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تهویهای که کارمندان را
هوشیار میکند

ش����رکت ژاپنی Daikin Industriesیک دستگاه
تهویه هوا مجهز به سیستم هوشمند ساخته که با رصد
خواب آلودگی کارمند ،هوای خنک منتشر میکند.
مهر -این ش����رکت پس از انجام تحقیقاتی متوجه
ش����ده خنک ش����دن اتاق بیش از نورهای درخشان یا
انتشار بوی مطبوع در اتاق به هوشیاری کارمندان کمک
میکند .دایکین مالک شرکت سازنده تهویه آمریکایی
 Goodmanاس����ت و تصمیم دارد با NEC Corp
برای ساخت این سیستم تهویه فناورانه همکاری کند.
چنین دس����تگاه تهویه هوایی تا  ۲۰۲۰میالدی عرضه
میشود.
یورینو کان یکی از کارمندان دایکین که در این تحقیق
ش����رکت کرده میگوید :من هنگام خواب آلودگی پس
از ناهار ،قهوه یک نرمش کوتاه یا گفتگو با بقیه را برای
هوشیار شدن ،امتحان کردم .اما سیستم دایکین بهتر از
تمام آنها بود .اما منتقدان اشاره میکنند احتماال روشهای
موثرتری برای تشویق کارمندان وجود دارد.تحقیقات نشان
میدهند یک خواب کوتاه از همه روشها کارآمدتر است.
با این وجود شرکت دایکین معتقد است برای دستگاه
تهویه هوشمند مذکور بازاری وجود دارد .مهندسان دایکین
عالوه بر ابداع چنین سیس����تم تهویه ای ،تولید هوای
لوکس را نیز پیشنهاد کرده اند .یکی از آنها میگوید« :ما
مشغول تولید هوایی هستیم که سبب میشود غذا طعم
بهتری داشته باشد .همچنین این شرکت تصمیم دارد
در خدمتی دیگر هوایی مخصوص هر کارمند تولید کند.

سرویس موزیال برای شناسایی
ایمیلهای هک شده

ش����رکت موزیال طراح مرورگر فایرفاکس به تازگی
خدماتی موسوم به فایرفاکس مانیتور راه اندازی کرده که
خدماتی رایگان برای ارتقای امنیت کاربران است.
فارس -فایرفاکس مانیتور با بررسی آدرسهای ایمیل
دریافتی پی خواهد برد که آیا اطالعات ش����خصی فرد
صاحب ایمیل سرقت شده و به خطر افتاده است یا نه و
چنانچه در این مورد به نتیجه قطعی برسد به کاربر هشدار
خواهد داد .ابزار یادشده شباهت زیادی با خدمات سایت
 Have I Been Pwnedدارد و با همکاری مدیران
همین سایت عرضه شده است .کاربران با استفاده از این
خدمات بهتر میتوانند در مورد ایمنی یا عدم ایمنی خود
در فضای مجازی به جمع بندی برسند.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه
میتوانند به نشانی  monitor.firefox.comمراجعه
کنند .استفاده از این خدمات از طریق تمامی مرورگرهای
اینترنتی رقیب فایرفاکس هم ممکن است.
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مهر -یک اسکنر اثر انگشت قابل حمل میتواند در عرض  ۱۰دقیقه تست اعتیاد را با دقت  ۹۹درصد انجام دهد .تحقیقی جدید عملکرد اسکنر  ۱۰۰۰ Readerرا با تستهای اعتیاد
اسکنر اثر انگشت برای تشخیص
سریع اعتیاد ادرار و خون مقایسه کرده است .اسکنر  Reader 1000در  ۵ثانیه از اثر انگشت نمونه برداری میکند و در کمتر از  ۱۰دقیقه نتیجه آزمایش را نشان میدهد .این سیستم شامل یک
کارتریج جمع آوری نمونه اثر انگشت و واحد تحلیل  Reader 1000است که هرگونه نشانی از عرق در اثر انگشت را تحلیل میکند.

گوگل اطالعات صدها هزار کاربر را به خطر انداخت

گزارش نشریه والاستریت حاکی از آن است
که گوگل اطالعات صدها هزار کاربر ش���بکه
پالس را در معرض خطر
اش یعنی گوگل
اجتماعی
قرار داده است و جالب است که سعی کرده این
ماجرا را از دید کاربرانش مخفی نگه دارد.
گوین���د
 -Engadgetمناب���ع آگاه می
های رگوالتوری و
که گوگل از ترس بررس���ی
های ناشی از آن نخواسته که این خبر را
جریمه
به گوش کاربرانش برسد.
این شرکت اکنون مدعی شده است که در ماه
پذیری را کشف و آن
مارس گذشته این آسیب
را رفع کرده است.
گویند که این
اس���تریت ژورنال می
منابع وال
آس���یبپذیری نر مافزاری به توسعهدهندگان
بیرونی این امکان را داده تا به اطالعات خصوصی
های  2015تا
پالس در بین سا ل
اعضای گوگل
 2018دسترسی پیدا کنند.
مدیران این ش���رکت در یادداش���تی اعالم
کردند که اگرچه شواهدی از سواستفاده توسعه
دهندگان ش���خص ثالث از این ماجرای افشای
اطالعات وجود ن���دارد ،اما احتمال وقوع چنین
رسد .نام،
چیزی نیز غیرقابل انجام به نظر نمی
آدرس ایمی���ل ،تاریخ تولد ،جنس���یت ،تصویر
پروفای���ل و وضعیت اش���تغال و تاهل کاربران

