www.iran-newspaper.com

سال بیستوچهارم شماره 6874
چهارشنبه  21شهریور 1397

editorial@iran-newspaper.com

ارتقای ویندوز  7پولی شد

شرکت مایکروسافت در بیانیهای اعالم
کرده اســت کــه در تاریخ  14ژانویه ســال
 2020دیگــر سیســتم پشــتیبانی بــرای
ویندوز  7نخواهد داشت.
بهگــزارش «ایــران» ،این شــرکت اعالم
کرده کــه کاربران میتوانند بــا پرداخت
هزینهای از پشــتیبانی ویندوز  7استفاده
کننــد .درواقــع اگــر شــما بخواهیــد از
به روزرســانی امنیتی ویندوز  7اســتفاده

کنیــد بایــد هزینــهای بهصــورت ماهانه
پرداخــت کنید .شــرکت مایکروســافت
هنــوز مبلغــی را بــرای ایــن موضــوع
مشــخص نکرده اســت ولی اعالم کرده
این هزینه هر سال افزایش پیدا میکند.
بدون شــک افــراد زیادی از شــنیدن این
خبر نگران میشــوند زیرا عادت ندارند
برای دریافت به روزرســانیهای امنیتی
ویندوز  7هزینهای پرداخت کنند.

در ایــن خبــر اعــام شــده کــه ســرویس
مذکــور بــرای تمــام نســخههای ویندوز
اعمــال خواهد شــد .در کل ایــن خبر به
کاربــران وینــدوز  7اعالم میکنــد که اگر
تمایل دارند از به روزرسانیهای امنیتی
جدیــد بــرای وینــدوز خــود بهصــورت
رایگان بهره ببرند بهتر اســت که ویندوز
 7خود را به ویندوز  8یا  10ارتقا دهند.
کاربرانــی کــه تمایلــی ندارنــد از

بهروزرســانیهای وینــدوز  7اســتفاده
کنند ،سیســتم امنیتــی قدرتمندی روی
سیســتم خود ندارند .بایــد دید این خبر
چــه واکنشــی از ســوی کاربــران دریافت
خواهــد کــرد .هماکنــون بیــش از 38
درصد از کامپیوترهای جهان از ویندوز 7
استفاده میکنند و این موضوع میتواند
باعــث ایجــاد هزینههــای گــزاف بــرای
ارگانهای بزرگ شود.

گفتنی اســت ویندوز  ۷هفتمین نســخه
سیستمعامل از مجموعه مایکروسافت
وینــدوز اســت کــه  ۲۲اکتبــر ســال ۲۰۰۹
بــه بــازار عرضه شــد .از ویژگیهــای این
ویندوز محبوب میتوان به پشــتیبانی از
قابلیت چند لمســی اشــاره کرد .درواقع
میتــوان گفــت کــه وینــدوز  ۷نســخه
ارتقــا یافتــه و بهینه شــده ویندوز ویســتا
است.

در قالب طرح  ICARUSصورت می گیرد

حفاظتازحیاتوحشباردیابهایهوشمند
میترا جلیلی
خبرنگار

سحرخیزی رمز موفقیت مدیرعامل «اپل»

محققان حوزه تنوع ژنتیکی کمک میکند
تا دیــدگاه بینظیر و فرازمینی نســبت به
زندگی حتی کوچکترین و متحرکترین
مخلوقــات ازجملــه پرنــدگان ،بچه الک
پشتها و ...پیدا کنند.
ëëپیشبینی آتشفشــان با ردیابی حرکت
بزها
پروفســور «والتر جتــز» کــه در زمینه
اکولــوژی و تکامل بیولوژی فعالیت دارد
و در ایــن طــرح نیــز همــکاری میکنــد،
معتقد است این سیستم جهش بزرگی
در حوزه مهاجرت و جابه جایی جانوران
محسوب میشود که خود نقش مهمی
در کیفیــت زندگــی آینــده بشــر دارد .در
گذشــته ،مطالعات تنهــا به جمعیتی از
جانوران محدود میشــد و برچســبها
و ردیابها نیز نســبتاً بزرگ بود و انتقال

