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عضو شورای عالی فضای مجازی گفت :طبق دستوری که مبنی بر
فیلترینگ تلگرام صادر شـــده ،باید دسترسی به فیلترشکنها هم
مسدود و وضعیت فعلی اصالح شود.
به گزارش جماران ،محمد حســـن انتظاری افزود :با این اســـتدالل
که مردم به ســـراغ فیلترشکنها میروند ،باید با فیلترینگ تلگرام
مخالفت شـــود ،قابل قبول نیســـت .شاید کســـانی که این حرفها
را مطرح میکنند علت مخالفت آنها چیز دیگری باشـــد و مســـأله
فیلترشکنها را بهانهای برای حمایت از تلگرام قرار دادهاند.
وی در ادامـــه گفـــت :متأســـفانه توجیـــه میکنند که به ما دســـتور
فیلترینـــگ تلگرام داده شـــده و دســـتوری مبنی بر مسدودســـازی
فیلترشکنها وجود ندارد که این سخن درست نیست ،زیرا شورای
عالـــی فضای مجازی چند ســـال قبـــل مصوبه بســـیار محکمی در
خصوص مسدودســـازی فیلترشکنها داشته و چندین بار نیز ابالغ
شـــده و اکنون الزماالجرا اســـت؛ البته در آن مصوبه شرایط خاص
برخی دستگاهها یا افراد برای استفاده از اینترنت بدون فیلتر دیده
شده اما در کل فیلترشکنها باید از دسترس خارج شوند.
وی افزود :در هر حال مرکز ملی فضای مجازی باید این ناهماهنگی
را برطرف کند و وزارت ارتباطات هم ضمن هماهنگی با مرکز ،باید
نهایت همکاری را داشـــته باشـــد .نظارت بر رونـــد مهاجرت مردم
به پیامرســـانهای داخلی با مرکز ملی فضای مجازی است و همه
ارگانها باید با این مرکز هماهنگ باشـــند و در حالت کلی در روند
این مهاجرت نباید هیچ برگشت به عقبی وجود داشته باشد.
محمـــد حســـن انتظاری دربـــاره فعالیـــت تلگرامهای فارســـی نیز
گفت :ادامه فعالیت این ابزارها که بر بســـتر یک پیامرسان خارجی
کار میکنندبه هیچ وجه مورد تأیید نیســـت و آنها نیز باید مســـدود
شـــوند .وی افـــزود :برخـــی میگویند ادامـــه فعالیت برخـــی از این
تلگرامهای فارســـی میتواند به روند مهاجرت مـــردم از تلگرام به
پیامرسانهای داخلی کمک کند و مانع از ایجاد مشکل برای مردم
به خاطر مسدودســـازی ناگهانی تلگرام شـــود ولی این حرفها قابل
قبول نیســـت .انتظـــاری در ادامـــه گفت :طبق مصوبه ســـاماندهی
پیامرســـانهای اجتماعـــی در شـــورای عالی فضای مجـــازی ،همه
پیامرســـانهایی کـــه قصـــد فعالیت در کشـــور را دارنـــد ،باید مجوز
دریافـــت کننـــد .در وزارت ارتباطـــات کمیتهای متشـــکل از برخی از
اعضای شـــورای عالی فضای مجازی و دســـتگاههای دیگر به وجود
آمده که مســـئول اعطای مجوز به این پیامرسانها است و هیچ یک
از پیامرســـانهای خارجی نمیتوانند بدون دریافت مجوز در کشور
فعالیت کنند ،اما این مراحل در خصوص تلگرامهای فارســـی اجرا
نشده است .چون تلگرامهای فارسی بر بستر تلگرام اصلی فعالیت
دارند ،پس از فیلترینگ تلگرام تصمیم بر این شد که آنها فعالیت
خود را بر بســـتر پیامرســـانهای داخلی ادامه دهنـــد و به پیامهای
داخلی ملحق شوند که متأسفانه تا اآلن این اتفاق نیفتاده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه پیامرسانهایی که کامالً ایرانی هستند
باید در داخل کشـــور فعالیـــت کنند ،افزود :فعالیت این دســـت از
پیامرســـانها که مالکیت ایرانی دارند اما بر بستر یک ابزار خارجی
کار میکنند ،حتی با دریافت مجوز هم مطلوب ما نیست.

