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شارژ بی سیم خودروها در جاده های سوئد

منبع :دیجیتال ترندز

ســاخت اولیــن سیســتم شــارژ بیســیم
وســایل نقلیــه در جادههای ســوئد کلید
خــورد .در ایــن سیســتم وســایل نقلیــه
الکتریکــی اعــم از خودروهای شــخصی،
اتوبوسهــا و همچنیــن کامیونهــای
الکتریکــی تنهــا باعبــور از جادههــای
هوشــمند بهصــورت بیســیم شــارژ
میشوند.
بــ ه گزارش «ایــران آنالیــن» ،اداره حمل

و نقل ســوئد ســاخت نخســتین سیستم
دیزلــی بــرق در جادههــا را آغــاز کــرد.
ایــن فنــاوری بیســیم توســط کمپانــی
 Electreon Wirelessســاخته شده و قرار
اســت در بخشهایــی از جادههــای ایــن
کشور نصب شود.
ایــن پــروژه  1.6کیلومتــر از جادههــای
نزدیک فرودگاه تا مرکز شــهر اســتکهلم
را بــه فنــاوری بیســیم تجهیز کــرده و از

ایــن طریــق وســایل نقلیــه الکترونیکــی
را شــارژ میکنــد .در ایــن طــرح دیگــر
وســایل نقلیه الکتریکی نیاز به حضور در
مراکــز شــارژ نداشــته و تنها بــا حرکت در
جادههای هوشــمند بهصورت بیســیم
شــارژ میشــوند .در این پروژه با هزینهای
بالغ بــر  12.5میلیون دالر ،بخشهایی از
جادهها به شــکل نامرئی بــه این فناوری
تجهیز شــده و امکان شارژ آســان را برای

خودروهــای الکتریکــی فراهــم میکنــد.
ایــن پــروژه گامی مهــم و اســتراتژیک در
برنامههای اســتکهلم برای پیادهســازی
این فناوری در  2000کیلومتر از جادههای
این کشور به شمار میرود.
بهگفته مقامهای این کشــور ،این پروژه
گامی مهم برای تشــویق شهروندان به
خریــد خودروهــای الکتریکــی و کاهش
آالیندههــا بــه شــمار مــیرود .جــان

پترسون مدیر برنامه حمل و نقل سوئد
گفــت :مــا امیدواریــم با اجرایی شــدن
این طــرح در جادههای کشــور ،انتشــار
دی اکسید کربن ناشی از حضور وسایل
نقلیــه ســنگین در جادههــای کشــور
کاهش پیدا کــرده و در آیندهای نزدیک
شاهد گســترش جادههای هوشمند در
کشــور به منظــور کمکرســانی بهتر به
شهروندان باشیم.

با تصویب یک قانون در بریتانیا صورت خواهد گرفت

جریمه های سنگین در انتظار مدیران شبکه های اجتماعی
میترا جلیلی

خبرنگار

عکس :رویترز

امــروزه اینترنــت و شــبکههای
اجتماعی ،جهان را به دهکدهای کوچک
تبدیل کرده چراکه همه اطالعرسانیها
درلحظــه انجــام میگیــرد و در جریــان
ســیل ،زلزلــه ،حــوادث تروریســتی و...
نیــز شــاهد بودیــم کــه از ایــن ظرفیــت،
بیشــترین اســتفاده صــورت گرفــت .اما
این ســکه ،روی دیگری هم دارد و گاه در
فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی،
خبرهــای جعلــی ،محتوای تروریســتی
و خشــونتآمیز و ...منتشــر میشــود که
همیــن موضــوع نگرانیهــای زیــادی را
در جهــان ایجــاد کــرده اســت .همیــن
نگرانیها عزمی جهانــی را برای مقابله
با محتواهای مخــرب در فضای مجازی
ایجاد کرد و حاال بریتانیا نیز به این پویش
پیوســته اســت .قــرار اســت شــبکههای
اجتماعــی در بریتانیــا بــزودی تحــت
قانونــی مشــخص کار کننــد و درصورت
انتشــار اخبار مخرب و عــدم حذف آنها
در کوتاهتریــن زمان ممکن ،مدیران این
شــبکههای اجتماعی ،مسئول مستقیم
منتشــر شــدن محتــوای نامناســب روی
چنین پلتفرمهایی محسوب میشوند و
با آنها برخورد جدی خواهد شد.
ëëبریتانیــا خواســتار شــبکههای
اجتماعی قانونمند
بــا توجــه بــه اهمیــت محافظــت از
کاربــران شــبکههای اجتماعــی در برابــر
مطالــب نامناســب ،چنــدی اســت کــه
اتحادیه اروپا ،آلمان ،ســنگاپور و استرالیا
به این عرصه وارد شــدهاند و میخواهند
فضــای مجــازی را تــا حــد امــکان بــرای
کاربــران امــن کننــد .در ایــن کشــورها
تالشهای زیــادی برای مقابلــه با اخبار
جعلی و محتــوای مخرب صورت گرفته
است و حاال بریتانیا نیز میخواهد گامی
بزرگدراینزمینهبردارد.بریتانیابتازگی
قانونــی را پیشــنهاد داده اســت کــه در
صورتتصویب،اگرشبکههایاجتماعی
و کمپانیهای فنــاوری از کاربران خود در
برابرمحتواینامناسباینترنتیبهخوبی