اطالعــات هــم بــا هزینــهای بــاال انجام
میشــد .با توجه به اینکه این مشــکالت
در سیستم  ICARUSحل شده میتوان
گفــت انتقــال اطالعــات و دیتــا براحتی
صــورت خواهــد گرفــت .وی افــزود :در
حالــی که تاکنــون برچســبهای ردیاب
تنهــا 10درصد پرندگان یا پســتانداران را
میتوانست زیر پوشش قرار دهد به نظر
میرســد که این مشکل در آینده به طور
کامل برطرف شود.
«مارتیــن ویکلکســی» دبیــر طــرح
 ICARUSنیــز گفــت :حتــی بــا وجــود
محدودیتهــای زیــادی کــه اکنــون در
سیســتمهای ردیابی جانوران وجود دارد
دانشــمندان و محققــان تنــوع زیســتی
موفــق بــه پیشبینیهایــی در زمینــه
فورانهای آتشفشــانها با ردیابی حرکت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

با تحول دیجیتال دریاچه ارومیه نجات می یابد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در سفر
به اســتان آذربایجان غربــی و با حضور در
برنامه زنده ســیمای این اســتان گفت :با
تحول دیجیتال در استان آذربایجان غربی
دریاچه ارومیه نجات مییابد.
بهگــزارش «ایــران» ،محمدجــواد
آذری جهرمــی با بیان اینکه با اســتفاده از
هوشمندســازی آبیــاری میتوان مشــکل
کمبــود آب دریاچــه ارومیــه را رفــع کــرد،
افــزود :بنابر آمــار وزارت جهاد کشــاورزی
بــا هوشمندســازی آبیــاری تــا  ۳۵درصد
در مصــرف آب صرفهجویی میشــود که
با احتســاب مصرف ســاالنه پنج میلیارد
مترمکعــب آب در بخش کشــاورزی این
اســتان در مجمــوع بیشــتر از  ۱.۵میلیارد
مترمکعــب صرفهجویــی میشــود کــه از
مقــدار کنونــی آب دریاچــه ارومیه بیشــتر
اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دشــت
مغان ،دشــت قزوین و اســتان فــارس در
کشــاورزی زراعــی و باغــداری بــا آبیــاری
هوشمند شاهد صرفهجویی قابل توجهی
بودیــم ،افــزود :ایــن میــزان صرفهجویی
آب در دشــت مغــان  ۵۰درصــد و رشــد
محصول دو برابر بوده اســت و در اســتان
فــارس بــه  ۳۵درصــد صرفهجویــی در
مصرف آب در باغداری رسیدهایم.
وزیــر ارتباطات بــا بیان اینکــه فناوری
اطالعــات ابزاری بــرای افزایش بهرهوری
اســت ،گفت :مدلهای آبیــاری همچون
غرقابی مدتهاســت که منســوخ شــده و
دنیــا فراتــر از روشهــای آبیــاری نوین به
سراغ آبیاری هوشمند رفته است و ما هم
باید از این شیوهها استفاده کنیم.
آذری جهرمــی با اشــاره بــه اینکه این

