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هوش مصنوعی ،سالح اصلی مجرمان در حمالت سایبری
میترا جلیلی
خبرنگار

با شــیوع کرونا و تعطیلی بســیاری از شرکتها
و دورکاری کارکنــان ،شــاهد افزایش چشــمگیر
فعالیت مجرمان سایبری در گوشه و کنار جهان
هســتیم .بریتانیا نیز از این حمالت سایبری در
امان نمانده اســت و حــاال بر اســاس تازهترین
گزارشــی که در این کشور ارائه شــده ،مجرمان،
فناوریهایــی همچــون هــوش مصنوعــی و
سیستمهای ماشین یادگیری را در کانون توجه
خود قرار دادهاند .محققان معتقدند همانقدر
کــه آژانسهای امنیتی از این تکنولوژیها بهره
میگیرند مجرمان ســایبری نیز نســبت به آنها
بیتوجــه نبودهانــد و بــا کمــک ایــن فناوریها
میتواننــد بیشــترین ضربــه را به بریتانیــا وارد
کنند .حتی گفته میشود فناوریهایی همچون
هوش مصنوعی میتواند سوخت اصلی مورد
نیاز مجرمان ســایبری بــرای فعالیت در جهان
باشد.
ëëافزایش6برابری حمالت سایبری در بریتانیا
هکرها همیشــه از حوادث بینالمللی برای
انجام نقشههای خود بیشترین بهره را میبرند
و بحران کرونا عمالً بهترین فرصت را در اختیار
آنهــا قرار داده اســت .بــه هرحال بحــران کرونا
فعالیــت هکرهــا و مجرمــان ســایبری را رونــق
بخشــیده اســت بهگونهای که ســازمان جهانی
بهداشــت از زمان آغازشــیوع کرونا ،از افزایش
5برابــری میزان حمالت ســایبری بــه اعضای
این ســازمان خبر داده و یادآور شــده اســت که
بیشــتر ایــن حمــات از طریــق ایمیل و نشــت
اطالعات شخصی انجام شده است.
مؤسســه بریتانیایــی Cloudflareنیــز
مطالعاتی را در زمینه میزان فعالیت هکرها در
این کشــور انجام داده و به نتایج جالبی دســت
یافته اســت .طبــق این گــزارش ،از ابتــدای ماه
آوریل میزان حمالت هکری آنالین در بریتانیا
نســبت به ماه قبل از آن6 ،برابر شده که رقمی
بســیار باالســت .همچنین در این گزارش آمده
اســت کــه ماهانــه میــزان حمالت فیشــینگ و
هــک ،افزایــش 37درصدی داشــته اســت اما
از پایــان مــاه فوریــه ،میزان رشــد ایــن حمالت
چشمگیرتر بوده و افزایشی 600درصدی نشان