محافظت نکنند ،مشمول جریمههایی
ســنگین میشــوند و البتــه این بــار خود
مدیــران باید مســئولیت همه چیــز را به
عهدهبگیرند.گفتنیاستبریتانیاباطرح
پیشــنهادی خــود میخواهــد این کشــور
را بــه یکــی از امنتریــن نقــاط آنالین در
سراسر جهان تبدیل کند .البته این قانون
هــم بــرای شــبکههای اجتماعــی و هــم
توگوی عمومی،
فرومهــای بحــث و گف 
ســرویسهای پیــام رســان و همچنیــن
موتورهــای جســت و جو و وب ســایتها
اجرا خواهد شد.
امنتــر کــردن فضــای شــبکههای
اجتماعــی ،خواســته بســیاری از مــردم
بریتانیاســت و تحقیقی که سال گذشته
توسط مؤسسه پژوهشی  Ofcomدر این
کشــور انجام شد نشــان داد 45درصد از
کاربــران بزرگســال اینترنــت در بریتانیا
حداقــل یــک بــار آســیب آنالیــن را
تجربه کردهاند و البتــه 21درصد آنها به
تالفــی پرداختهاند .این رقم بســیاری از
مســئوالن را نگــران کــرده اســت چرا که
آن را نشــانهای از ترویــج خشــونت در
جامعــه میدانند به همین دلیل هم از
پیشنهاد یک قانون ویژه برای شبکههای
اجتماعــی اســتقبال کــرده و معتقدنــد
که باید اســتانداردها به درســتی رعایت
شود و دیگر زمان آن گذشته است که هر
شــبکه اجتماعی ،یک قانون مشــخص
برای خودش داشته باشد.
ëëشــبکههای اجتماعــی در تیــررس
دولت بریتانیا
«تــرزا می» نخســتوزیر بریتانیا هم
دربــاره فعالیــت شــبکههای اجتماعــی
گفت :اینترنت میتوانــد بهترین راهکار
برای ارتباط گرفتن مردم سراســر جهان
با یکدیگر باشــد ولی مدیران شبکههای
اجتماعــی ،کار جــدی بــرای حفاظت از
کاربرانخوددرمقابلمحتواینامناسب
انجــام ندادهانــد .این اصــاً اتفاق خوبی
نیست و حاال زمان آن فرا رسیده است که
کارهــا را بهگونهای متفاوت انجام دهیم.
این پیشــنهاد ،بخش زیــادی از محتوای
آنالینازجملهمحتوایتروریستی،افراط
گرایی ،سوءاســتفاده جنســی از کــودکان،