کاهش درد به کمک واقعیت مجازی

در نشست تاریخی «ترامپ» و «اون» از چه فناوری هایی استفاده شد
میثم لطفی

روزنامه نگار

دیـ ــدار تاریخـ ــی «دونالد ترامـ ــپ» رئیس
جمهـ ــوری امریـ ــکا و «کیم جونـ ــگ اون»
رهبر کرهشمالی بامداد سهشنبه در حالی
در جزیره سـ ــنتوزای سنگاپور برگزار شد که
هنوز بسیاری از سران امریکا از نامشخص
بودن جزئیات توافق اولیـ ــه و مبهم بودن
سرنوشـ ــت نهایـ ــی آن سـ ــخن میگوینـ ــد.
ساعتی پس از این دیدار که هزاران دوربین
تلویزیونـ ــی لحظ ـ ـه به لحظه شـ ــکلگیری
آن را بهصورت زنده پخش کردند ،سـ ــران
کشورهای همسـ ــایه کرهشـ ــمالی هر کدام
مواضـ ــع مختلف خـ ــود را نشـ ــان دادند و
اظهارنظرهـ ــای متفـ ــاوت در ایـ ــن زمینـ ــه
منتشـ ــر شد .این نخسـ ــتین دیدار سران دو
کشور پس از پایان جنگ کره در سال 1953
میـ ــادی بود و رهبران دو کشـ ــور در ابتدای
این دیدار با یکدیگر دست دادند و پیش از
آغاز مذاکرات خود که پشت درهای بسته و
تنها در حضور مترجمان برگزار شد ،برای
دقایـ ــق کوتاه ،در برابر دوربین رسـ ــانههای
مختلف جهان قرار گرفتند و با خبرنگاران
گفتوگوکردند.
دیدار تاریخی سنگاپور در حالی برگزار
شـ ــد که حـ ــدود یک سـ ــال پیـ ــش و در پی
افزایش آزمایشهای موشـ ــکی و هستهای
کرهشمالی ،تنشها بین واشنگتن و پیونگ
یانگ به قدری بـ ــاال گرفت که نگرانیهای
جهانی از وقوع یک درگیری نظامی در شبه
جزیره کره بشـ ــدت افزایش یافت .با همه
تبعات سیاسـ ــی نشسـ ــت تاریخی رئیس
جمهـ ــوری امریکا و رهبر کرهشـ ــمالی ،این
اتفاق یکـ ــی از فناورانهتریـ ــن مالقاتهای
تاریخ بود؛ به نحـ ــوی که مقامات بلندپایه
سنگاپوری اعالم کردند برای تأمین امنیت
جزیـ ــره سـ ــنتوزا و برگـ ــزاری مالقـ ــات چند
ساعته بیش از  15میلیون دالر هزینه کردند
و بخش اعظم آن صرف تأمین و راهاندازی
تجهیزات فناوری شد.
ëëفناورانهترین مالقات تاریخ
مقامات سـ ــنگاپوری در گزارش رسمی
خـ ــود اعـ ــام کردنـ ــد :بـ ــرای دسـ ــتیابی به