میدهد.ازســوی دیگــر بهدلیــل شــرایط حــال
حاضر و خانه نشــینی بسیاری از مردم بریتانیا،
شــاهد افزایــش 17درصــدی اســتفاده کاربران
از اینترنــت و زیرســاختهای آن در این کشــور
هستیم که خود میتواند مردم را بیش از پیش
در معرض حمالت سایبری قرار دهد.
در ایــن کشــور میــزان حضــور آنالیــن در
ســایتهای آموزشــی از ابتــدای مــاه آوریــل
تاکنون تا حدود 400درصد رشــد داشــته اســت.
ایــن گــزارش همچنیــن نشــان میدهــد وب
ســایتهایی بــا موضوعهــای سیاســی افزایش
بازدیــد 300درصــدی و ســایتهای مربــوط
بــه باغــداری و کشــاورزی و همچنیــن فیلمهــا
و تلویزیــون هــم رشــد 200درصــدی تعــداد
بازدیدکننده را تجربــه کردهاند که هریک از این
موارد عمالً راهی هموار برای هکرها به حســاب
میآیند تا بتوانند بیشــترین ضربه را به کاربران
وارد کــرده و حریــم خصوصــی آنهــا را نقــض
کننــد .تعــداد کاربــران بیشــتر و افزایــش مدت
زمــان حضور آنها در اینترنــت برای هکرها یک
موقعیــت ویــژه و مناســب به شــمار مــیرود و
میتواند آمار حمالت سایبری را افزایش بدهد.
ëëاینتکنولوژیهایپرفریب
افزایش چشــمگیر میزان حمالت ســایبری
در بریتانیا ،آژانس اطالعاتی و امنیتی انگلیس
یعنــی  GCHQرا وادار بــه انجــام تحقیقــی
درراســتای اهداف ملی کرد .این مؤسســه پس
از انجــام ایــن تحقیقــات بــا همکاری مؤسســه
ســرویسهای متحــد ســلطنتی( )RUSIیادآور
شــده اســت کــه اســتفاده از هــوش مصنوعــی
توســط هکرهــا رونق چشــمگیری یافته اســت.
 GCHQهشــدار داده اســت در حالی که ظهور
هوش مصنوعی ،فرصتهای جدیدی را برای
تقویــت امنیــت ملــی و افزایش امنیــت عموم
مردم جهان و همچنین بریتانیا ایجاد کرده اما
چالشهــای جدید بالقوهای نیز به وجود آورده
است که از جمله آنها میتوان به خطر استفاده
از همیــن فناوری توســط مهاجمین ســایبری و
هکرها اشاره کرد.
ایــن مؤسســه همچنین یادآور شــده اســت
آژانسهــای امنیتــی و جاسوســی بریتانیــا باید
بــرای غلبه بــر مجرمــان ســایبری و ویدئوهای

دیپ فیک( )deepfakeاز آخرین دستاوردهای
هــوش مصنوعــی بهــره بگیرنــد .از نــگاه
«الکســاندر بابوتا» از تحلیل گران ارشدمؤسسه
ســرویسهای متحــد ســلطنتی( )RUSIو یکی
از نویســندگان این گــزارش ،حملههای هکری
کــه بــا کمــک هــوش مصنوعــی ،دیــپ فیــک
وسیستمهای ماشین یادگیری انجام میشوند
میتواننــد در انتخاباتهــای سرنوشــت ســاز
بریتانیا در آینده بسیار تأثیرگذار باشند.
بهگفتــه وی ،آژانسهای امنیتــی باید همه
تــاش خــود را بــه کار بگیرنــد تا ایــن مجرمان
سایبری نتوانند در نظرات سیاسی عموم مردم
و همچنین ســاز و کارهای انتخاباتی دستکاری
کننــد .وی ادامــه داد :هکرهــای تحت حمایت
دولتهایــی همچــون روســیه و کــره شــمالی،
بدافزارها و باج افزارهایی که در قالب نرم افزار،
خود را نشان میدهند و کاربر را فریب میدهند
و همچنین تکنولوژی دیپ فیک دردســرهایی
محســوب میشــوند کــه هکرهــا در دنیــای
تکنولــوژی برای دولتها و کشــورهای مختلف
ازجمله بریتانیا ایجاد کردهاند و البته در شرایط
کرونا این وضعیت ،جدیتر هم شده است.
توگو با فایننشال تایمز
وی همچنین در گف 
اشارهای به افزایش استفاده از وسایل دیجیتال
در جهــان داشــت و گفــت :بــا رشــد روزافــزون
تعــداد وســایل دیجیتــال و افزایــش اســتفاده
از تکنولــوژی اینترنــت اشــیا( ،)IOTخانههــا و
آشــپزخانههای هوشمند ،شــهرهای هوشمند