پورن ،جرم و جنایت ،ســخنان تنفرآمیز،
فروش وسایل و کاالهای غیرقانونی و ...را
شامل میشود .به گفته وی ،انتشار اخبار
جعلی و جاسوسی اینترنتی و ترغیب به
خودکشی نیز در این پیشنهاد مورد توجه
قرار گرفته است.
دولــت بریتانیــا بــه موضــوع انتشــار
اخبار جعلــی نیز توجه ویژهای داشــته و
عنوانکردهاستکهپلتفرمهایمختلف
بایــد بویژه در دوران حســاس انتخابات،
سرویسهاییمشخصارائهکنندتابتوان
مانعانتشاراخبارجعلیشد.
«تــرزا مــی» ادامــه داد :مــا ســخنان
والدینــی کــه نگــران سوءاســتفاده از
کودکانشان بودند را شنیدیم .به سخنان
کاندیداهایانتخاباتهایپیشینبریتانیا
هم گوش دادیم و نتیجه گرفتیم که باید
برای کمپانیهــای فناوری و شــبکههای
اجتماعی قانونی مشــخص وضع شــود
و کمپانیهــای آنالیــن بایــد مســئولیت
پلتفرمهایخودرابپذیرند.
امــا واکنــش مــردم و گروههــای
مختلــف به وضــع چنین قانونــی برای
شــبکههای اجتماعــی چیســت؟ طبق
یک نظرســنجی انجام شده در بریتانیا
83درصــد بریتانیاییهــا معتقدنــد
فیسبوک و سایر شبکههای اجتماعی
بایــد قانونمدارتــر شــود .ســه چهــارم
افرادی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند

ارتقای امنیت تلفن همراه با چند روش ساده

کنترلفناورانهمصرفاینترنت
نرم افزار
آنــــــالین

علیرضا احمدی

خبرنگار

شــاید برای شــما هــم پیش آمده اســت
که از تمام شــدن ناگهانی بسته اینترنتی
یــا اینترنــت وایفــای خانــه خود بســیار
متعجب شــده و بهدنبال راهکاری برای
بررسی علت این موضوع بودهاید.
اگر به هر دلیلی هنوز نتوانســتهاید پاسخ
ســؤالهای خــود را پیدا کنید بهتر اســت
ســراغ نرم افزارهایی ویژه بروید .هرچند
تا بــه حال نرم افزارهــای متعددی برای
مدیریت مصــرف اینترنت به بــازار ارائه

شده است ولی شــاید بتوان SoftPerfect
 NetWorxرا کاملترین نمونه دانســت.
بــا کمک ایــن نرم افزار ،پاســخ بســیاری
از ســؤال هایتــان را پیدا خواهیــد کرد چرا
کــه میتوانید میــزان مصرف خــود را به
تفکیــک ،هــم بهصــورت گرافیکــی و در
قالب نمودارهــا و فایلهــای Excel, MS
 Wordو HTMLو هــم بهصورت عددی
ببینید و دریابید که در هر ســاعت و برای
هر شبکه اجتماعی چه مقدار از اینترنت
خــود را مصــرف کــرده ایــد .اگر ایــن نرم
افزار را در اختیار داشــته باشید،همچنین
میتوانیــد میــزان آپلــود و دانلــود را

محــدود کنید تا اینترنت شــما بســرعت
تمام نشــود .این نرم افزار به شما امکان
شناســایی مشــکالت احتمالــی شــبکه و
مطلــع شــدن از فعالیتهای مشــکوک
شبکه را نیز میدهد تا با کمترین مشکل
مواجه شــوید .از این نرم افــزار میتوانید

بــرای جمــعآوری دادههــای پهنــای
بانــد و اندازهگیــری ســرعت اینترنــت یا
اتصالهــای دیگر به شــبکه اینترنت نیز
استفاده کنید .همچنین با کمک این نرم
افــزار میتوانید بــه گونــهای برنامهریزی
کنیدکهدستگاهتانفقطبهخواستشما
به اینترنت وصل شود.
به هرحــال اگر شــما هم بــرای مدیریت
مصــرف اینترنت خــود بهدنبــال راهکار
هســتید بهتر اســت این نرم افــزار را که با
اکثر سیستمهای عامل بخصوص ویندوز
 8سازگار است از وب سایت P30world.
 comبه طور رایگان بارگذاری کنید.