منبع  :سایت وزارت ارتباطات

«تیــم کوک» مدیرعامل کمپانــی بزرگ اپل
آن سوی علیرضا احمدی بــا تالشهــای بیوقفــه خــود باعــث شــد تا
خبرنگار
چهرهها
ســرانجام ایــن کمپانــی ارزش یــک تریلیون
دالری پیدا کند؛ شرکتی که بخش زیادی از بازار تلفن همراه ،لپ تاپ و تبلت را به
خود اختصاص داده و کاربران بســیاری از آیفون و مک بوک آن اســتقبال کردهاند.
«تیــم کــوک» متولد  1960اســت و از مــارس ســال  1998به دعوت «اســتیو جابز»
بنیانگذار و مدیرعامل وقت اپل به این کمپانی پیوست و همکاری خود را آغاز کرد.
تیم کوک روز دعوت به کار ازسوی «استیو جابز» را
یکی از بهترین روزهای عمر خود میداند و معتقد
اســت نقطــه عطفــی در زندگــیاش بوده اســت؛
فرصتی بزرگ که به وی فرصت شکوفایی داد.
وی از ســال  1998عمالً همکار «اســتیو جابز» شد
و کمــک کرد تا برخی اســتراتژیهای کمپانی اپل
تغییــر کند .بهعنــوان مثــال «تیم کوک»در ســال
 2005بــر تولیــد کارتهــای حافظه بــا کیفیت که
ی آی پاد نانو محســوب میشــد ،تمرکز
جزء کلید 
داشــت و پس از آن وقتی در این کمپانی آیفون و آی پد تولید شــد ،این حافظهها
بهعنــوان یکی از اجزای اصلی مورد اســتفاده قرار گرفت.وی که عالقه بســیاری به
استیو جابز داشت وقتی از بیماریاش آگاه شد بهدنبال راه حلی برای این مشکل
بود که دریافت با توجه به گروه خونیاش ،امکان پیوند بخشــی از کبدش به استیو
جابز وجود دارد .اما با بیان این موضوع ،جابز بشدت عصبانی شد و حتی لحظهای
هم نخواست تا به این راهکار کمک کند.
ســرانجام استیو جابز تسلیم مرگ شد و در  24آگوســت سال « 2011تیم کوک» به
جای او نشست .اپل تحت مدیریت «تیم کوک» ،رویکردهایی متفاوت در بخشی از
موارد ازجمله امنیت سایبری داشت و حتی تیم کوک در سال  2013همراه با سایر
بــزرگان دنیای فناوری در جلســهای با حضور باراک اوباما رئیسجمهوری ســابق
امریکا حضوریافت تا دراین زمینه راهکاری اندیشــیده شــود .وی همچنین یکی از
طرفداران حفاظت از محیط زیســت اســت و در این زمینه تالشهایی چشــمگیر
داشــته اســت .وی که کار خود را از تعمیر کشــتی آغاز کرد و ســرانجام در بزرگترین
کمپانی جهان مشغول به کار شد عادات ویژهای دارد .بهعنوان مثال وی  7ساعت
خواب شــبانه دارد ،بســیار ســحرخیز اســت و از آنجا کــه روزانه  700تــا  800ایمیل
دریافت میکند پیش از انجام هر کاری به خواندن این ایمیلها میپردازد .این مرد
بزرگ دنیای فناوری به ورزش نیز عالقه زیادی دارد و پیاده روی و دوچرخه سواری
را در اوقــات فراغــت خــود ترجیح میدهد .همچنین با اســتفاده از اپــل واچ برای
تناســب اندام خود تالش میکند .وی همچنین روحیه کار تیمی و جمعی دارد و
یک گوش شنوای مناسب محسوب میشود.

دیجیتال ترندز

ایــن روزهــا حفاظــت از حیــات وحــش
و محیــط زیســت در جهــان بــه یکــی از
دغدغههای اصلی دولتها تبدیل شــده
و در ایــن میــان تکنولــوژی هــم بــه یــاری
محققانی شــتافته اســت که تالش دارند
بــا مطالعــه دقیقتــر زندگــی جانــوران
و گونههــای مختلــف حیــات وحــش،
اطالعاتی جامع دراین باره به دست آورند
و در کنــار آن ســامت بشــر را نیز تضمین
کنند .در این راستا ،بیولوژیستهای فعال
در حــوزه تنــوع زیســتی ،پــس از 16ســال
تحقیــق و آزمــون و خطــا ،ســرانجام از
طرحی ویژه با نام  ICARUSبرای ردیابی
جانوران و حیات وحش رونمایی کردند که
با فضا و ایستگاه بینالمللی فضا ،پیوندی
محکم دارد و با کمک آن میتوان عالوه بر
ردیابی جانــوران مختلف ،برخی حوادث
غیرمترقبه را نیز در آینده پیشبینی کرد و
حتی مانع شیوع بســیاری از بیماریها در
میان انسانها شد.
ëëیکطرحکارآمد
طــرح ماهــوارهای  ICARUSدرواقــع
یک طرح ابتکاری برای مطالعه جانوران
مختلف حتی حشــرات و همچنین نحوه
مهاجــرت و جابــه جایــی آنهــا ازطریــق
سیستمماهوارهایاست.اطالعاتجهانی
درباره مهاجــرت جانــوران در عصری که
سالمت انسانها و حیات وحش با یکدیگر
پیونــد خــورده ،موضوعــی مهــم اســت.
بهعنوان مثال امروزه یکی از بیماریهایی
کــه گاه از آن اخباری نگرانکننده بهگوش
میرســد آنفلوانــزای پرنــدگان اســت کــه
میتــوان با ردیابــی ماهــوارهای پرندگان،
مانع شیوع این بیماری در نقاط مختلف
جهان شد .پشهها نیز از دیگر نگرانیهای
محققــان هســتند ،چــون تاکنون پشــهها
عامل بیماریهای متعددی برای بشــر از
جمله ماالریــا ،زیکا و ...بودهاند ،همیشــه
این موضوع ذهن دانشمندان را مشغول
کــرده بود که راهــی برای نشــان دار کردن
و ردیابــی حشــرات کوچک و پشــهها پیدا