و حتــی اســتفاده از ابــزار هوشــمند پزشــکی و
مراقبتهــای آن ،نگرانــی مــا از حملههــای
ســایبری و افزایش دامنه خطرات آن روزبهروز
افزایــش مییابــد .بابوتا ادامــه داد :اگر ما برای
اطمینان از امنیت ملی خود ،زیرساختها را در
زمان و مکان صحیح و دقیق خود ایجاد نکنیم
و از نظر اســتفاده از نوآوریهــا و تکنولوژیهای
نویــن در خــط مقــدم نباشــیم شــاید روزی فرا
برســد که دیگــر نتوانیم به گردپــای هکرها هم
برســیم و عمالً در دام آنها خواهیم افتاد .پس
تنهــا راه ما برای مقابله با آنها ،ســرمایهگذاری
جــدی در زیرســاختهای تکنولوژیــک اســت.
بــاز هم تأکید میکنم کــه تنها هوش مصنوعی
میتوانــد جدالــی موفــق بــا هــوش مصنوعی
داشته باشد.
ëëتالش برای حفظ حریم خصوصی کاربران
در گــزارش آژانــس  GCHQآمــده اســت
بههرحــال مجرمــان ســایبری و کشــورهای
متخاصــم بهطــور چشــمگیری بهدنبــال
اســتفاده از ایــن فنــاوری بــرای انجــام حمالت
ســایبری گســترده موفق هســتند .بنابراین باید
هــوش مصنوعــی ،ماشــینهای یادگیــری و
ســایر فناوریهــای روز ،بشــدت مورد اســتفاده
آژانسهــای امنیتــی قــرار بگیرد .ایــن موضوع
تنها مختص بریتانیا نیســت و محققان اعتقاد
دارنــد ایــن رونــد بــرای همــه کشــورها صــدق
میکنــد و اگــر دولتهــا میخواهنــد ضربــه
کمتری از مجرمان ســایبری ببینند باید خود را