ردیاب رفتار بچه های زیر سن قانونی به بازار می آید

قاب
فناوری
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یکی از دغدغههای امروز والدین در سراســر دنیا این اســت که فرزندان خود را از ناهنجاری های اجتماعی دور نگه داشــته و از آنها
محافظت کنند تا به سن قانونی برسند ،چرا که معموالً برخی فروشگاهها و افرادی در اطراف محیط خانه و مدرسه به فرزندان آنها
اجناسی مانند سیگار ،مواد مخدر یا محصوالتی را که متناسب سن آنها نیست  ،عرضه میکنند که به نوعی آینده بچهها را به خطر
میاندازد .در همین راســتا آزمایشــگاهی در امریکا یک دســتگاه ردیابی را ساخته که هدفش این است تا والدین و معلمان بتوانند
بچههاییکهزیرسنقانونیهستند،کنترلکنند.ایندستگاه Juulنامداردودارایبرنامهای
به نام  Track & Traceاســت .والدین و معلمان میتوانند از طریق دادههای این دستگاه
متوجه شــوند که چه فروشگاهی به بچههای زیر سن قانونی محصوالتی که مناسب آنها
نیست،فروختهاست.البتهوالدینبایدبرایردیابیوپیگیریرفتارفرزندانخوددرپورتال
این شرکت ثبتنام کرده و سریال کاالی مورد نظر را در این پورتال وارد کنند تا آنها بتوانند
دادههای دستگاه را تجزیه و تحلیل کرده و کشف کنند که کدام فروشگاه یا فردی محصول و
جنسیراغیرقانونیبهفرزندآنهافروختهاست.بعدازکشفاینموضوعپلیسدرجریان
امرقرارمیگیرد.پلیسبستهبهنوعتخلفبامدیرفروشگاهدراینبارهصحبتوتذکرداده
و در صورت تکرار با آنها برخورد میشود .گفتنی است برخی انتقادهایی به این محصول
وارداستچراکهگفتهمیشودهرچندایندستگاههوشمنداستاماوقتیبچههاازکارکرد
این آن آگاه شوند میتوانند سریال محصول خریداری شده را دستکاری کنند؛ از اینرو این دستگاه و سیستم هنوز در حال گذراندن
آزمایشها بوده و قرار است بعد از انجام تستهای الزم ،به والدین و معلمان درباره آن آموزشهای الزم داده شود .از سوی دیگر این
دستگاه از سوی سازمان غذا و دارو امریکا نیز تأیید شده است.
منبع  :تک کرانچ

کارشناســان فعال در حوزه امنیت سایبری راهکارهای مهمی
تــرفند را که میتواند امنیت گوشی و اطالعات شخصی کاربران را باال
آنـــالین ببرد و مانع نفوذ هکرها شود ،معرفی کردهاند.
بهگــزارش ایســنا ،در زیــر به مهمترین راهکارهای ارتقای ســطح امنیت ســایبری
گوشــیهای اندرویدی که این کارشناســان در جدیدترین بررســیهای خود منتشر
کردهاند،خواهیمپرداخت:
فعالســازیوروددومرحلــهای:راه نفــوذ هکرهــا به حســاب کاربــری و اطالعاتشخصی فرد در گوشی سد و مانع ورود آزادانه هکرها به گوشی میشود.
فعالسازیقفلگوشیباپینکد:بااینکهدیگرکمترکسیپیدامیشودکههمچناناز کدهــای امنیتی معــروف به PIN Codeهای شــرکت ســازنده موبایل به هنگام
روشــن و خاموش کردن گوشــی استفاده کند ،اما همچنان بسیاری از متخصصان
امنیتی بر این باورند که فعالسازی قفل گوشی با این کدهای امنیتی تا حد زیادی
قادر است از نفوذ هکرها جلوگیری به عمل بیاورد.
دانلوداپازفروشگاهمعتبرگوگلپلیاستور:یکی از توصیههای امنیتی که هموارهکارشناســان فعــال در این حــوزه خطاب به کاربــران عنوان میکنند ،آن اســت که
کاربرانبایدتنهاازپلتفرمفروشگاهمعتبرگوگلپلیاستوراقدامبهدانلود،دریافت
و نصب اپلیکیشن کنند و به هیچ عنوان از سایر فروشگاههای غیرمعتبر و محلی که
معموالًدر بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد ،برنامه دانلود نکنند.
نصبواســتفادهازنــرمافزارهایمعتبــرآنتیویروس :نصــب آنتیویروسهایمعتبری که در فروشگاههای آنالین معتبر و قابل اعتماد همچون گوگل پلی استور
وجوددارندودردسترسکاربرانگوشیهایاندرویدیقرارگرفتهاند،میتواندتاحد
زیادیکمکبسزاییبهارتقایسطحامنیتسایبریگوشیواطالعاتشماکند.
خاموشوغیرفعالســازیاتصاالتگوشــیبههنگامعدمنیــاز:در صورتی که بهاینترنتیابلوتوثنیازیندارید،تمامیاتصاالتگوشیهمچوناینترنتوایفای،
دیتــا (اینترنت همراه) ،بلوتوث و انافســی را قطع کنیــد بدین ترتیب میتوانید
احتمال و ضریب نفوذ هکرها و مجرمان سایبری را دست کم در مدت زمانی که به
آنها از طریق اتصاالت گوشی اجازه ورود نمیدهید ،به حداقل برسانید.
لغونصباپلیکیشــنهایبیاستفادهدرگوشــی :در صورتی که شما نیز جزو آندسته از کاربرانی هستید که عالقه زیادی به دانلود ،دریافت و نصب اپلیکیشنهای
مختلــف روی گوشــی هوشــمند خود دارنــد ،باید از احتمــال باالی نفــوذ هکرها و
مجرمان سایبری از طریق اپلیکیشنهای بیاستفاده توسط کاربران نیز آگاه باشید،
چراکــه ایــن برنامههــا در صورتی که شــما از آنها به مدت تقریباً طوالنی اســتفاده
نمیکنیــد ،قــادر خواهند بــود قربانیان مناســب خــود را بخوبی شناســایی کرده و
بهعنــوان پنجرهای برای ورود و نفوذ به اطالعات و حریم خصوصی کاربران تلفن
همراه از آن بهره بجویند.