کنند؛ پشههایی که در کمال ناباوری حتی
میتواننــد قــاره پیمایــی کننــد .مهاجرت
میلیاردهــا پرنده از یک قــاره به قاره دیگر
نیــز بخشــی دیگــر از دالیــل توجــه ویــژه
دانشمندان به ردیابی ماهوارهای جانوران
مختلف اســت .عالوه بر موضوع سالمت
و پیشــگیری از بیماریهــای احتمالــی که
در اثــر مهاجرت جانوران ایجاد میشــود،
ایــن دانشــمندان معتقدنــد بــا اســتفاده
از سنســورهای هوشــمند طبیعــی کــه در
بــدن پرنــدگان و حتــی حشــرات میتوان
براحتــی وقوع بالیــای طبیعــی همچون
زلزله یا فعال شــدن و فوران آتشفشانها
را پیشبینــی کرد چرا که الگوی مهاجرت
آنهــا و همچنیــن میــزان جابهجایــی و
فعالیتشــان در صــورت احتمال چنین
حوادثی ،دچار تغییراتی میشود.
ëëطــرح ماهــوارهای  ICARUSاز آغــاز تــا
امروز
تاکنــون محققــان بــرای ردیابــی و
مطالعــه جانــوران مختلــف از حشــرات
و پرنــدگان گرفتــه تــا جانــوران دریایــی،
الک پشتها و ...مشکالت زیادی داشتند
بهعنوانمثالهرچندگیرندههایرادیویی
با برد کم ،بســیار ســبک بودند و بههمین
دلیــل براحتی روی بــدن جانوران نســبتاً
کوچــک هــم قابــل نصــب بــود ولــی گاه
ایــن فرســتندهها هیــچ اطالعاتی ارســال
نمیکردنــد و بــاز هــم محققــان مجبــور
بودنــد جانــوران را بــه دام بیندازند و پس
از دانلــود اطالعــات ،دوبــاره آنهــا را در
طبیعت رهاســازی کنند کــه کار وقت گیر
و پردردســری بــود .البتــه برچســبهایی
هــم وجود داشــتند که امــکان ارتباط آنها
بــا ماهوارههــای در حــال گــردش در فضا
وجــود داشــت امــا مشــکل اینجــا بــود که
نمیتوانســت دیتــای مربــوط بــه ردیابی
جانوران را بســرعت ارســال کند و ازســوی
دیگر از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه
نبــود .ایــن در حالی اســت که در سیســتم
جدیــد ،برچســبهای بســیار کوچــک که
شــامل یک پنل خورشــیدی ،جیپیاس،
مغناطیس سنج ،شتاب سنج و سنسورها
و تراشههایی برای اندازهگیری پارامترها و