نشست تاریخی ترامپ با رهبر کرهشمالی
«رویکرد جامع و یکپارچه فناورانه» را پیش
روی خود قـ ــرار دادند و هرآنچـ ــه در حوزه
امنیت فناوری وجود داشت به کار گرفتند.
این اتفاق امنیتیترین و مهمترین نشستی
بود که در تاریخ کشور سنگاپور برگزار شد و
دولت این کشور بهمنظور برقراری امنیت
کامـ ــل بیش از  15میلیـ ــون دالر هزینه کرد
که در گزارشهای تکمیلی گفته شد بخش
اعظـ ــم هزینـ ــه مذکور صـ ــرف اسـ ــتفاده از
سیستمهایفناوریودوربینهایپیشرفته
شده است.
«کی .شـ ــانموگام» وزیر کشور سنگاپور
اعالم کرد :بیش از پنج هزار افسـ ــر پلیس
و بادیـ ــگارد را در نقـ ــاط مختلـ ــف جزیـ ــره
بهخدمت گرفته اسـ ــت که هر کدام از آنها
وظیفـ ــه خـ ــاص برعهده داشـ ــتند .کشـ ــور
سـ ــنگاپور در مجموع  13هزار افسر پلیس
و  2500بادیـ ــگارد حرفهای دارد که نزدیک
بـ ــه نیمی از آنهـ ــا از این نشسـ ــت مراقبت
کردنـ ــد .مأمورانی کـ ــه در الیههای نزدیک
به محل برگزاری دو نشسـ ــت قرار داشتند
از عینکهای هوشـ ــمند مجهز به سیستم
مـ ــادون قرمز اسـ ــتفاده میکردند تـ ــا زاویه
دیـ ــد آنها افزایـ ــش یابد و بتواننـ ــد فاصله
گسـ ــتردهتری را زیـ ــر نظـ ــر بگیرند .دسـ ــته
دیگر از مأموران مسـ ــتقر در نقاط ویژه نیز
با دوربینهـ ــای مخصوص مـ ــادون قرمز
فضای پیرامـ ــون را زیر نظـ ــر گرفته بودند.
برای تمامی بادیگاردهای حرفهای مستقر
در جزیـ ــره یـ ــک سیسـ ــتم شـ ــبکه داخلی
راهاندازی شـ ــد که اتصال بیسیم بین آنها
را برقرار میکرد .این سیستم که قویترین
ابزارهـ ــای ضـ ــد حمله سـ ــایبری را در خود
جا داده بود ،از طریق گوش ـ ـیهای بیسیم
امـ ــکان برقـ ــراری ارتباط بیـ ــن بادیگاردها
در هـ ــر لحظـ ــه را فراهم کـ ــرد .عینکهای
هوشمند مادون قرمز و گوشیهای بیسیم
هوشـ ــمند مأموران امنیتی به یک شـ ــبکه
مرکـ ــزی مجهز شـ ــده بـ ــود کـ ــه وضعیت
آنها را بهصـ ــورت لحظهبهلحظه زیر نظر
میگرفـ ــت تـ ــا کوچکترین مشـ ــکلی بروز
نکند.
البته پنج هـ ــزار نیـ ــروی امنیتی مجهز

به فناوریهای مذکور بجز پرسنل نظامی
سـ ــنگاپور بود که در نقاط از قبل پیشبینی
شده مستقر شـ ــدند و همچنین دو کشتی
جنگی در آبهای اطراف جزیره سنتوزا به
حالت آمادهباش درآمدند.
وزیر کشور سـ ــنگاپور توضیح داد ،برای
در اختیار گرفتن این تجهیـ ــزات فناوری و
استقرار آنها در جزیره دو هفته زمان سپری
شد و تمام افسران و مأموران امنیتی تحت
فشارهای شدید بودند تا سازماندهیهای
الزم بیـ ــن آنها انجام شـ ــود و طی چند روز
گذشـ ــته آزمایشهای نهایی روی تکتک
تجهیزات الکترونیکی آنها صورت گرفت
تا احتمال بروز هرگونه مشکل از بین برود.
زمانی کـ ــه ترامـ ــپ وارد سـ ــالن اصلی
شـ ــد تا با رهبر کره شـ ــمالی مالقـ ــات کند،
ی آیپد به همراه
یک دسـ ــتگاه رایانه لوح 
داشت .براسـ ــاس گزارش منتشـ ــر شده از
سـ ــوی روزنامـ ــه لسآنجلس تایمـ ــز ،این
آیپد بهصورت ویژه برای رئیس جمهوری
امریکا طراحی شده است که فاقد هرگونه
ابـ ــزار ارتباطـ ــی اسـ ــت و ترامـ ــپ تاکنـ ــون
در چندیـ ــن مورد بـ ــرای نمایـ ــش تصاویر
ویدئویـ ــی از آن اسـ ــتفاده کـ ــرده اسـ ــت .در
نشست تاریخی واشـ ــنگتن -پیونگ یانگ
نیز این تبلت بار دیگر مورد اسـ ــتفاده قرار
گرفـ ــت و رئیـ ــس جمهـ ــوری امریـ ــکا یک
ویدئـ ــوی چهـ ــار دقیق ـ ـهای را بـ ــه دو زبان
انگلیسی و کرهای برای «کیم جونگ اون»
پخش کرد .این ویدئو که سـ ــپس در اختیار
روزنامهنگاران قرار گرفت سابقه دو کشور را
به صورت خالصه نشان داد و بیشتر شبیه
به یک مستند سینمایی ساخته شده بود.
اتاقی که ترامپ و رهبر کرهشـ ــمالی به
همراه دو مترجم پشـ ــت درهای بسـ ــته در
آن مالقـ ــات کردنـ ــد به فناوریهـ ــای فوق
امنیتی مجهز شده بود .دو شخص نزدیک
به رئیس جمهوری امریکا در گزارشهای
مجزا اعالم کردند سیسـ ــتمهای امنیتی و
فناوریهای هوشمند مخصوص این اتاق
از مدتهـ ــا قبل مـ ــورد آزمایش ویـ ــژه قرار
گرفت« .جیمز ماتیس» وزیر دفاع امریکا
اوایل ماه جـ ــاری در یک کنفرانس امنیتی
اعالم کرده بود که اگر نشست میان رئیس