بــه آخرین فناوریهای هوش مصنوعی مجهز
کنند چراکه روزبهروز بر میزان استفاده هکرها از
این فناویهای نوین افزوده میشود.
آژانسهــای امنیتــی بایــد بــا اســتفاده از
فناوری هوش مصنوعــی ،خود را آماده مقابله
بــا تهدیــدات و دفاع ســایبری کنند .ایــن مراکز
باید از سیستم ماشینهای یادگیری(machine
 )learningبــرای آنالیــز ســریع و دقیــق حجــم
باالیی از دیتا و اطالعات بهره بگیرند تا بتوانند
فعالیتهای تروریستی را با مشاهده ارتباطات
یا تغییر در رفتارهایش خیلی زود کشــف کنند.
این درحالی است که این رفتارها بدون استفاده
از تکنولــوژی ،براحتی توســط انســانها کشــف
نمیشود.
ازســوی دیگــر در این گزارش ،هشــدارهایی
هم نســبت به نقض حریم خصوصی کاربران
در آژانسهای امنیت به موازات رشــد استفاده
از هــوش مصنوعــی داده شــده اســت .در ایــن
گزارش ذکر شده اســت همزمان با جمعآوری
اطالعــات ،پردازش آنهــا و بهره گرفتــن از این
اطالعــات بــرای مقابله بــا حمالت ســایبری و
تروریســتی ،موضــوع حریم خصوصــی هم به
چشــم میآید .درواقــع مراکــز و آژانسها باید
به این موضوع توجه ویژهای داشــته باشند و به
کاربــران اطمینــان دهند که اطالعــات و حریم
خصوصی آنها نقض نمیشــود .این موضوع،
نیازمند وضع قانونی مشــخص اســت و در این
راستا  GCHQیادآور شده است که این گزارش
سرآغاز تالش برای اجرای برنامهای ویژه برای
حفظ امنیت سایبری بریتانیا وهمچنین حفظ
حریم خصوصی کاربران در بریتانیاست.
قــرار اســت در قالب ایــن برنامــهGCHQ ،
همکاریهایــی گســترده بــا دانشــگاهها و
آکادمیها ،دولــت و همچنین گروههای آزادی
مدنی داشــته باشد تا بتواند به یک جمعبندی
کلــی درباره اخالقیات مورد نیاز برای اســتفاده
از هــوش مصنوعــی بهمنظــور ایجــاد امنیــت
سایبری برسد وآن را به قانون تبدیل کند.به این
ترتیب نگرانیها درباره نقض حریم خصوصی
کاربــران توســط آژانسهــای امنیتــی درقالــب
تــاش بــرای مقابلــه بــا حملههــای هکــری و
سایبری نیز به پایان میرسد.
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صهبــا ملــک  -صخرههــای مرجانــی بخــش بســیار مهمــی از اکوسیســتم دریا
محســوب میشــوند کــه میتوانند بــر حیــات آبزیــان تأثیر زیــادی بگذارنــد اما
حــاال این مرجانها بهدلیل دســتکاریهای بشــر  ،گرمایــش جهانی و همچنین
تغییرات زیســت -محیطی اعماق دریاها در معرض خطر انقراض قرار دارند.
در همیــن راســتا کمپانی بزرگ فناوری اینتل با همــکاری کمپانی  Accentureو
یــک بنیاد محیط زیســت غیرانتفاعی فیلیپینی با نــام  Sulubaaïدرحال اجرای
پــروژهای با نام  CORaiLدر جزایر مرجانی فیلیپین هســتند .این تیم از فناوری
هوش مصنوعی برای نظارت آنالین بر وضعیت این صخرهها و تجزیه و تحلیل
تــابآوری آنهــا بهــره میگیرند .درقالــب پــروژه  CORaiLاز ماه مه ســال 2019
تاکنون بیش از 40هزار تصویر از مرجانهای این جزایر تهیه شــده و به محققان
کمک کرده اســت تا برای سنجش ســامت صخرههای مرجانی از آنها استفاده
کنند .فراوانی و تنوع ماهیها که نشــانهای از ســامت مرجانها هستند ،پیش از
این توســط غواصان اعالم میشــد ولی ازآنجا که آنهــا ماکزیمم فقط 30دقیقه
میتوانند زیر آب باقی بمانند ،این روش با کاستیهای زیادی همراه بود .ازسوی
دیگر دخالت انسان در حیات زیر آب ،گاه روی نتایج تحقیقات تأثیرگذار بود.
امــا پــروژه جدیــد ،فعالیــت مرجانهــا را درســت از درون صخرههــا آنالیــز
میکنــد .در این پــروژه همچنین صخرههای مرجانــی مصنوعی و بتونی مجهز
بــه هوش مصنوعی در اعماق دریا جاگذاری میشــوند تا مرجانهای شکســته
هم بتوانند خود را به آنها بچسبانند و رشد کنند چراکه این صخرههای بتنی به
ساختار مرجانها شباهت بسیاری دارند.
درون این صخرههای مصنوعــی ،دوربینهای ویدئویی وجود دارد که با پلتفرم
 VASPکمپانی  Accentureســازگاری دارد .این پلتفرم با استفاده از پردازشگرهای
اینتــل و هــوش مصنوعی ،میتوانــد همه ماهیهایی کــه از مقابــل مرجانها عبور
میکنند شناسایی و طبقهبندی کرده و از آنها عکس بگیرد .این اطالعات بالفاصله
از طریق وای فای یا اینترنت 4Gبه شــناوری بر ســطح آب ارسال میشود .محققان
معتقدند این اتفاق بزرگی اســت که بدون تخریب محیط زیســت زیر آب ،بتوان به
چنین اطالعاتی دست یافت .مطالعه بر صخرههای مرجانی میتواند به تحقیقات
در زمینه میزان اسیدیته اقیانوسها ،آلودگی آبها یا باال رفتن دمای آب که تأثیری
مستقیم بر اکوسیستم زیر دریا دارد نیز کمک کند.
بهدلیــل دخالتهای انســانی یا مشــکالت طبیعــی ،اکوسیســتم صخرههای
مرجانــی در معــرض خطــر قرار دارنــد .بین ســالهای  2014تا  2017گرم شــدن
آب اقیانوسهــا و دریاهــا ،روی 70درصد مرجانها در سراســر جهان تأثیر منفی
گذاشــت و البتــه در این میان ســواحل مرجانــی  Great Barrierواقع در اســترالیا
بیــش از بقیــه نقــاط جهــان دچار مشــکل شــدند .حاال فعــاالن پــروژه CORaiL
امیدوارند بتوانند این پروژه را عالوه بر فیلیپین در سایر نقاط جهان نیز اجرا کنند.
امــا چرا نگهــداری از مرجانها تا ایــن حد اهمیت دارد؟ در پاســخ باید گفت
مرجانهــا پناهگاهــی برای 25درصــد از جانــوران آبزی کوچک جهــان در زمان
طوفانهای زیردریایی هســتند و میتوانند خطوط ســاحلی را نیــز از طوفانهای
حــارهای و گرمســیری نجات دهند .این مرجانها از نظر گردشــگری هم قابلیت
جذب توریستها را دارند پس میتوانند برای کشورهای مختلف درآمدزا باشند.

