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گوش دادن به موسیقی با المپ هوشمند

مینی اسمارت ورد

المپ هوشمند  RGBرا از طریق بلوتوث
تلفــن همــراه روشــن و خاموش کــرده و
موســیقی دلخــواه خود را با این سیســتم
هوشمندگوشکنید.
بــه گــزارش ایــران آنالیــن ،ایــن المــپ
هوشــمند با ولتــاژ  50Hz-60و قدرت 12
واتــی خود بــه  16رنــگ الای دی تجهیز
شــده اســت .میزان نوردهی این سیستم

هماننــد یــک المــپ هالــوژن  50واتــی
تخمین زده شده است که از طریق کنترل
از راه دور یــا اتصال بــه تلفن همراه کاربر
تنظیــم میشــود .این سیســتم از فاصله
5تــا 10متــری از طریق بلوتــوث به تلفن
همــراه کاربر اتصال پیدا کــرده و براحتی
میتوان میزان نوردهــی و تغییر رنگها
را از راه دور تنظیــم کــرد .ایــن المــپ در

انــدازه  13 x 9.4 x 9.4 cmطراحــی شــده
و از طریــق آن میتوان موســیقی دلخواه
خــود را گوش کــرد .تنها کافی اســت این
سیســتم هوشــمند را بــا تلفــن همــراه
خــود هماهنگ کــرده و آهنگهای مورد
عالقــه خــود را از طریــق بلوتــوث بــه آن
ارسالکنید.
با فشــار دکمه پلی از طریق تلفن همراه،

ایــن المــپ هوشــمند فعــال شــده و
موســیقی دلخواه کاربر را پخش میکند.
کیفیــت خروجــی صــدای ایــن سیســتم
مناســب طراحی شــده و میتــوان در هر
نقطــهای از خانه صدای موســیقی را کم
یا زیاد کرد .المپ هوشمند  RGBدر حال
حاضر در بازارهای جهانی با قیمتی برابر
 29دالر به فروش میرسد.

حمله سایبری علیه ایران دفع شد

وزیر ارتباطات در گفتگو با «ایران» :عامل حمله به زیرساخت های ارتباطی ایران یک شرکت اسرائیلی است
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گرفته اســت .با وجودی که هنــوز هیچ یک
از مقامهــای اســرائیلی حاضــر نشــدهاند
درخصــوص هر گونه نقش خود درباره این
حمله ســایبری به ایران اظهــار نظر کنند و
وزارت امورخارجــه این کشــور نیز از هرگونه
اظهارنظــر در ایــن زمینــه خــودداری کرده
است ولی انتشار این خبر ازسوی یک شبکه
اســرائیلی کافی است تا بســیاری را متقاعد
کند که اســرائیل پشــت پرده این اتفاق قرار
داشته است .البته نظارتهای فنی و تالش
فعاالن حوزه ســایبری هم بــر این موضوع
مهر تأییــد زد و حمید فتاحی معــاون وزیر
ارتباطات در حساب شخصی توئیتر خود از
حمالت پراکنده سایبری یک رژیم اشغالگر
به زیرساختهای ارتباطی کشــور خبر داد.
رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت ارتباطــات
زیرســاخت در حســاب توئیتر خود نوشت:
از امــروز حمالت پراکنده از مبــدأ یک رژیم
غاصب به برخی زیرســاختهای ارتباطی
ایــران آغاز شــده کــه همگی با قــدرت دفع
شد هاند.
وی در ادامــه توئیــت خود نوشــت :این
برای مردم دنیا دیگر عجیب نیست :ادعای
حقوق بشــر میکننــد و ملتی را بــه خاک و
خون میکشند .ادعای واهی حمله سایبری