نیــز اعتقاد دارند کــه برخی محتواهای
موجــود در شــبکههای اجتماعــی،
سالمت ذهن کاربران را تخریب میکند
و 7نفــر از هــر 10نفــر نیــز معتقدند که
اخبار جعلی منتشر شده در شبکههای
اجتماعــی به دموکراســی آســیب وارد
میکند پس باید با هر روشی که ممکن
است جلو آن را گرفت.
امــا پیشــنهاد وضــع ایــن قانــون از
ســوی دولــت ،موافقــان و مخالفانــی
دارد بهعنــوان مثال گروههای مرتبط با
کــودکان ،از این تصمیم بریتانیا بســیار
اســتقبال کــرده و بــه یــک آمــار جالب
توجه اشاره کردهاند .رویترز در گزارشی
عنوان کرده است که در 15سال گذشته
گزارش سوءاســتفاده آنالیــن از کودکان
در جهــان افزایــش یافتــه و از 110هــزار
مورد در ســال  2004به 18.4میلیون در
سال گذشته رسیده است.
درمقابــل ،گروههایــی کــه بــرای
آزادی بیــان تالش میکنند ،نگــران این
موضــوع هســتند و وضع قوانین دســت
و پاگیــر را مصــداق بــارز ســرکوب آزادی
بیــان میداننــد .به اعتقــاد ایــن گروهها،
چنیــن موضع گیریهایی عمالً تشــویق
ایــن پلتفرمها برای سانســور محســوب
میشــود .آنها تصویــب احتمالی چنین
قانونــی را یــک حمله تاریخی بــه آزادی
بیان و آزادی رسانه میدانند و میگویند