اند .با این
اطالعات مهمی هستند که فاش شده
کند که 438
وجود ،گوگل همچنان عنوان می
های اینترنتی
ای که به این آدرس
دهنده
توسعه
اند ،هیچ گونه اطالعی از این
دسترسی داش���ته
آسیبپذیری نداشتهاند.
کاربران در اس���تفاده از این شبکه اجتماعی
دهنده
دادند تا توسعه
باید خودش���ان اجازه می
به اطالعات پروفایل آنها دسترسی پیدا کند ،اما
پذیر
افزاری این دسترسی را کامال امکان
باگ نرم
بوک در این
کرده است و گوگل نیز همانند فیس
زمینه رسوا شد.
الش���عاع قرار
گوگل در وبالگ خود ،از تحت
گرفتن  500هزار کاربر صحبت کرده است که
 توجهی اس���ت ،البته به این دلیل که
رقم قابل
های گزارش���ی کاربران را تنها
این شرکت داده
توان افراد
کند ،اکنون نمی
دو هفته نگهداری می
دیده را مشخص کرد.
آسیب
ای اعالم ک���رد :دفتر حریم
گوگل در بیانیه
 ما این موضوع را
خصوصی و محافظت از داد ه
های کاربرانی
بررسی کرده و اکنون به دنبال داده
اس���ت که اطالعات آنها فاش شده است ،اما با
های بیش���تر متوجه شدیم که مشخص

بررسی
کردن این کاربران در عمل ممکن نیست.
دهد که با وجود اطالع
استریت گزارش می
وال

چین سرود ملی سایبری ساخت

چین سالهاست که آرزوی پیشگام شدن در حوزه امنیت سایبر را در سر میپروراند و البته کارهای مهمی را نیز در این
زمینه انجام داده است .با این حال اینکه یک کشور سرود ملی برای استراتژیهای امنیت سایبری داشته باشد ،بسیار جالب
توجه و گاهی هم تعجببرانگیز است.
 -CNetاین سرود که حدود  ۲/۵دقیقه طول میکشد توسط کین آن ،مدیر موسسه استراتژی امنیت سایبری چین نوشته
شده است .وی نخستین بار این سرود را ماه پیش از طریق حساب کاربریاش در ویچت منتشر کرده است.
متن این سرود در مورد این است که چگونه چین به یک ابرقدرت سایبری تبدیل میشود و این موضوع چقدر روی توسعه
امن و بهتر شدن جامعه بشری آن کمک خواهد کرد.
کین در پست ویچت خود نوشت :این سرود استراتژی امنیت سایبری در هفته امنیت سایبر چین امسال سروده شده
است .طبق رسانههای دولتی چین این هفته به دلیل عالقه شدید چی جینپینگ ،رییس جمهوری این کشور به تبدیل شدن
به قدرت برتر سایبری نشان از دستاوردهای کشور در این زمینه و هچنین آگاهی عمومی در مورد این حوزه است .به نظر
میرسد که این نخستین سرود چین در این زمینه نیست و این کشور قبال نیز در مورد اینترنت داشته است .در سال ،۲۰۱۵
کمیسیون امور امنیت سایبری مرکزی سرودی را منتشر کرد که «ذهن و روح امنیت فضای سایبری» نام داشت.
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ساندار پیچای ،مدیرعامل گوگل از این موضوع،
این شرکت در اطالعرسانی در این مورد کامال
ساکت مانده اس���ت .این در حالی است که در
اسناد داخلی این ش���رکت آمده است که در
صورت فاش شدن این ماجرا نام گوگل در کنار
بوک و ماجرای رس���وایی کمبریج آنالتیکا
فیس
خواهد آمد.
حال پس از انتش���ار خبر افش���ای اطالعات

پالس ،ش���رکت گوگل اعالم کرد
کاربران گوگل
این شبکه اجتماعی را تا  10ماه آینده تعطیل
میکند.
این شرکت باالخره اعتراف کرد گوگل پالس
رو نشده است.
هیچ گاه با اس���تقبال کاربر روبه
طبق یک پس���ت وبالگی 90 ،درصد کاربران
پالس در آخرین ورود به شبکه اجتماعی،
گوگل
اند.
کمتر از پنج ثانیه در آن وقت گذرانده