متغیرهای محیطی همچون دما ،فشــار،
شــدت نور و ...اســت مــورد اســتفاده قرار
میگیرد .پنل خورشــیدی به این دلیل در
این برچســب مورد استفاده قرار گرفته که
دیگر نیــازی به اســتفاده از باتری نباشــد.
حال اطالعات جمعآوری شده به ایستگاه
بینالمللــی فضایی روســیه( )ISSمنتقل
میشــود و دوبــاره در فضا مــورد پردازش
قرار میگیرد و در نهایت به ایســتگاههای
زمینی ارسال میشود و در اختیار محققان
قــرار میگیرد تا مورد تجزیه و تحلیل قرار
بگیــرد .این سیســتم بیش از هر سیســتم
ردیاب دیگری به خورشــید نزدیک است
و نخســتین اطالعات در اوایل ســال 2019
جمــعآوری شــده و مــورد اســتفاده قــرار
خواهدگرفت.
ëëاما ماجرای این طرح چیست؟
طرح ماهوارهای  ICARUSبا همکاری
دانشــگاه یــل ( )Yaleو محققان مؤسســه
«مکس پالنگ»16 ،سال قبل کلید خورد.
درواقــع در ســال  ،2002کنسرســیومی از
دانشــمندان تصمیــم بــه اجــرای پــروژه
 ICARUSگرفتنــد و تالشهــای  40تیــم
تحقیقاتی برای فراهم کردن زیرســاخت
ایــن پــروژه آغاز شــد .ســرانجام سیســتم
آزمایشــی  ICARUSدر ژوئــن  2017بــا
همــکاری  ،ROSCOSMOSآژانــس
فضایــی روســیه روی مــدول ()module
ایستگاه بینالمللی فضایی روسیه ()ISS
نصب شد و با توجه به پیشرفت مناسب،
قــرار اســت نخســتین ردیابــی جانــداران
مختلــف در ماههــای ابتدایی ســال 2019
انجام شــود و انتظار میرود تا سال 2025
شــاهد موفقیتهای چشــمگیر این طرح
باشیم.
در 16ســال گذشــتهICARUS ،
کوچکترین فرستندهها و آنتنهای عظیم
را توســعه داده اســت و انتظــار مــیرود تا
سال  2025این تیم عالوه بر ردیاب و جی
پــی اس ،پنلهــای خورشــیدی به شــکل
کوله پشــتی کوچک را بر پشــت خزندگان
در بیابانهــا نصب کنند تا بتــوان از انرژی
خورشیدی بهره گرفت .دو تکنولوژی نوین
فرســتندهها و آنتنهــا در کنــار یکدیگر به

و جابه جایی گلههای بز کوهی و همچنین
تأثیر تغییرات آب و هوایی بر تغییر الگوی
مهاجرتیآنهاشدهاند.
اما سیستم جدید که بر پایه اطالعات
فضایــی و ماهــوارهای عمــل میکنــد
قابلیتهــای ویــژهای دارد و عــاوه بــر
مشــخص کــردن محــل زندگــی جانــور،
میــزان شــتاب حیوانــات بــرای حرکت و
همچنیــن شــرایط لحظــهای محیطــی
ازجمله فشــار هوا ،دمای محیط و میزان
رطوبــت هــم قابــل اندازهگیــری اســت.
این تکنولــوژی درواقع یک ابــزار نظارتی
خــاص بــرای رصــد تغییــرات حیــات
وحــش در اختیار محققان قــرار میدهد
که میتوان با کمک آن ،زلزله ،آتشفشان
و ...را پیشبینــی کرد و حتی بیماریهای
احتمالــی آینده کــه از جانوران به انســان
سرایت میکند هم قابل مطالعه است و
گفته میشود که بسرعت میتوان بیماری
را کنترل کرد و مانع شیوع آن شد یا اینکه
در گامــی بزرگتر قبل از ظهــور بیماری،
بتــوان تالش برای ســاختن واکســن آن را
آغاز کرد هرچند هنوز زمان زیادی تا زمان
تحقق این آرزو باقی مانده است.
به هرحال در ابتدای  2019ویکلکســی
وهمکارانــش هــزار فرســتنده در فضــا
خواهند داشــت و انتظار مــیرود این رقم
به 100هزار عدد برســد .امــا این اطالعات
چگونــه انتقــال مییابنــد؟ هربــار که یک
فرســتنده در دســترس ایســتگاه فضایــی
بینالمللی قــرار میگیرد (کــه این اتفاق
 4بار در طول شــبانه روز اتفــاق میافتد)،
میتوانــد تــا  223بایــت اطالعــات را بــه
زمین ارســال کند .این اطالعــات و دادهها
تقویت شــده و به ایستگاه زمینی میرسد
تا در اختیار محققان قرار بگیرد .همچنین
همــه ایــن اطالعــات بجــز اطالعاتــی که
ممکــن اســت جــان حیــات وحــش را به
خطر بیندازد (مانند مشخص کردن محل
زندگی کرگدن ها) ،در دسترس عموم قرار
میگیــرد و در قالب یک نقشــه دیجیتالی
بــا نــام  Map of Lifeمردم عــادی هم اگر
عالقهمند باشند میتوانند رفتار جانداران
مختلف را بررسی کنند.