وقتــی بریتانیــا منتقــد جــدی عملکــرد
کشــورهایی همچون کره شــمالی ،چین
و روســیه در مقابلــه با منتقدانش اســت
چطور خــودش میخواهد در کشــورش
چنین قانون دست و پاگیری را اجرا کند.
در پاســخ به این گروههــا نیز «جرمی
رایــت» وزیــر رســانه و فرهنــگ بریتانیــا
گفت :اگر سانســوری هم صــورت بگیرد
بــا روش کره شــمالی نخواهد بــود چون
در بریتانیا نقد آزاد اســت .از ســوی دیگر
تالش میشود تا قانونگذار از دولت جدا
باشــد و بهصورت کامالً مستقل قضاوت
کند به این ترتیب نگرانی دخالت دولت
در سانســور اخبار از بین برود .ما به هیچ
عنــوان مطالــب و نوشــتههای روزنامــه
نــگاران و خبرنگاران را حــذف نخواهیم
کــرد چــون میدانیــم کــه مطالــب آنها
در حــوزه اخبــار جعلــی و ...نمیگنجــد.
درواقــع ما فقط میخواهیــم این فضا را
قانونمنــد کــرده و بــرای کاربــران امنیت
بیشــتری فراهــم کنیم«.جرمــی رایت»
افزود :بیشک صنعت تکنولوژی تاکنون
کارهای بزرگی انجام داده اســت ولی راه
درازی هــم در پیش دارد تا محیطی امن
را ایجاد کند.
ëëخودکشــی دختر14ســاله ،عامــل
تصویب یک قانون
انتقــاد از شــبکههای اجتماعــی
نخستین بار نیست که مطرح میشود.

در گذشــته هــم نســبت بــه محتــوای
نامناســب شــبکههای اجتماعــی
هشــدارهای زیــادی داده میشــد ولــی
چــه شــده کــه بتازگــی ایــن موضــوع
تــا ایــن حــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت؟ موضــوع محافظــت از کاربران
شــبکههای اجتماعــی ،از ســال 2017
رنــگ جدیتــری بــه خــود گرفــت .در
ایــن ســال«مولی راســل» یــک دختــر
14ساله بریتانیایی خودکشی کرد و البته
والدینــش مدعــی شــدند کــه وی برای
ایــن کار از شــبکههای اجتماعــی الگــو
گرفته و محتوای موجود در شــبکههای
اجتماعــی ،او را بــه ســمت افســردگی
و خودکشــی ســوق داده اســت.پدر این
دختر امسال نیز یک کمپین راهاندازی
کرد و مدعی شــد در اینستاگرام متونی
بــرای تبلیــغ خودکشــی دیده میشــود
و دختــرش نیــز تحــت تأثیــر چنیــن
محتوایی دست به خودکشی زده است.
بســیاری معتقدنــد ایــن موضــوع یک
عامل محــرک در تالش برای تصویب
چنین قانونی در بریتانیا بوده است.
نمونــهای دیگــر کــه در عــزم جــدی
بریتانیابرایتصویبچنینقانونیبسیار
تأثیرگــذار بوده ،ماجــرای تیرانــدازی به
نمازگزاران در مسجدی واقع در کریست
چــرچ نیوزیلنــد در ماه مارس اســت .در
ایــن اتفــاق ،فــرد مهاجم بــا نصب یک
دوربین  Go Proروی کاله خود 17دقیقه
از تیرانــدازیاش را بهصــورت زنده روی
فیسبوک و یوتیوب آپلود و منتشر کرد و
هزاران نفر از لحظه ورود وی به مســجد
تا به رگبار بســتن نمازگزاران را مشاهده
کردند .این ویدئو با سرعت باالیی حذف
نشــد و بــه همیــن دلیــل تعــداد زیادی
از کاربــران موفق به انتشــار گســترده آن
شــدند .این موضــوع تأثیر بســیار زیادی
بــر جوامع مختلف گذاشــت و به همین
دلیل یک پویش شکل گرفت و بسیاری
از کشورهای جهان جریمههایی سنگین
بــرای شــبکههای اجتماعــی مــروج
محتوای حاوی خشونت ،پورن ،ترغیب
به خودکشی ،فروش غیرقانونی اسلحه،
جرایم آنالین و ...در نظر گرفتند.