از طــرف ایــران میکننــد و خــود ،حمالتــی
را ترتیــب میدهنــد .این حمالت ســایبری
در حالی صــورت میگیرد کــه تاکنون بارها
انگشــت اتهام ایــن رژیم غاصب به ســوی
ایــران نشــانه رفته و ادعا شــده اســت که در
بســیاری از حملههای هکری به این کشــور
ردپــای ایران دیده میشــود .وزیر ارتباطات
و فنــاوری اطالعات هم با ارســال توئیتی از
پیگیری حمالت سایبری این رژیم غاصب
به زیرســاختهای ارتباطی کشــور از طریق
مجامع بینالمللی خبــر داد .محمد جواد
آذری جهرمــی در اکانــت شــخصی توئیتر
خــود نوشــت :رژیمــی کــه ســابق ه آن در
بهکارگیری ســاح ســایبری در پروندههایی
چون «استاکس نت» کامالً مشخص است،
ایــن بار تــاش داشــت به زیرســاختهای
ارتباطی ایران صدمهای وارد کند که البته به
لطف هوشیاری تیمهای فنی ،دست خالی
بازگشت .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
در ادامه توئیت کرد :این اقدام خصمانه را از
طریقمجامعبینالمللیپیگیریمیکنیم.
ëëاستاکسنتازدیروزتاامروز
بــا وجود ادعاهــای گاه و بیگاه اســرائیل
مبنی بر دســت داشتن ایران در حملههای
ســایبری علیــه ایــن کشــور ،باید گفــت این

نخســتین بار نیســت که ایران هدف چنین
حمالتی ازسوی اسرائیل قرار گرفته که از آن
جملــه میتوان به حمله گســترده ویروس
اســتاکس نت به تأسیسات هســتهای ایران
و دو اختــال در عملکــرد ســانتریفیوژها در
ســال  2010اشاره کرد؛ موضوعی که با وجود
تکذیبیههای اسرائیل ،ســرانجام واشنگتن
پســت در قالــب یــک مقالــه بــر آن صحــه
گذاشــت .روزنامه واشنگتن پســت در ژوئن
 2012در گزارشی عنوان کرد :آژانس امنیت
ملــی امریــکا ،ســرویس جاسوســی ســیا و
همچنین ارتش اسرائیل همگی با همکاری
یکدیگر ویروس استاکس نت را علیه ایران
به راه انداختند.
گــزارش یــک پایــگاه خبــری امریکایــی
هم نشــان داد که رئیس جمهوری پیشــین
امریــکا دســتور حملــه بــه سیســتمهای
رایانهای تأسیسات هستهای ایران را بهطور
محرمانه صــادر کرده بود که البته عملیات
مربوطــه آن در زمــان ریاســت جمهــوری
جــورج بــوش ،بــا همــکاری اســرائیل آغاز
شــده بود .براساس نظر کارشناسان شرکت
ســیمانتک ،این بدافزار بهدنبال خرابکاری
در تأسیســات غنیســازی اورانیــوم نطنــز
بودهاســت امــا ویــروس رایانهای اســتاکس

ثبت  30میلیون دقیقه مکالمه در ایام اربعین

رئیــس کمیته تأمیــن ارتباطات مناســبتهای ملــی و مذهبــی وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات با بیان اینکه مراسم پیاده روی اربعین امسال با کمترین اختالل
ارتباطی مواجه بود ،گفت 30 :میلیون دقیقه مکالمه بین عراق و ایران طی 19روز
انجام شده است.
بهگزارش «ایران» اسماعیل رادکانی با اشاره به اینکه از تاریخ 23مهر ماه تا  12آبان،
 30میلیون دقیقه مکالمه بین دو کشور ایران و عراق انجام شده است اظهار کرد:
از ایــن تعــداد  70درصد مکالمهها از ایــران به عراق و 30درصــد از عراق به ایران
بود .وی با تأکید بر اینکه امسال کیفیت مکالمهها نسبت به سال گذشته ارتقا یافته
اســت ،تصریح کرد :امســال باوجود شــرایط جوی نامســاعد در نقاط مرزی کشور،
شــاهد کمتریــن اختالل در ارتباطــات بودیم و قطعــی ارتباط در ایــن مدت وجود
نداشــت .رادکانی بــا بیان اینکه روز اربعین بیــش از دو میلیــون و 300هزار دقیقه
مکالمه انجام شد ،خاطرنشان کرد :بیشترین تماسها روز  7آبان ،یک روز قبل از
مراســم پیاده روی اربعین حسینی انجام شد که حدود سه میلیون دقیقه مکالمه
بود .رئیس کمیته تأمین ارتباطات مناســبتهای ملی و مذهبــی وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعات با اشــاره به همکاری خوب اپراتورهــای داخلی و عراقی در ایام
اربعین افزود :در این ایام اپراتورها همکاری خوبی با ما داشتند و در حال حاضر نیز
ترافیک مکالمهها به حالت عادی بازگشته است.