ëëمقاماتسنگاپوریدرگزارشرسمیخوداعالمکردندبرایدستیابیبهنشستتاریخیترامپبا
رهبر کره شمالی «رویکرد جامع و یکپارچه فناورانه» را پیش روی خود قرار دادند و هرآنچه در حوزه
نیم نگاه
امنیت فناوری وجود داشت به کار گرفتند و دولت این کشور به منظور برقراری امنیت کامل بیش
از  15میلیون دالر هزینه کرد که در گزارشهای تکمیلی گفته شد بخش اعظم هزینه مذکور صرف استفاده از سیستمهای
فناوری و دوربینهای پیشرفته شده است.
جمهـ ــوری این کشـ ــور و رهبر کرهشـ ــمالی
برگزار شـ ــود ،فناوریهای امنیتـ ــی ویژهای
که تاکنون در هیچ نشسـ ــت دیگری به کار
برده نشده است مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .سـ ــرانجام یک هفته قبـ ــل از دیدار
تاریخی ،دولت سـ ــنگاپور هتـ ــل «کاپال» را
انتخـ ــاب کرد تـ ــا فناوریهای یاد شـ ــده در
ایـ ــن مکان نصـ ــب شـ ــوند .در همین حال
دولت کرهشـ ــمالی نیز تجهیز اتاق مذکور
را زیر نظـ ــر گرفت و برای آن از فناوریهای
ویژه خود اسـ ــتفاده کرد .رسانههای خبری
توضیح دادنـ ــد تمامی اتاقهای امن هتل
دوربینهای فوق امنیتی کره شمالی را در
اختیار گرفتند و سیسـ ــتمهای ویژه مادون
قرمز و اشـ ــعه ایکـ ــس در تمامـ ــی درهای
ورودی و خروجی هتل نصب شد.
خبرگـ ــزاری «انبیسـ ــی نیـ ــوز» هم در
یک گـ ــزارش مجزا بـ ــه نقـ ــل از منابع آگاه

خود اعالم کرد :مقامـ ــات بلندپایه ایاالت
متحده از یک هفته قبل دستور دادند هتل
«کاپِال» بهطور کامل پاکسـ ــازی شود و کلیه
تجهیزات الکترونیکی موجود در آن ،حتی
دسـ ــتگاههای موبایلی شخصی مربوط به
مدیران و کارمندان هتل جمع شود .در این
زمینه دستور مؤکد داده شد که هیچ یک از
تجهیزات امنیتی و الکترونیکی مستقر در
این هتل ساخت کشور چین نباشد« .دین
بوید» سخنگوی سازمان اطالعات مرکزی
امریکا ( )CIAدر مصاحبه اخیر خود گفته
بود چین همچنان یکی از بازیگران اصلی
جاسوسی محسـ ــوب میشود و بخصوص
در زمینه فعالیتهای تهاجمی جاسوسی
بسیار پیشرفته شده است .او اظهار داشت
چینیها از فناوریهای بسیار پیشرفته برای
رسـ ــیدن به اهداف خود استفاده میکنند
و در ایـ ــن زمینـ ــه به موفقیتهـ ــای فراوان