خسارت 30میلیارد تومانی سیل
به شبکه فیبرنوری

معــاون فنــی مدیرعامــل شــرکت ارتباطات زیرســاخت با
اعالم اینکه برآورد خسارت سیل به زیرساختهای ارتباطی
اخــــبار
در ســه اســتان ایالم ،کرمانشاه و لرســتان انجام شده است،
گفت :بر اســاس برآورد اولیه بیش از  30میلیارد تومان خسارت بهدلیل سیل و
رانش زمین به شبکه فیبرنوری وارد شده است.
بــ ه گــزارش «ایــران» ،اســماعیل رادکانــی با تأکیــد بر اینکــه شــرکت ارتباطات
زیرســاخت هزینــه تعمیر و بازســازی فیبرهــا را تاکنــون پرداخت کــرده ،افزود:
عملیات اجرایی بزودی به پایان میرسد زیرا نیاز به برقراری ارتباطات قابلیت
وقفــه نــدارد .رادکانــی بــا بیان اینکــه در زمــان وقوع ســیل مدیریت بحــران در
اســتانهای سیل زده مؤثر بوده است ،تصریح کرد :همکاران ما عملکرد خوبی
در ایــن حــوزه داشــتند و عــاوه بر قطعیهــای مکرر فیبــر به دالیل فــوق الذکر
کمترین قطعی ارتباط و ســرویس را داشــتیم .معاون فنی مدیرعامل شــرکت
ارتباطــات زیرســاخت ادامــه داد :برخــی از قطعیهای ســرویس به خســارات
وارده بــه شــبکههای محلی و اپراتورها مربوط اســت .وی با بیــان اینکه در حوزه
زیرســاخت به جز قطعی چند ساعته سرویس در استان ایالم در سایر استانها
بهدلیل وجود پروتکشها و مســیرهای جایگزین قطع ارتباط نداشــتیم ،اظهار
کرد :اتفاقی که در ایالم به لحاظ وسعت تخریب افتاد واقعاً بیسابقه است.
رادکانی با اشــاره به اینکه در حال حاضر قطع ســرویس در هیچ استانی بهدلیل
مسیرهای جایگزین نداریم ،گفت :در شهرستان پلدختر با توجه به قطع شدن
شبکههای ارتباطی و فیبرنوری ما مسیری  380متری را با کابل هوایی به کمک
پهپاد متصل کردیم و فیبر تاریک را نیز برای افزایش کیفیت خدمات در اختیار
مخابرات قرار دادیم.
بر اســاس این گزارش ،معاون فنی مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت و
هیأت همراه از هفته گذشــته برای بررســی آخرین وضعیت شبکه ارتباطی سه
استان سیل زده به ایالم ،کرمانشاه و لرستان سفر کرد.
رادکانی ضمن بازدید مســیرهای فیبرنوری که بر اثر وقوع ســیل قطع شده بود،
آخرین وضعیت مراکز و ایستگاهها و مشکالت فنی این نقاط را مورد بررسی قرار
داد .بررسی مسیر کابلهای فیبرنوری نقاط بحرانی مسیر دم زانوگه  -بابازید و
دم زانوگه  -خرم آباد و نیز پروژه مهم و حساس ارتباط  ۳۸۰متری فیبر هوایی
پل «بابازید» از جمله بازدیدهای این سفر بود .همچنین هیأت اعزامی با حضور
در محــل ،محورهــای ارتباط فیبر  B.Bدر مســیر آزاد راه خرم زال و فیبر آســیب
دیده خرم آباد  -دزفول را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

ممنوعیتارسالپیامکانبوه

«براســاس مصوبه  ۲۱شورای عالی فضای مجازی و آییننامههای مربوط به آن
که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه شده ،ارسال پیامک انبوه ممنوع
اســت ».به گزارش «ایــران» ،مجید حقی معاون امور پســتی ،ارتباطی و فناوری
اطالعــات ســازمان رگوالتوری بــا بیان مطلب فــوق افزود :در مقــررات تصویب
شده در شورای عالی فضای مجازی سقف مجاز برای ارسال پیامک در شبانهروز
 ۵۰۰پیامک تعیین شــده اســت که اپراتورهای تلفن همراه از امروز آن را اجرایی
میکننــد .وی تصریــح کــرد :این تصمیم در راســتای رســالت وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات در حمایت و حفاظت از حقوق مشترکین در حوزه  ICTاجرایی
شده است و این انتظار وجود دارد که رضایتمندی مشترکین را در پی داشته باشد.