چین اطالعات کاربران را از ISPها میخواهد

مقامات چینی در حال حاضر مجوز رفتن به هر شرکت اینترنتی را دارند و اگر کاربری مشکوک به بر
توانند تاریخچه اینترنت شهروندی او را از
هم زدن امنیت سایبری در این کشور باشد ،مقامات چینی می
ارایه دهنده اینترنتیاش درخواست کنند.
سایت وزارت امنیت عمومی منتشر شده است ،اگر
ای که در ماه گذشته در وب
فناوران -طبق بیانیه
شخصی مشکوک به بر هم زدن امنیت سایبری باشد ،ارایه دهندگان خدمات اینترنت باید تاریخچههای
نامی کاربر و الگهای
اینترنت او را در اختیار مقامات بگذارند .این اطالعات میتواند شامل اطالعات ثبت
اینترنتی او بشود .بازرسان حتی میتوانند شاخصهای امنیتی شرکتها را در مورد تهدیدات سایبری و
گسترش محتوای غیرقانونی و همچنین پشتیبانی فنی و کمکی به امنیت عمومی با توجه به امنیت ملی
و فعالیتهای تروریستی مورد ارزیابی قرار دهند.
های احتمالی شبکه
پذیری
ها باید هر گونه درخواست اطالعات را برای شناسایی آسیب
مدیران شرکت
جواب دهند .اما پلیس در عوض باید اطالع دقیقی از زمان انجام بازرس���ی برای جلوگیری از آس���یب
احتمالی ارایه دهند.

همکاری مایکروسافت و «گرب»
در زمینه هوش مصنوعی

گذاری راهبردی را در
شرکت مایکروسافت ،یک سرمایه
شرکت فناوری گرب( )Grabآغاز کرده که مشارکت در
ش مصنوعی را نیز شامل میشود.
پروژههای هو 
ایسنا-شرکت گرب با این توافق ،پلتفرم رایانش ابری
م مایکروسافت آژور( )Microsoft Azureرا به عنوان
سرویس محاسبات ابری خود به کار خواهد گرفت .هدف
گرب از این همکاری ،به کار بردن محصول مایکروسافت
برای مقیاسبندی پلتفرم دیجیتال خودروهای خود است.
گرب ،سرویسهای پرداخت و رساندن غذای مخصوص
به خود را دارد.
پگی جانسون( ،)Peggy Johnsonمعاون اجرایی
مایکروس����افت ،در بیانیهای گفت :همکاری ما با گرب،
فرصتهای جدیدی برای تکامل س����ریع صنعت فراهم
میکند .این دو شرکت قصد دارند در چندین پروژه جدید
فناوری ،از جمله تشخیص چهره با کمک هوش مصنوعی
نیز با یکدیگر همکاری کنن����د .همچنین ،کاربردهای
پردازش زبان طبیعی ،یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی
نیز در پلتفرمهای گرب از جمله سیس����تمهای ایجاد
نقشه مورد بررسی قرار خواهند گرفت .به کارگیری این
سیستمها به کاربر امکان میدهد از مکانهای گوناگون
عکسبرداری کند و آن را به شکل یک نشانی معمولی به
راننده تحویل دهد .این دو شرکت ،هنوز اطالعاتی درباره
مسائل مالی مطرح شده ،منتشر نکردهاند.

همکاری با روباتها در دانشگاه
تدریس میشود

محققان موسس����ه فناوری  SLIGOدر ایرلند یک
برنامه جدید با هدف آماده س����ازی دانشجویان برای
اند.
ها در آینده ایجاد کرده
همکاری با روبات
شود
مهر -این واحد درسی برای دانشجویانی ارائه می
که در آینده مشاغلی مانند پرستار ،درمانگر و مددکار
را بر عهده میگیرند .موسسه  SLIGOهمچنین به
همراه چند دانشگاه اروپایی روی تحقیقی به نام روباتهای
اجتماعی کار میکنند .چنین روباتهایی برای همکاری با
انسان ،به خصوص در رشتههای پرستاری مانند درمانگری
و مددکاری ابداع میشوند .به هر حال محققان موسسه
 Sligoنخستین گروه در جهان هستند که روباتها را
وارد حوزه آموزشی میکنند .به این ترتیب معلمان آینده
و کارمندان بخش خدمات درمانی و مددکاری برای ورود
روباتها به حوزه مشاغل مختلف آماده میشوند و راحت
تر با آنها همکاری میکنند .این پروژه سه ساله هنوز در
مراحل اولیه است .این در حالی است که بسیاری از افراد
از همکاری با روباتها بیمناک هستند؛ زیرا میترسند
شغل خود را از دست بدهند.