تاپ اپ

مانی آشتیانی

خبرنگار

راههـــای گوناگونی بـــرای افزایش تمرکز
وجـــود دارد کـــه هـــر فـــردی بـــا توجه به
خصوصیـــات خودش یکـــی از این راهها
را انتخاب می کند .اما بســـیاری از مردم
بـــرای افزایش تمرکز و همچنین تقویت
ذهـــن بـــه کارهایـــی مانند حـــل جدول
روی میآورنـــد .حـــدس زدن کلمـــات
بـــرای پاســـخ بـــه ســـؤالهای مختلـــف
هـــم میتوانـــد مغز شـــما را فعـــال تر و
هم به اطالعـــات عمومی شـــما اضافه
کند .عالوه بـــر جدولهای ســـنتی که در
بسیاری از روزنامهها میتوانید پیدا کنید
در حال حاضر اپلیکیشـــنهای مختلف

حدس کلمات وجـــود دارد که کار همان
جدولهـــای ســـنتی را انجـــام میدهد.
این اپلیکیشـــنها که در قالب بازیهای
گوناگوندراختیارکاربرانقرارگرفتهاندبه
آنهـــا اجازه میدهند که در هر مکان و هر
لحظه امکان حل جداول متنوع داشـــته
باشـــند .در این زمینه برنامههای فارسی
گوناگونی در فروشـــگاههای فـــروش اپ
وجود دارد .یکی از جدیدترین بازیها در
این زمینه «چوپان» است .در این بازی به
جایمشاهدهجدولهایسفیدوسیاهی
که باید کلمات را در آنها بچینید یک راه
نوآورانـــه بـــرای حدس کلمـــات در نظر
گرفته شده است .در این بازی شما نقش
یک چوپانی دارید که باید گله خود را پیدا
کنید .برای پیدا کردن گله هم کلماتی را

که در مســـیر چوپان است  ،حدس بزنید
تا در نهایت او بتواند گله خود را در وسط
بیابـــان پیدا کند .البته ایـــن بازی فقط به
حـــدس کلمات ختم نمیشـــود چرا که
در مســـیر راهی که قرار اســـت طی کنید
مأموریتهایمختلفینیزبهشماسپرده
میشـــود که هر چقدر این مأموریتها را
بهتر انجـــام دهید محبوبیت تان در بین
مردمبیشترمیشودومیتوانیدبهعنوان
چوپان برتر دهکده انتخاب شـــوید .یکی
دیگر از بازیها در ایـــن زمینه «کی ورد»
است .در این بازی کلماتی که بلد هستید،
پیـــدا کنید و با پیدا کـــردن کلمات جدید
دایره لغـــات خودتـــان را افزایش دهید.
این بازی به شما نشان می دهد که چند
کلمـــه بلد هســـتید و چگونـــه میتوانید

کشف اعماق دریاها به کمک پهپاد «تیتان»
قـــــاب
فناوری

سوسن صادقی
روزنامه نگار

رسیدهاند .الزم به ذکر است «کیم جونگ
اون» س ـ ـیوچهار سـ ــاله بـ ــا یک دسـ ــتگاه
مرسدس بنز شـ ــش در ضدگلوله ،مجهز
به انواع فناوریهای امنیتی و الکترونیکی
به همـ ــراه بادیگاردهای دونـ ــده در اطراف
اتومبیل وارد محوطه هتل شد و در مقابل
«دونالـ ــد ترامپ» هفتاد و یک سـ ــاله برای
نخستین بار کادیالک زرهی و سنگین خود
موسـ ــوم به «بیسـ ــت» را به کیم نشان داد.
این اتومبیل ویژه که با نام «کادیالک وان»
هم شناخته میشود هشت تن وزن دارد و
درهای هواپیمای بوئینـ ــگ  747در آن به
کار گرفته شده است .از جمله فناوریهای
موجـ ــود در ایـ ــن اتومبیـ ــل میتـ ــوان بـ ــه
دوربینهای مادون قرمز ،دوربینهای دید
در شـ ــب ،ردیاب ماهـ ــوارهای جیپیاس،
گیرنده اختصاصی ماهـ ــوارهای و ارتباطی
و ...اشاره کرد.

پیشبینی قهرمان جام جهانی 2018
روسیه با هوش مصنوعی

تقویت ذهن با حدس کلمات به صورت فناورانه
نوبرانه

کلمات جدید را کشـــف کنیـــد .در این
بازی شـــما امـــکان دعوت دوســـتان و
بـــازی گروهی نیـــز دارید .هـــر دو بازی
معرفی شـــده به صـــورت رایـــگان در
اختیار کاربران سیستم عامل اندروید
قرار گرفته است.