خبرنگار

اگر شــما هــم از آن دســته افرادی هســتید که
همیشــه بــا پیــام پر بــودن حافظه گوشــیتان
مواجــه میشــوید یــا دائــم در حــال شــارژ
دســتگاه خود هســتید ،شــاید بهترین راهکار،
استفاده از اپلیکیشنهای ویژه برای پاکسازی
دستگاهتان باشد.
درحــال حاضــر اپهــای زیــادی بــا
توانمندیهای متفاوت در این زمینه در گوگل
پلی و اپ اســتور وجود دارند که شاید استفاده
از آنها بویژه برای افراد مبتدی چندان راحت
نباشــد .اما اپ  Droid Optimizerرا میتوان
به آســانی اســتفاده کرد چراکه راهنماییهای
خوبــی دربــاره قابلیتهــای متفــاوت آن ،بــه
کاربران مبتدی ارائه میدهد و شما میتوانید
به آســانی دســتور آن را اجرا کرده و گوشیتان
را پاک کنید.
ایــن اپ کــه رابــط کاربــری ســادهای دارد،
میتواند پساز پاکسازی و تمیز کردن گوشیتان
از فایلهای اضافی ،ســرعت گوشی شما را باال
ببرد .در ضمن این اپلیکیشن اندرویدی بهشما
اجــازه میدهــد کــه برنامــ ه مشــخصی را برای
پاکســازی مشخص کنید تا بهصورت منظم و

امکان استفاده شرکتهای  ICTاز تسهیالت
صندوق توسعهملی

بــا پیگیریهای وزارت ارتباطات امکان اســتفاده شــرکتها و واحدهــای دانشبنیان
حوزه  ICTاز تخفیفها و تسهیالت صندوق توسعه ملی فراهم شد.
بــه گــزارش «ایــران» ،بــا پیگیریهــای وزارت ارتباطــات و هماهنگیهــای انجام
شــده ،شــرکتهای فعال در حــوزه  ICTدارای پروانه بهرهبــرداری از وزارت صنعت
و واحدهــای دارای تأییدیــه دانشبنیان میتوانند از تخفیفات و تســهیالت صندوق
توســعه ملی اســتفاده کنند .این مصوبه در حالی به تصویب رسیده است که تاکنون
ایــن شــرکتها و واحدهــای دانشبنیــان حــوزه  ICTامــکان اســتفاده از تخفیفات و
تســهیالت صندوق توســعه ملی را نداشــتند و با اعالم مرکز شــرکتها و مؤسســات
دانشبنیــان معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری از  ۳۰فروردیــن ماه این
شــرکتها میتواننــد در راســتای حمایــت از ایجاد و توســعه کســب و کارهای بخش
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات از تســهیالت صندوق توســعه ملی اســتفاده کنند .بر
اســاس همین گزارش ،شــرکتهای فعال در حــوزه  ICTدارای پروانــه بهرهبرداری
از وزارت صنعــت برای درخواســت اســتفاده از این تســهیالت میتوانند به صندوق
توسعه ملی و واحدهای دانشبنیان نیز به سایت دانشبنیان مراجعه کنند.