میزان تشعشع تلفن های همراه در حد استاندارد است

مدیرکل نظارت بر سرویسهای رادیویی رگوالتوری گفت :تمام گوشیهای وارداتی
قانونی ،از نظر میزان تشعشــع نمونهبرداری میشوند و میزان تشعشع امواج این
گوشــی ها پایینتر از حد استاندارد اســت .بهگزارش مهر ،غالمرضا خاکسار درباره
نگرانــی برخــی کاربران از میزان تشعشــع گوشــیهای تلفن همراه اظهار داشــت:
تمام گوشــیهایی که وارد کشور میشوند در  ۲آزمایشگاه مجهز در دانشگاه علم و
صنعت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ،تســت و نمونهبرداری میشوند که
این آزمایشگاه ها از مدرنترین و به روزترین آزمایشگاههای دنیا محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه در این نمونهبرداری و تست تأییدیهها ،میزان نرخ جذب تشعشع
گوشــیها اندازهگیری میشود ،ادامه داد :این میزان برای اندامهای مختلف بدن،
رقــم متفاوتــی اســت .برای مثال برای ســر و بــدن اندازه نرخ جذب تشعشــع باید
کمتــر از  ۱.۶وات بــر کیلوگرم باشــد .این رقم برای دســت و پا فرق دارد .خاکســار با
بیان اینکه تمامی گوشیهایی که بهصورت قانونی وارد کشور میشوند از نظر نرخ
جذب تشعشــع بر اندامهای مختلف بدن تست شده و با حد استاندارد مطابقت
داده میشــوند ،تأکید کرد :آزمایشــگاه های متولی این بخش بســیار مجهز بوده و
نمونه آنها جز در کشــور ترکیه ،در ســایر کشــورهای منطقه دیده نمیشــود و از این
حیث ،بسیار قابل اطمینان هستند.مدیرکل دفتر نظارت بر سرویسهای رادیویی
رگوالتوری درباره فرآیند تست گوشیهای وارداتی گفت :زمانی که گوشی وارد کشور
میشــود یک نمونه از آن نمونهبرداری شــده و به آزمایشگاهها برای دریافت تأیید
نمونه فرستاده میشود .در این تست ها ،عالوه بر بحث وای فای و سایر تستهای
عملکردی ،میزان جذب تشعشع ( )SARهم اندازهگیری میشود .وی با بیان اینکه
میزان  SARمهمترین آیتم در تســت گوشــیهای موبایل و خط قرمز ما محسوب
میشــود ،افزود :اگر در تستهای انجام شده مشخص شود که میزان  SARگوشی
باالتر از حد مجاز بوده ،قطعاً جلوی ورود گوشی به کشور گرفته میشود .خاکسار در
پاسخ به این سؤال که چند درصد از گوشیهای موبایل وارداتی در این شرایط تأیید
نمیشوند ،گفت :از آنجایی که هماکنون اکثر گوشیهایی که بهصورت قانونی وارد
کشور میشوند از برندهای معتبر دنیا هستند و باید استانداردهای روز دنیا را رعایت
کنند ،تاکنون بجز یک مورد ،موضوعی گزارش نشــده و تمامی تســتها پایینتر از
حد استاندارد بوده است.
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تاپ اپ