اپلیکیشنیبرایآموزشزبان
«های والرین» سریال تاج و تخت

اگر از طرفداران ســریال «بازی تاج و تخت» باشــید احتماالً
آن سوی میدانید که در این ســریال از زبانهایی ســاختگی استفاده
خـــــــبر شــده اســت .درواقــع گروهــی از مردمــان ایــن ســریال بــه
زبانهایــی مثــل «های والریــن» صحبت میکردند که ســاخته و پرداخته ذهن
نویســنده ســریال اســت .اکنون یک اپلیکیشــن جذاب این زبان را به طرفداران
سریال آموزش میدهد.
بهگزارش انتخاب ،اپلیکیشن « ،»Duolingoیک برنامه زبان آموزی آزاد است که
درسهایی را به زبانهای والرین به افراد تدریس میکند .گفتنی است این روزها
زبانهای والرین بیش از  822هزار زبان آموز فعال دارد .جالب اســت بدانید که
اپلیکیشن  Duolingoبرای اولین بار در سال  2017ب ه شکل آزمایشی آغاز ب ه کار
کرد و از آن زمان تاکنون بیش از  1.2میلیون نفر در این سیســتم آموزشی شرکت
کردهاند .ســام دالســیم ،ســخنگوی  Duolingoگفت :در دو هفته گذشــته که در
آســتانه تماشــای ســریال بازی تاج و تخت هستیم شــاهد افزایش  65درصدی
تعداد افرادی هستیم که در این دوره شرکت کردهاند .دالسیم گفت« :ما بیش از
 30زبان را آموزش میدهیم و هزاران نفر به این زبانها صحبت میکنند و قادر
به کمک به ما هستند ».گفته می شود تنها یک نفر در سیاره زمین وجود دارد که
زبانهای والرین را میداند و او دیوید پترسون نویسنده این سریال است ».در حال
حاضــر  824کلمههای والرین وجود دارد که کاربران میتوانند در  Duolingoیاد
بگیرند و این تعداد همچنان روندی رو به رشد طی میکند .پترسون گفت که در
حال حاضر 2هزار کلمه در نسخه کامل این زبان وجود دارد.

تیم حرفهای بازی ویدئویی از هوش مصنوعی شکست خورد

هوش مصنوعی شــرکت «اوپن ایآی»( )OpenAIتوانست یک تیم حرفهای از
بازیکنان بازی اســتراتژیک  Dota 2را شکســت دهد .اکنون این هوش مصنوعی
همــه بازیکنــان مدعی این بــازی را حریف میطلبــد .به گزارش ایســنا ،بهترین
بازیکنان بازی استراتژیک  Dota 2بهدنبال افتخار شکست دادن هوش مصنوعی
شــرکت «اوپــن ایآی» هســتند .نســخه پنجم ایــن هوش مصنوعی موســوم به
« »OpenAI Fiveتوانســت پنــج بازیکــن از تیم  OGرا که در ســال  ۲۰۱۸میالدی
موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان در این بازی شده بودند شکست دهد.
سیستم یادگیری عمیق این هوش مصنوعی با تکیه بر روشهای تهاجمی و غیر
متعارف از جمله احیای فوری قهرمانان یا همان هیروهای بازی در مراحل اولیه
و انتخاب هیروهای ارزشمند ،موفق شد .تیم  OGدر حالی مبارزه را واگذار کرد که
اولین دور بیش از  ۳۰دقیقه به طول انجامید.
شــرکت اوپــن ایآی از این رقابت اســتفاده کرد تا نشــان دهد که هوش مصنوعی
میتواند در کنار بازیکنان انســانی بازی کند و از ســبک بازی آنها یاد بگیرد .گفتنی
است اوپن ایآی یک شرکت پژوهشی غیرانتفاعی هوش مصنوعی( )AIاست که
هدفش توســعه هوش مصنوعی بیضرر( )friendly AIبرای خدمت به بشریت
اســت .این شرکت برای همکاری آزادانه با سایر مؤسسات و پژوهشگران ،پتنتها
و تحقیقــات خــود را بهصــورت عمومی منتشــر مینمایــد .بخشــی از انگیزههای
بنیانگذاراناوپنایآی،بویژهایالنماسکوسامآلتمنبهنگرانیهاییکهدررابطه
باتهدیدهوشمصنوعیبرایموجودیتهایدیگرتصورمیشود،ذکرشدهاست.