تولید انبوه آیفون  ۱۲تا یک ماه به تعویق افتاد

شرکت اپل تولید انبوه آیفون  ۱۲را بهمدت
 ۱مــاه بهتعویــق انداخته اســت .ایــن بدان
معنی اســت که احتمــاالً آیفون  ۱۲دیرتر از
حد معمــول ،احتماالً تا اواخر اکتبر (آبان)
عرضه خواهد شد.
بهگزارش انتخاب بهنقل از والاستریت
ژورنــال ،ایــن گــزارش یــک هفتــه پــساز
گــزارش تحلیلگر ارشــد چینی اپــل مینگ
چی کو منتشــر میشــود که اعالم کرده بود تولید آیفون  ۱۲بهمدت یک ماه به تأخیر
خواهد افتاد .گزارش والاســتریت ژورنال ادامه میدهد که اپل تخمینهای ساخت
را بــرای ماههــای ژوئیــه تــا پایان ســال  ۲۰درصــد کاهش داده اســت .آیفــون  ۱۲اپل
بزرگتریــن تغییــر در آیفون از آیفون  Xدر ســال  ۲۰۱۷خواهد بــود .این یک طراحی
جدید با الهام از آی پد پروخواهد بود ،با لبههای تیز و حاشیههای تخت.

به صورت آزمایشی و فعالً برای کاربران هندی

سفارش غذا با واتس اپ امکانپذیر شد

برخــی کاربران واتس اپ در هند میتوانند
به وســیله این اپلیکیشــن غــذا بخرند .این
ســرویس بــه طــور آزمایشــی بــرای برخی
کاربران هندی عرضه شده است.
به گــزارش مهر به نقــل از ایندیپندنت،
ســرویس جدیدی در واتــس اپ راهاندازی
شــده که به کاربران اجازه میدهد از طریق
این اپلیکیشــن غذا بخرند .پس از همکاری
فیسبوک و اپراتور هندی « »Reliance Jio Platformsسرویس JioMArtعرضه شده
و در حــال حاضــر به طور آزمایشــی برای گروههایــی از کاربران در هند ارائه میشــود.
کاربران واتس اپ در برخی مناطق بمبئی میتوانند با افزودن شماره تماسJioMart
به فهرســت واتس اپ خود از این سرویس سفارش غذا استفاده کنند و سفارش خود
را در لینکــی برای خرید آنالیــن از یکی از مغازههای محلی ثبت کنند .همکاری میان
این دو شرکت در حالی اعالم شده که چندی قبل فیسبوک  ۵.۷میلیارد دالر در Jio
 Platformsسرمایهگذاری کرد و به سهامدار اقلیت آن تبدیل شد.
از ســوی دیگر با توجه به قرنطینه ناشــی از شــیوع ویروس کرونا ،ســفارش آنالین
غــذا محبوبیــت زیادی یافته اســت .هنــد بزرگترین بــازار برای واتس اپ به حســاب
میآیــد .بیــش از  ۴۰۰میلیــون کاربــر فعــال ماهانه واتــس اپ در هند هســتند .هنوز
مشخص نیست واتس اپ این سرویس را در کشورهای دیگر عرضه میکند یا خیر.

رکوردزنی اپ های ویدئو کنفرانس

خودکار چنین کاری را انجام دهد و دیگر نیازی
نباشــد گاهی بهطور دستی به این کار بپردازید.
 Droid Optimizerهمچنیــن بهطــور اتومــات
برنامههای پس زمینه را میبندد تا در مصرف
شارژ گوشی هم صرفهجویی شود.
حــذف کشهــای ( )cacheمربــوط بــه
اپلیکیشــنها و برنامههــای دیگــری را کــه روی
گوشــی شــما نصــب شــده اســت میتــوان از
دیگــر توانمندیهــای این اپ دانســتDroid .
 Optimizerهمچنیــن میتوانــد بــه محــض
خاموشــی صفحه نمایــش گوشــی ،وایفای را
موقتاً خاموش کند تا دســتگاه شما برای مدت
طوالنیتری شــارژ داشــته باشــد .یکــی دیگر از