ماهرخ چنگیز

خبرنگار

حتمــاً بــرای شــما هــم ایــن موضــوع
پیش آمده که بارها تصمیم گرفتهاید
انجــام ورزش را در برنامــه هفتگــی
خــود بگنجانیــد امــا بهدلیل مشــغله
کاری یــا پیــدا نکــردن یــک باشــگاه
مناســب و نزدیک محــل کار یا زندگی
نتوانستهاید به این هدف خود برسید.
خوشــبختانه ســرویسهای فناورانــه
ایــن مشــکل را هم حــل کردهانــد .در
حال حاضــر به کمک اپلیکیشــنهای
مختلــف ورزشــی ایــن امــکان بــرای
بســیاری از کاربــران پرمشــغله فراهم
شــده کــه بــدون دغدغــه حضــور در
باشگاه ورزشی بتوانند حرکات ورزشی

را در محــل کار یــا خانــه خــود انجــام
دهنــد .ایــن اپلیکیشــنها حتــی هــر
ســاله و با رشــد تکنولــوژی از امکانات
کاربردی قابل توجــهای هم برخوردار
میشوند.
یکــی از اپلیکیشــنهای جدیدی که در
ایــن زمینه میتوانیم به شــما معرفی
کنیــم & GetFit: Home Fitness
 Workoutاســت .کاری که این برنامه
انجام میدهد این اســت کــه حرکات
ورزشــی را همــراه بــا برنامههــای
تمرینی مناســب در اختیــار کاربرانش
میگــذارد .این اپلیکیشــن برنامههای
ورزشی را نیز براساس اطالعاتی که در
ابتــدای ورود شــما به برنامــه دریافت
میکنــد در اختیارتان میگذارد .شــما
باید هدف خــود برای اســتفاده از این

برنامــه را نیــز اعــام کنید بــرای مثال
اینکــه میخواهیــد چــاق شــوید،الغر
شــوید یا قویتر شــوید .حرکات ورزشی
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بهصــورت تصویــر و ویدئــو در اختیــار
کاربران قرار میگیرد.
تمــام آموزشهــای ویدئویی توســط
ایــن برنامــه بهصــورت حرفــهای و
همــراه بــا متــن توضیــح کامــل در
اختیــار کاربــران گذاشــته میشــود تا
اشــتباه در هنــگام انجــام آن توســط
کاربــر رخ ندهــد .یکــی از امکانــات
جالب این برنامه این اســت که شما
میتوانیــد بــا عکــس گرفتــن از بدن
خــود در فواصل مختلفی که توســط
اپ مشــخص میشــود بهصــورت
کامــاً شــفاف از تغییــرات ظاهــری
بــدن خود مطلع شــوید .ایــن برنامه
در دونســخه رایگان و پولی در اختیار
کاربران سیســتم عامل اندروید و ios
قرار گرفته است.

اگــر تاکنون بهدلیل مشــغله کاری برای دریافت بســتههای پســتی خود با مشــکل مواجــه بودهاید بهتر اســت بدانید که
روباتها در آینده به کمک شــما میشــتابند .درواقع این روباتها نقش پســتچیها را بازی میکنند و شــاید بتوان گفت
ایــن شــغل در آینــدهای نه چنــدان دور کامالً در اختیــار روباتها قرار خواهد گرفــت .شــرکت Star ship Technologies
قرار اســت یک ارتش هزارتایــی از روباتهای خودران و مســتقل را تولید
کند که میتوانند بســتههای پســتی را براحتی در اختیار مردم قرار دهند.
این شــرکت مدعی است که نخســتین روباتهای پستچی تجاری را روانه
بــازار میکند؛ روباتهایی که بســتهها را بهطور دقیق بــه در خانه کاربران
میرساند .اما این روبات پستچی چه ویژگیهایی دارد؟ کاربران میتوانند
بــا پرداخــت ماهانــه  10دالر و از طریق یک اپلیکیشــن با ایــن روباتهای
پســتچی در ارتباط باشند .به این ترتیب کاربر میتواند زمان مشخصی را
برای روبات تعیین کند که بســته پســتی را به در خانه برســاند .همچنین
ایــن روبات در طول مســیر قابل ردیابی اســت و کاربــر میتواند لحظه به
لحظه آن را چک کند ،به این ترتیب احتمال ســرقت نیز کمتر میشــود.
تنها کافی است آدرس در اختیار روبات قرار بگیرد تا این روبات خودران با
استفاده از جی پی اس و نقشهای که در اختیار دارد بسته پستی را براحتی
به مقصد برســاند .این کمپانی تاکنون 25میلیون دالر ســرمایه جمعآوری کرده و قرار است تا پایان سالجاری میالدی،
ایــن روباتهــا در سانفرانسیســکو کار خود را آغاز کننــد .البته پیش از این چنین روباتهایی در محوطههای دانشــگاهی
بریتانیا و همچنین سرویسهای پستی آلمان و نروژ شروع به کار کردهاند.
گیزمگ