موضــوع یکــی از دســتاوردهای تحــول
دیجیتال اســت ،گفــت :ابزار اجرا ،ارســال
اطالعــات ،ذخیــره اطالعــات و پــردازش
اطالعــات این شــیوه باید بهدســت جوان
ایرانــی انجام و ســاخته شــود و این یعنی
ایجــاد زمینــه اشــتغال از طریــق تحــول
دیجیتــال در اســتان آذربایجــان غربــی و
نجات دریاچه ارومیه.
وی با بیان اینکه در سال نخست دولت
دوازدهم بنا را بر تکمیل زیرســاختهای
ارتباطــی گذاشــتیم ،افــزود :اســتان
آذربایجان غربی بیــش از  ۱.۲میلیون نفر
جمعیــت روســتایی دارد کــه بــا اقدامات
انجام شده در یک سال گذشته  ۶۱۵روستا
در این اســتان بــه اینترنت خانگی و تلفن
ثابت مجهز شدهاند و در پروژه دیگری که
کار اجرایی آن بهتازگی شــروع شده است،
 ۱۷۰روستای دیگر تا پایان سال به اینترنت
خانگــی و تلفــن ثابــت تجهیز میشــوند
کــه دولــت بــرای تحقــق آن  ۱۵۹میلیارد
تومان سرمایهگذاری میکند .وی با اشاره

به اینکه تا پایان سال  ۶۰۰روستا نیز تحت
پوشش نسل ســوم و چهارم تلفن همراه
قرار میگیرد ،افزود :رتبه استان آذربایجان
غربی از نظر شاخص فناوری اطالعات در
کشــور بیستوهشتم اســت که علت این
عقب ماندگی به دلیل مسائل زیرساختی
ایــن اســتان نیســت ،بلکه علــت ضعف
دانش فناوری اطالعات است.
ëëتکمیــل پوشــش ارتباطــات جادههــای
آذربایجانغربیتاپایانسال
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در
سفر به شهرستان خوی نیز گفت :مشکل
جــدی ارتباطی اســتان آذربایجان غربی،
ناقــص بــودن ارتباطــات جــادهای اســت
بنابراین  ۲۰۰کیلومتر از مســیر جادهای در
مناطق کوهستانی و گردنهها ،تا پایان سال
تکمیل شده و تحت پوشش قرار خواهند
گرفت.
محمدجــواد آذری جهرمــی بــا بیــان
اینکــه ظــرف یــک مــاه آینــده مشــکل
فیبرنــوری مــرز رازی ایــن اســتان رفــع

میشود ،افزود :اگر استانداری آذربایجان
غربــی برنامــه ویــژهای ارائــه کنــد ،وزارت
ارتباطات آماده ســرمایهگذاری است .وی
گفت :شــهرهای اســتان آذربایجان غربی
تحت پوشــش نسل ســوم و چهارم تلفن
همراه هســتند و از مجموع  ۱۷۵روســتای
باالی  20خانوار این اســتان ،تنها  19روستا
تحت پوشش تلفن همراه نیستند که باید
تکمیلشود.
گفتنــی اســت  در یکســال اخیــر،
۳۶۰ســایت نســل  ۳و  ۲۸۰ســایت نســل
 ۴تلفــن همــراه در اســـــتان آذربایجــان
غربی راهاندازی شــده اســت .با ســفر وزیر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات به اســتان
آذربایجــان غربی ،از  ۵پــروژه مهم اتمام
یافته در یکســال گذشــته با سرمایهگذاری
۲۲۰میلیارد تومان بهرهبرداری میشــود.
عملیات اجرایــی  ۳پروژه نیز آغاز خواهد
شــد و قــرار اســت تا پایــان ســالجاری به
پایان برســد .قرار اســت  ۱۵۰کیلومتر فیبر
نوری بین شهری برای پایداری ارتباطات
اســتان ،ایجاد امــکان ارتباطی بــرای ۶۱۵
روســتای فاقــد امــکان ارتباطی بــه تلفن
ثابت و اینترنت خانگی و توسعه خدمات
بانکــداری الکترونیکــی پســت بانــک در
 ۵۶روســتا نیــز بــه بهرهبرداری برســد .در
این ســفر عملیــات اجرایی ایجــاد امکان
ارتباطــات تلفن ثابــت و اینترنت خانگی
برای  ۱۷۶روســتا ،توســعه خدمــات پهن
باند موبایل برای  ۶۰۰روســتا و نیز تکمیل
پوشــش جــادهای بــرای  ۲۰۰کیلومتــر از
جادههــای کوهســتانی فاقــد پوشــش بــا
ســرمایهگذاری  ۱۵۴میلیــارد تومــان آغاز
خواهد شد.