توانمندیهای این اپ ،این اســت که فایلهای
اضافــی را پیــدا و حــذف میکنــد و همچنیــن
وظیفــه مدیریــت اپلیکیشــنهای نصب شــده
روی گوشی کاربر را نیز انجام میدهد.
گفتنــی اســت ایــن اپلیکیشــن همچنیــن از
سیســتم امتیازبندی اســتفاده میکنــد و به این
ترتیــب میتوانید از وضعیــت حافظه داخلی،
حافظــه رم و ...باخبــر شــوید.گفتنی اســت این
اپ تاکنــون بیــش از یــک میلیون بــار در گوگل
پلــی بارگذاری و نصب شــده اســت و اگر شــما
هــم عالقهمنــد بــه آن هســتید میتوانیــد این
اپلیکیشــن را بهصــورت رایــگان از گــوگل پلــی
بارگذاری کنید.

برترین پهپاد جهان در راه بازار
سوسن صادقی
خبرنگار

پهپادهــا امــروزه کاربردهای زیادی درعکاســی،
فیلمبرداری ،حمل محموله و ...دارند و از اینرو
شــرکتها بهدنبــال طراحــی ،ســاخت و حتــی
بهروزرســانی پهپادها هســتند تــا کارایــی آنها را
افزایــش دهند .یکی از پهپادهایــی که بعد از دو
ســال و نیم بهروزرســانی به یکی از بهترینهای
روز تبدیل شده پهپاد  Mavic Air2است.
ایــن پهپــاد محصــول شــرکت  DJIاســت و
تغییرات زیادی نسبت به مدل قبلی خود Mavic
 Airدارد .ایــن پهپــاد نســبت بــه مــدل قبلی آن
دارای دوربین بهتری است بهصورتی که دوربین
آن مانند دوربینهای تلفن همراه است .دوربین
دارای لنز ثابت  28میلیمتری و  48مگاپیکسلی
است .دوربین قســمت فیلمبرداری آن  4Kبوده
و با سرعت  60فریم در ثانیه فیلم میگیرد و این
خصوصیاتباعثشدهتافیلموعکسباکیفیتی
را ضبط کند .امکان پروازهــای طوالنی دارد و از 4
کیلومتــر به  10کیلومتــر ارتقا یافته و امــکان پرواز
تــا  34دقیقــه را دارد .دارای سنســورهای جدیــد
کوچکتری است که در تلفن همراهها نیز کاربرد

اخبـــــار

هکرها در پی شیوع کرونا در جهان دست به کار شدهاند

با پیگیری وزارت ارتباطات تحقق یافت

اپلیکیشــنهای ویدئــو کنفرانــس تنهــا در
عــرض مــدت یــک هفتــه در مــاه گذشــته
میالدی (آوریل) رکــورد  ۶۲میلیون دانلود
را شکست.
بــه گــزارش ایســنا ،آمــار و گزارشهــای
منتشر شده از سوی مؤسسه تحقیقاتی App
 Annieحاکی از آن است که تعداد دفعات
دانلــود اپلیکیشــنهای ویدئــو کنفرانــس،
تنها در عرض یک هفته در ماه گذشــته میالدی از مرز  ۶۲میلیون بار عبور کرده اســت.
همزمــان با شــیوع گســترده ویروس خطرنــاک کرونا ،اعــام قرنطینه ،خانهنشــینی و
دورکاری بالغ بر نصف جمعیت جهان ،بســیاری از کاربران به ســمت و ســوی دانلود
نصب و اســتفاده از اپلیکیشــنهای جدید ،پیام رســانها و شــبکههای اجتماعی روی
آوردهاند که در این میان به نظر میرسد سرویسهای ارائه دهنده تماسهای ویدئویی
گروهی موســوم به پلتفرمهای ویدئو کنفرانس نســبت به سایر اپلیکیشنهای موجود
در فروشگاههای اینترنتی از استقبال بسیار بیشتری از سوی کاربران برخوردار بودند.
بر اســاس گزارش وب سایت  ،techcrunchاز جمله محبوبترین اپلیکیشنهای
ویدئــو کنفرانــس کــه در مــدت زمــان قرنطینــه ناشــی از بحــران کرونــا میتــوان بــه
مایکروسافت تیمز ،اسکایپ ،هاوس پارتی ،زوم و گوگل هنگ اوت میت اشاره کرد.
بر اســاس آمارهای منتشر شــده از سوی کارشناســان فعال در مؤسسه تحقیقاتی
سنسور تاور ،تعداد دفعات دانلود اپلیکیشن زوم در هفته سوم مارس نسبت به سه
ماهه چهارم سال  ۲۰۱۹میالدی در ایاالت متحده امریکا  ۱۴برابر بیشتر بوده است.
بــه طور کلی تعــداد دفعات دانلــود اپلیکیشــنهای ویدئو کنفرانــس در این بازه
زمانی در ایاالت متحده امریکا ،انگلســتان و کشــورهای اروپایی با رشــد قابل توجهی
مواجه شده است.