توئیتر بهعنوان یکی از محبوبترین شــبکههای اجتماعی در مارس  2006توسط
جک دورســی راهاندازی شــد .وی واژه توئیتر به معنــای «جیک جیک کردن یک
پرنده» را بهطور اتفاقی برای این شبکه اجتماعی برگزیده و لوگوی آن نیز با الهام
از پرندهای آبی رنگ طراحی شد .ایده توئیتر بسیار ساده است :کاری که اکنون در
حال انجام آن هستید را تنها در چند کلمه توضیح داده و با دوستانتان به اشتراک
بگذارید .توئیتر در ابتدا با شعار «چه کار میکنید» پا به میدان گذاشته و در نوامبر
ســال  ۲۰۰۹میالدی به شــعار «چهچیزی در حال رخ دادن است» تغییر کرد.این
ســرویس پیام رســان در مدت زمانی کوتاه و با سرعتی غیرقابل باور بر سر زبانها
افتاده و چیزی نگذشــت که دهها ســایت با خدمات مرتبط با توئیتر افتتاح شــد.
کاربران توئیتر در سال  2007در هر  15دقیقه  400هزار توئیت ارسال کردند .رقمی
که در سال  2008به  100میلیون رسید .این روند بهطور شتابان افزایش پیدا کرد تا
جایی که در ژانویه  2009رتبه سوم محبوبترین شبک ه اجتماعی را از آن خود کرد.
هماکنون این شــبکه پرطرفدار با داشــتن بیش از  ۶۰۰کارمند ،در  ۱۶زبان از جمله
فارسی در دسترس همگان بوده و میتوان فیلم ،عکس و صوت را نیز از طریق آن
ارســال کرد .شــرکت اصلی توئیتر در سان فرانسیسکو قرار گرفته و سرورها و دفاتر
دیگری نیز در نیویورک دارد.
ت پربینند ه جهان معرفی شده
در حال حاضر سایت توئیتر بهعنوان یکی از 10سای 
و در مقایســه با دیگر شــبکههای اجتماعی دسترســی به مراتب راحتتر و سریع
تری دارد؛ به طوری که کاربران توئیتر در کوتاهترین زمان ممکن میتوانند توئیت
خود را با میلیونها کاربر دیگر در سراسر جهان به اشتراک بگذارند .در حال حاضر
بســیاری از رهبران سیاســی ،هنرمندان ،ورزشــکاران و ...در توئیتر حساب کاربری
دارنــد .توئیتر را میتوان شــبک ه اجتماعی مبتنی بر اخبــار و یکی از تأثیرگذارترین
ابزارهای اجتماعی نامید .این ســرویس ،ماهانه  ۳۳۰میلیون عضو فعال دارد و
به این آمار ،باید  ۵۰۰میلیون نفری را که بدون عضویت تنها از آن بازدید میکنند
نیــز اضافه کرد .این شــبکه محبــوب از توئیتها ،حســابها و ترندهای تبلیغاتی
استفاده کرده و کسب درآمد میکند .درآمد تبلیغاتی توئیتر در سه ماهه دوم سال
 2017میالدی۵۰۳ ،میلیون دالر بود که نسبت بهمدت مشابه در سال  ۲۰۱۶چهار
درصد کاهش داشــت .توئیتر در سه ماهه پایانی سال  2017میالدی نیز با سودی
برابر  732میلیون دالر ،به سود خالص  91درصد دست یافته و پس از دوازده سال
به ســوددهی رســید .گردش مالی این شرکت در ســه ماهه دوم سالجاری نیز به
711میلیون دالر رسید که نسبت به سال گذشته  24درصد افزایش یافته است.