بومی سازی ارزهای دیجیتال
ضروری است

نایب رئیس کمیســیون فاوا اتاق بازرگانی ایران ،بومیســازی
ارزهــای دیجیتالــی را اقدامــی الزم و ضروری قلمــداد کرد که
خبر
نباید در اجــرای آن تعلل صورت بگیرد .بهگــزارش «ایران»،
عبدالرضــا نــوروزی در خصــوص ارز دیجیتــال و برخوردهای صــورت گرفته با آن
اظهار داشت :باید بگویم ما بهصورت ریشهای با ورود تکنولوژیهای جدید مشکل
داشــتهایم که برخوردهای سلبی صورت گرفته با فکس ،ویدئو ،اینترنت و امروز تا
حدودی ارزهای دیجیتال بخشــی از آن هســتند .وی با اشــاره به لزوم توجه بیشــتر
بهعرصه ارزهای دیجیتال در کشور افزود :بهنظرم ما باید برای فناوریهای جدید
مثل ارز دیجیتال تیمهای کارشناسی داشته باشیم که به موازات آنکه یک فناوری
دارد وارد بازار میشود ،روی آن کار کرده و تحقیق و بررسیهای الزم را انجام دهند.
وی افــزود :ارزهای دیجیتال امکانی اســت که نمیتوان جلــوی آن را گرفت و حتی
اگر امروز این فناوری مورد استفاده قرار نگیرد در نهایت تا چند سال آتی نه تنها در
ایران بلکه در کل دنیا از آن استفاده میکنند.
نایــب رئیس کمیســیون  ICTاتاق بازرگانــی در ادامه با تأکید بر لزوم بومیســازی
ارزهای دیجیتال ابراز داشــت :نظر من بر این اســت که هر سیستمی که وارد کشور
میشود الزم است که بومیسازی نیز بشود و ارز دیجیتال هم از این قاعده مستثنی
نیســت و امــکان بومیســازی ارز دیجیتــال نیز در کشــور وجــود دارد؛ امــا نباید این
اتفاق زمانی بیفتد که کار از کار گذشته است لذا باید در این خصوص اقدام عاجل
صورت گیرد.نوروزی با ذکر قابلیتهای ارزهای دیجیتال ادامه داد :ارز دیجیتال این
امــکان را دارد که ســرعت تراکنشها را باال برده و واســطهها را حــذف کند و کارش
را نیــز بــا حداقل کارمــزد انجام میدهد .شــاید در ایــن بین دغدغههایی از ســوی
وزارت اقتصاد برای رصد تراکنشها در استفاده از ارز دیجیتال وجود داشته باشد و
احتمال پولشویی یا دور زدن پرداخت مالیات را در پی داشته باشد که البته تمام این
نگرانیها اگرچه صحیح است اما با بررسی کارشناسانه و ارائه راهکارهای مناسب
قابل حل است.

