالقی
و سیاســتهای جدیدی کــه همراه به
کارگیــری هــوش مصنوعــی در حــوزه
تســلیحات به وجــود آمــده را مد نظر

داشــته و نگرانــی کارمنــدان را کامــاً
درک میکنیم .این در حالی اســت که
مــا انتظار نداریم تمامــی کارمندان از
مواضع شرکت پشتیبانی کرده و با آن
موافق باشند».
ایــن اولیــن اعتــراض کارمنــدان
مایکروســافت به سیاســتها و برخی
تصمیمها و فعالیتهای این شرکت
نیســت؛ چــرا که پیشــتر نیــز کارمندان
ایــن کمپانــی فناورانــه ،نســبت بــه
ارائــه خدمات بــه ســازمان مهاجرت
و گمــرک ایــاالت متحــده ()ICE
اعتــراض کــرده و خواســتار توقــف آن
شــدند .چــرا که آنهــا تصمیــم دونالد
ترامــپ بــرای دیوارکشــی بــا مکزیک
را غیرقانونــی دانســته و حضــور
مایکروســافت در اجرایــی کــردن این
اقــدام را اقدامــی کامــاً نادرســت
معرفــی کردنــد .در چنیــن شــرایطی
مدیرعامــل مایکروســافت مجبــور
شــد سیاســتهای مهاجرتــی دونالــد
ترامــپ را محکــوم کرده و اعــام کند
که فناوریهای مایکروســافت تنها در
بخشهــای اداری ســازمان مهاجرت
و گمــرک ایــاالت متحــده اســتفاده
میشود.

مدیریتبحرانسیل
به کمک خدمات فضایی

رئیــس پژوهشــگاه فضایی ایــران از ارائــه دو خدمت فضایی
در مدیریــت بحران ســیل اخیر خبر داد و گفــت :در پی وقوع
اخبار
ســیل اخیــر بــا اســتفاده از تصاویــر راداری نســبت بــه تهیــه
نقشــههای ســیل اقدام کردیم که این تصاویر در اختیار مســئوالن عالی رتبه کشــور
قرار گرفت .ب ه گزارش ایســنا ،حسین صمیمی پژوهشگاه فضایی را یک پژوهشگاه
عملیاتی توصیف کرد و افزود :بر این اساس هیچ پروژهای در این پژوهشگاه اجرایی
نمیشــود ،مگــر آنکه منجــر به یک محصــول کاربردی شــود یا خدمتی کــه دارای
مشــتری باشد .صمیمی با اشــاره به اقدامات پژوهشــگاه فضایی در زمینه توسعه
فناوریهای فضایی در مدیریت بحرانها ،خاطرنشــان کرد :یکی دیگر از اموری که
در برنامه آمایش سرزمینی پژوهشگاه مورد توجه قرار گرفت ،امر مدیریت بحران
بویژه در وقایع اخیر است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مدیریت بحــران بدون تکیــه بر دادههــا و اطالعــات صورت
نمیگیرد ،اظهار کرد :برای مدیریت بحران نیاز اســت اطالعات و دادههای بهروزی
در اختیار باشد و این دادهها و اطالعات نیز بهتر است از دادههای فضایی به دست
آید و پس از وقوع سیل در استانهای کشور ،ما در مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه
بهصورت خودجوش تیم ســنجش از دوری را تشــکیل و در ایــام تعطیالت نوروزی
تصاویر ماهوارهای مربوط به سیل اخیر را مورد رصد قرار دادیم .صمیمی در ادامه
خاطرنشان کرد :تمرکز ما در مرکز تحقیقات فضایی در واقعه سیل بیشتر بر استان
«گلســتان» متمرکز بود ،اما در «پلدختر» و «خوزســتان» نیــز فعالیتهای موردی
انجام دادیم و حتی تصاویر راداری مفیدی برای شهر اهواز تهیه کردیم که امروز در
اختیار مسئوالن در استانهای مربوط قرار میگیرد.

استفاده از تولید داخل در شبکه زیرساخت ارتباطی

معاون شــرکت ارتباطات زیرســاخت گفت :برنامهریزی برای استفاده حداکثری از
توانمندیهای داخلی در توســعه ظرفیتهای شبکه زیرساخت ارتباطی کشور در
جهت تحقق شعار سال  ۹۸آغاز شد.
بهگــزارش مهــر ،اســماعیل رادکانی با اشــاره به برنامهریــزی برای بهرهبــرداری از
پروژههای توســعه زیرساخت شــبکه ملی اطالعات در کشور در ســالجاری ،اظهار
داشــت :برای ســال  ۹۸افتتاح پروژههای مرتبط با توســعه زیرســاخت شبکه ملی
اطالعــات در دســتور کار قــرار دارد .وی با بیان اینکه عالوه بــر افزایش ظرفیت این
شبکه ،یکی از پروژههایی که در این بخش تعریف شده است ،به توسعه ماژولهای
مرتبط با این شبکه مربوط میشود ،افزود :یکی از پروژههای خوبی که تعریف شده
و در ســال  ۹۸مدنظر شــرکت ارتباطات زیرســاخت قرار دارد به استفاده حداکثری
از توانمندیهــای داخلــی در جهــت توســعه ظرفیتهــای شــبکه ارتباطی کشــور
مربوط میشــود .رادکانی با تأکید بر اینکه این برنامهریزی عمدتاً برای اســتفاده از
تــوان داخلی در بخش تجهیزات شــبکه انتقال و نیازمندیهای نرمافزاری اســت،
گفت :بررســیها نشــان میدهد که ظرفیت تولید داخلی در این بخشها در کشور
وجــود دارد.وی دربــاره نحوه اســتفاده از تجهیزات تولیدی بومــی درجهت تحقق
شــعار «رونق تولیــد» افزود :هماکنــون مکاتباتی با تمامی تولیدکننــدگان در حوزه
تجهیزات شــبکه انتقال انجا م شــده اســت و ما اعالم آمادگی کردهایم که شــرایط
برای تســت وآزمایش این تجهیزات در شــبکه زیرســاخت وجود دارد .وی افزود :از
اینرو پیشبینی میشــود که تولیدکنندگان از این شــرایط استفاده کنند و درنهایت
بتوانیم یک جهش خوب در اســتفاده از تجهیزات داخلی در شــبکه ارتباطی کشور
داشته باشیم.