منبع :هکر نیوز

صبــح روز گذشــته انتشــار یــک توئیــت در
فضــای مجــازی ،بازتــاب گســتردهای در
رسانههای داخلی و خارجی داشت؛ توئیتی
که از سوی معاون وزیر ارتباطات منتشر شد
و حکایت از حمله سایبری گسترده اسرائیل
به زیرســاختهای ارتباطی کشــور داشت.
به فاصله بســیار کمی از انتشار این توئیت،
شــاهد واکنــش توئیتری وزیــر ارتباطــات و
فناوری اطالعات بودیم .محمد جواد آذری
جهرمــی در توئیت خــود از دفع این حمله
ســایبری با توانمندی ارتش ســایبری ایران
خبر داد و یادآور شد که حمالت سایبری این
رژیم غاصب بــه زیرســاختهای ارتباطی
کشور از طریق مجامع بینالمللی پیگیری
خواهدشد.
ëëشبکهتلفنهمراه
هدفاصلیحملهسایبری
اما ماجراي اين حمله ســايبري چه بود
و دقيقــا چــه بخــش هايــي در ايــران هدف
ايــن حمله ســايبري قــرار گرفته انــد؟ وزير
ارتباطات و فنــاوری اطالعات در گفت و گو
با «ايــران» اعالم کرد مبدأ حمله ســايبري
به زيرســاخت هاي ارتباطي ايران اسرائيل
بــوده اســت .وي يــادآور شــد :عامل حمله
شــرکت اینترنتی «گلــدن الین» متعلق به
رژیم غاصب و مقصد آن به ســمت شبکه
ارتباطات موبایل بوده است.
البته پیــش از این نیــز غالمرضا جاللی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران گفته
س اســتاکسنت
بود نســل جدیدی از ویرو 
را کشــف کردیــم کــه بهصــورت چنــد تکــه
بــود و بهصــورت غیرفعــال قصــد ورود به
ســامانههای مــا را داشــت .رئیس ســازمان
پدافنــد غیرعامــل کشــور گفــت :طــرح
«تابستان داغ» دشمن در زمینه تهدیدهای
ســایبری را بــه «تابســتان مأیــوس کننده»
تبدیــل کردیــم و همــه تــاش امریکاییان،