هک خودروی تسال در  1/6ثانیه

محققان در روشــی ســاده نشــان دادند کلید خودروی تســا
«مــدل اس» را میتــوان براحتــی و طی  ۱.۶ثانیــه هک کرد.
آن سوی خبر
بهگزارش انگجت ،تســا یکی از خودروســازانی اســت که به
امنیت اطالعات کاربران بسیار اهمیت میدهد اما هنوز هم در برابر ریسکهای
امنیتــی قــرار دارد .محققــان  KULeuvenروشــی را با جزئیات بــرای میانبر زدن
رمزگــذاری کلیــد  fobخودروی  Model Sتشــریح کردهاند .ســارقان با کمک این
روش میتوانند نسخهای از کلید ساخته و پس از ورود به خودرو آن را روشن کنند.
کلید  fobیک دستگاه کوچک امنیتی است که از آن برای دسترسی کنترل شده و
ایمن به شبکه خدمات واطالعات استفاده میشود .آنها متوجه شدند fobهای
بهکار رفته در کلید خودرو از یک سایفر  ۴۰بیتی استفاده کردهاند که براحتی هک
میشــود .هنگامی که محققان دو کد از یک  fobخاص را ب ه دســت بیاورند ،فقط
کافی است کلیدهای رمزگذاری را آزمایش کنند تا بتوانند قفل خودرو را باز کنند.
بهگفته آنها ،ســارقان برای هــک کلیدها فقط به تجهیزاتی بــه ارزش  ۶۰۰دالر و
۱.۶ثانیه زمان نیازدارند.

عرضه آیفون های جدید به صورت دو سیم کارته

آیفونهــای جدیــد تولیدی شــرکت اپل قرار اســت امروز عرضه شــوند و برخی
منابــع از احتمــال دو ســیم کارتــه بــودن آنهــا خبــر میدهنــد .بهگــزارش مهر،
تصاویری که روی صفحه فیسبوک شرکت مخابراتی چاینا موبایل ارسال شده
نشــان میدهد که مخزن ســیمکارت آیفون جدید قابلیت نصب دو سیمکارت
را دارد .بهنظر میرســد هدف از این کار تفکیک ســیمکارت مورد اســتفاده برای
مکالمه از ســیمکارت مورد اســتفاده برای دسترســی به اینترنت و خدمات دیتا
اســت .عالوه بر چاینا موبایل ،چاینا تله کام هم در یک آگهی مســتقل از عرضه
آیفونهــای جدید با قابلیت نصب دو ســیمکارت خبــر داده و البته آیفون قابل
مشاهده در این آگهی با آیفون موجود در آگهی چاینا موبایل متفاوت است.
البتــه شــواهد دیگری نیز از دو ســیم کارته شــدن آیفون حکایــت دارد .بهعنوان
مثال بررسی کدنویسی نسخه آزمایشی سیستم عامل  iOS۱۲نشان میدهد این
سیســتم عامل از نصب دو سیمکارت پشتیبانی میکند .منابع مطلع میگویند
مدلــی از آیفــون که به طور قطع با دو ســیمکارت عرضه میشــود آیفون ایکس
پالس با نمایشــگر  OLEDو  ۶.۵اینچی است .البته این احتمال هم وجود دارد
که تنها مدلهای چینی آیفون با دو سیمکارت تولید شوند.

به کمک روبات اتاق خود را مرتب کنید

در حــال حاضــر روباتها حضور زیــادی در انبارها و خطوط مونتاژ دارنــد اما قادر به
یادگیری نیســتند .آنها میتوانند اشیای تعریفشده را انتخاب کرده و حرکت دهند،
اما قبل از آن باید در موقعیت و مکان تعیینشــده قرار گیرند.بهگزارش خبرآنالین،
بههمین خاطر محققان در امآیتی تالش میکنند تا موضوع یادگیری را در روباتها
توســعه دهنــد و بــرای ایــن کار با قراردادن اشــیایی شــبیه بــه هم مانند کفــش ،کاله
و ...بهصــورت نامرتب در اتاق ،ســعی کردند تا به آنها یاد دهند که چگونه با اشــیای
بههمریخته رفتار کنند .همچنین پس از یادگیری این نکته که کدام اشــیاء شــبیه هم
هســتند ،به آنها یاد میدهند که چگونه مرتبســازی کرده و اشــیا را در کدام قفسه یا
در کجای اتاق قرار دهند .آموزش به روبات باعث توسعه یادگیری شده و روباتها را
از حالت یک ابزار ساده به پیچیده و متفکر تبدیل میکند .آنچه محققان در البراتوار
 CSAILانجــام دادنــد ،عمدتاً روی مرتــب کردن کفشهای مردانــه بود که بهخوبی
انجام شد .قرار است یافتههای جدید محققان امآیتی در کنفرانس روباتها که در
اکتبر در سوئیس برگزار میشود ،مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