بازگشایی اپل استورها به زودی

دارد .از سوی دیگر دارای سنسور  Air Senseاست
و این سنسور قابلیت شناســایی محیط اطراف را
بیشــتر کرده و هشــدار میدهد .در قسمت جلو و
عقــب پهپاد نیز سنســورهایی بــرای جلوگیری از
برخــورد به موانع دارد .سنســورهایی نیــز در کنار
چراغهای کمکی کار گذاشــته شــده تا به فرود در
محیطی بــا نور کم کمــک کند .این پهپــاد دارای
قابلیت تیراندازی نیز است.
دیگــر ویژگیهــای ایــن پهپــاد بهروزرســانی
شــده ایجاد تعادل و مهارت در فرود آن اســت.

کنترلــر آن کامــاً تغییــر کــرده و دارای صفحــه
نمایــش اســت 3 .باتری بــزرگ دارد .همچنین
دارای هــاب شــارژر ،فیلتر  ،NDمحافــظ پرهها،
آنتنهــای پنهــان و کیــف مخصوص حمــل بار
اســت .ســیگنالهای قابــل اطمینانــی دارد و از
فرکانسهــای  2.4و  5.8مگاهرتــز پشــتیبانی
میکنــد .ایــن پهپــاد بــا اینکــه نســبت بــه مدل
قبلیاش سنگینتر است اما تنها  570کیلوگرم
وزن دارد .این پهپاد قرار است از اواسط ماه مه با
قیمت  799دالر پیش فروش شود.

شــرکت اپــل تصمیــم دارد در ماه مــه اکثر
اپــل اســتورهای خــود در سراســر جهــان
را بازگشــایی کنــد و فعالیــت عــادی بــرای
فــروش رســمی محصــوالت خود را از ســر
بگیرد.
بهگــزارش فــارس بهنقــل از دیلیمیل،
روابط عمومی اپل در یک جلســه توجیهی
داخلــی یکی از مدیــران این شــرکت برای
کارمندان اپل گفته است ،فروشگاههای این شرکت ممکن است در ماه مه بازگشایی
شوند.
 Deidre OBrienنایــب رئیس بخش خــرده فروشهای اپل و روابط عمومی اپل
در اطالع رســانی خود ،به هیچ مکان یا تاریخی اشــاره نکرده و تنها یادآور شده است
اکثر اپلاستورها فعالیت عادی خود را از سر خواهند گرفت.
ایــن اطالعیــه در یک آدرس ویدئویی که فقط برای کارمندان اپل ارائه شــده بود،
توسط نایب رئیس بخش خرده فروشهای این فروشگاه منتشر شده است.
اوبرایــن گفــت که این شــرکت در حــال تجزیه و تحلیــل وضعیت بهداشــتی اپل
استورهاســت؛ اپل در ماه مارس همه  ۲۷۲فروشــگاه امریکایی خــود را تعطیل کرد،
زیرا همهگیری کووید ۱۹بسرعت به یک اورژانس جهانی تبدیل شد.