منافقان و یاران آنها برای رسیدن به اهداف
خــود با شکســت روبهرو شــد .البتــه گفتنی
اســت در حالی این حمله ازســوی اسرائیل
علیــه ایــران رخ داده که تاکنون ایــران بارها
ازســوی این کشــور غاصب متهم به انجام
حملههایهکریشدهاست.بهعنوانمثال
یکژنرالاسرائیلیمسئولامنیتشبکهای
بتازگی گفته اســت ارتش این کشــور روزانه
بــا هــزاران حمله ســایبری روبهروســت که
بسیاری از آنها توسط ایران صورت میگیرد.
همچنین در آوریل سال گذشته رسانههای
اسرائیل از ایران بهعنوان پشت پرده یکی از
شدیدترین حمالت سایبری در تاریخ خود
یاد کردند .در این حمله  120مرکز اسرائیلی
هدف حمالت سایبری گروههای هماهنگ
هکــری با اســم «اویــل ریگ» قــرار گرفتند.
هرچنــد اســرائیل عمــاً ایــران را دشــمن
سرســخت و گزینــه دشــوار بــرای خــود در
زمینه فناوری و جنگ سایبری میداند و به
توانمندی ایران در این حوزه معترف است
ولی باید گفت که ایران هرگز این اتهامها را
نپذیرفتهاست.
ëëیکبدافزارقویتراز«استاکسنت»
حمله به زیرساختهای ارتباطی ایران
در اسرائیل بازتاب داشت و شبکه تلویزیونی
«هاداشات»چهارشنبهگذشتهدربرنامهای
بــه این موضــوع پرداخــت .در ایــن برنامه
عنــوان شــده کــه زیرســاخت و شــبکههای
استراتژیک تهران هدف حمله یک بدافزار
قرار گرفته است؛ ویروسی مشابه «استاکس
نــت» کــه البته بــه مراتــب «خطرنــاک تر،
پیشــرفتهتر و پیچیــده تــر» از نمونــه قبلی
است .در رپرتاژ شبکه  13تلویزیون اسرائیل
گفته شده است :استاکس نت ،بدافزاری که
به رایانههای صنعت هستهای ایران رخنه
کرد را بهخاطر دارید؟ ایران پذیرفته اســت
کــه طی چنــد روز اخیــر با حمله مشــابهی
روبهرو شــده اما بدافــزار جدید خطرناکتر
و بغرنجتر اســت .این حمله به شبکههای
اســتراتژیک و زیــر ســاختی ایــران صــورت

نــت به طور اتفاقی در ســال  2010در نتیجه
یــک خطــای برنامهنویســی علنــی شــد و
بــا انتشــار یافتــن در اینترنــت ،اجــازه داد تا
نیــروگاه نطنــز در ایــران جان ســالم بــه در
ببرد .گفتنی اســت که استاکس نت درواقع
یــک بدافــزار اســت که بــرای نخســتین بار
در  13ژوئیــه  2010توســط ضــد ویــروس
یای 32شناسایی شد.
وی ب 
ëëهزینه6تریلیوندالری
حملههایسایبریجهان
امــروزه امنیــت ســایبری یکــی از
موضوعهــای داغ روز اســت چــرا کــه اگــر
درگذشــته کشــورها در فضایــی فیزیکــی
و جبهههــای جنــگ بــا یکدیگــر مقابلــه
میکردنــد ،امــروزه دامنــه ایــن تقابــل به
سیســتمهای رایانهای کشیده شــده و این،
جنگهــای ســایبری هســتند کــه برنــده
نهایی یک مناقشــه را مشــخص میکنند؛
جنگهایــی که گفته میشــود خطرات آن
حتی بیشــتر از تســلیحات هســتهای است
چــرا کــه هکرها بــا یــک کلیــک میتوانند
کنترل صنایع برق ،نفت و گاز ،سیستمهای
دفاعــی و ...را به دســت بگیرنــد .البته این
حمالتسایبریهزینههاییهمبهکشورها
تحمیــل میکنــد .در ایــن زمینــه ،آخرین
گزارش مؤسسه امریکایی Cybersecurity
 Venturesنشان میدهد حمالت سایبری
در سراســر جهان ســاالنه 600میلیارد دالر
خرج برای کشــورهای جهان میتراشد که
ایــن رقــم معــادل ./8درصــد از کل تولید
ناخالص داخلی جهان است .این گزارش
همچنین نشــان میدهد که تا سال ،2021
حمــات ســایبری  6تریلیــون دالرهزینــه
بــه جهــان تحمیــل خواهــد کــرد کــه رقم
چشــمگیر و قابــل مالحظــهای اســت و
میتواند کشورهای ناتوان در حوزه سایبر را
از میدان به در کند .بههمین دلیل هم همه
کشورها بهدنبال افزایش توان سایبری خود
هســتند و ایــران نیز از این قاعده مســتثنی
نیست.

ایــران بــا رأی  146کشــور دنیــا بهعنــوان عضــو شــورای حکام
اتحادیــه جهانــی ارتباطــات ( )ITUانتخــاب شــد .بهگزارش
اخـــبار
«ایران» ،محمدجــواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در صفحه کاربری خود در اینستاگرام نوشت :ایران با رأی  146کشور دنیا
بهعنوان عضو شــورای حکام اتحادیه جهانی ارتباطات و با رأیی باالتر از کشورهای
پرسابقهای چون روسیه ،آفریقای جنوبی ،لهستان و آذربایجان انتخاب شد.

سرعت مودمهای وای فای  10برابر میشود

جدیدترین نســل فناوری وایفای تا ســال آینده میالدی وارد
بازار میشــود .بهگزارش ایلنا ،این فنــاوری میتواند اطالعات
آن سوی خبر
را بــا ســرعت  4.8گیگابایت انتقــال دهد که در آن نســبت به
نسخه قبلی با افزایش 10برابری سرعت مواجه خواهیم بود .درنسخه ششم فناوری
وایفای شاهد پشتیبانی از تعداد بیشتر دستگاههایی هستیم که به طور همزمان به
یک مودم متصل میشوند .عالوهبر این ،نسل جدید وایفای میتواند ویدئوهای
بــا کیفیت  8Kرا بهطور آنالین ( )streemپخش کند .اســتفاده کمتــر انرژی از دیگر
مزایای وایفای  ،6محســوب میشــود و به گفته مهندســین این بهینهســازی قابل
توجه خواهد بود و میتواند مژدهای برای کاربران دستگاههای قابل حمل باشد.

تحولی جدید در راه هوش مصنوعی فیس بوک

فیسبــوک قصد دارد هــوش مصنوعی پلتفرمهای پیام رســان خــود را بهصورت
«منبع باز» بهبود بخشــد .این کار از یک ســو با هدف افزایش امنیت و از سوی دیگر
برای بهبود سطح کاربری این برنامه بویژه در مشاغل و کسب و کارها انجام میشود.
بهگزارش انتخاب ،برنامه جدید فیسبوک به کاربران اجازه میدهد آزادانه دانلود
کــرده و به اســتفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای بهبود کلیــدی در ویژگیهای
ویدئویی و اطالعرســانی شبکههای اجتماعی بپردازند .این ویژگیها در پیام رسان
فیسبوک حائز اهمیت بیشتری است .فیس بوک از این مجموعه ابزارهای داخلی
اســتفاده میکند تا اقدام به بهینهسازی چگونگی نمایش فیلمهای  360درجه در
شبکه اجتماعی خود کند و البته روشهای یادگیری سیستماتیک را بهبود بخشد.
این سیستم هوشمند به عواملی مانند پهنای باند موجود و میزان استفاده از ویدئو
توجــه دارد .افــزون بر اینها ،بر اســاس پســت وبالگی فیسبوک ایــن ابزارها برای
بهبود آنچه که محتوا را به کاربران از طریق اعالنها ارســال میکند ،مورد اســتفاده
قرار میگیرد .نرم افزار جدید فیسبوک بر یادگیری تقویت شده متمرکز است ،که
در آن نرم افزار خود را بر اساس تجربه ارتقا میدهد .این ارتقا به مرور کمک میکند
تا شاهد به حداکثر رساندن پاداشها یا به حداقل رساندن برخی از ضررها باشیم.
یادگیری تقویت شــده تاکنون بارها با کمک ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در
بازیهای مشهور و استراتژیکی مثل پوکمون گو مورد استفاده قرار گرفته است .این
سیســتم حتی در بازیهــای رایانهای چند نفره و پیچیدهای مانند  Dota2اســتفاده
شــده اســت .اما این سیستم به ندرت توسط کسب و کارها مورد استفاده قرار گرفته
و اساساً در دنیای واقعی جایگاه خاصی نداشته است .بر همین اساس نیز میتوان
هوش مصنوعی جدید فیسبوک را نوعی راهکار مبتنی بر آزمون و خطا دانســت.
مدیــر بخش سیســتمهای یادگیرنده در فیسبوک در این خصــوص میگوید« :ما
متعهد به باز کردن منابع هستیم ،بنابراین تصمیم ما برای به اشتراک گذاشتن این
سیستم کامالً طبیعی بود».