امروزه استفاده از پهپادها زیاد شده است از این ابزار برای اکتشافات ،عکاسی ،فیلمبرداری ،تعمیر کابلهای برق و ...استفاده میشود .از این
وسیله هوشمند بیشتر روی زمین و هوا استفاده میشود ولی اخیراًیک پهپادی ساخته شده است که برای عکاسی ،فیلمبرداری و اکتشافات
زیر آب دریا و اقیانوسها استفاده میشود .البته باید گفت پیش از این نیز پهپادهای مخصوص زیر آب ساخته شده بود ولی آخرین مدل
پهپادی که سـ ــاخته شـ ــده ،ویژگی منحصربه فردی دارد .این پهپاد که تیتان
( )Titanنـ ــام دارد میتواند برخالف دیگر پهپادها تا عمق بیش از  150متری
فرو رود از اینرو محققانی که از این پهپاد استفاده میکنند میتوانند اکتشافات
بیشتری انجام دهند .آلن وانگ ،رئیس اداره فنی سازنده این پهپاد میگوید:
تیتـ ــان بواقع میتواند به اعماق آب سـ ــفر کند و از آنجایی که این دسـ ــتگاه به
دوربین با کیفیت بسـ ــیار باال ( )4K/UHDمجهز اسـ ــت  ،میتواند عکسها و
تصاویـ ــر ویدئویی خوبی ضبط کند .این پهپاد به بیـ ــش از  3هزار حفره دارای
چراغهای  LEDنیز مجهز اسـ ــت ،بنابراین میتواند بخوبی محیط را روشـ ــن
کند تا کیفیت عکسها و فیلمهای ضبط شده باال رود .وانگ معتقد است از
آنجایی که پهپاد زیردریایی تیتان دارای 6موتور محرکه است بنابراین میتواند
در تمام جهات و دو متر در ثانیه حرکت کند .وانگ در ادامه به یک ویژگی دیگر
این پهپاد اشاره کرده و میگوید :این دستگاه دارای پایداری و ثبات باالیی است و این یکی از ویژگیهای گرفتن عکس و ضبط فیلمهای خوب
و با کیفیت است .این پهپاد میتواند به تبلت و تلفن همراه هوشمند از طریق برنامهای متصل شود بنابراین امکان ثبت و ذخیره عکسها و
تصاویر وجود دارد .برای این پهپاد هنوز قیمتی تعیین نشده است ولی قرار است در سپتامبر 2018راهی بازار شود.
cnet

در بیمارســـتانی در فرانســـه از واقعیـــت مجـــازی برای
آن سوی کاهـــش درد و حواس پرتی بیمـــاران در بخش اورژانس
خبر استفاده میشود.
بهگزارش انگجت ،یکی از مصارف استفاده واقعیت مجازی در علم پزشکی
است .بهعنوان مثال محققان با استفاده از پتانسیل واقعیت مجازی ،حواس
بیمار در مطب دندانپزشکی را پرت میکنند.
بنابرایـــن تعجبی ندارد که از این فناوری در اورژانس نیز اســـتفاده شـــود .در
همین راستا گروهی از دانشجویان فارغالتحصیل در بیمارستان سن جوزف
فرانســـه یک برنامه واقعیت مجازی طراحـــی کردهاند که به بیماران کمک
میکند آرامش یابند و قدرتهای تحمل درد آنها بدون مسکن افزایش یابد.
این برنامه بســـیار ساده است .بیماران یک عینک واقعیت مجازی بهچشم
میزنند و وارد دنیای سه بعدی از تپههای آرامبخش برفی و باغهای چینی
میشوند .چنین درمانی با محرکهای دلپذیر صوتی و بصری حواس بیمار
را از تحمل ناراحتی و درد جراحی پرت میکند.
دکتـــر اولیویه گاناســـیا مدیـــر بخش اورژانس ایـــن بیمارســـتان در این باره
میگوید :این فناوری نوعی حواس پرتی برای بیمار فراهم میکند و احساس
درد و اضطـــراب در اتاق اورژانس را از بین میبرد .تصور میکنم تا  ۱۰ســـال
دیگر واقعیت مجازی در بیمارستانها به طور روتین استفاده شود.
درحال حاضر درمان با واقعیت مجازی هنوز هم تجربی محسوب میشود
و تحقیقات بیشتری الزم است تا از آن بدرستی استفاده شود.

گاهی در پی حملـــه بدافزارها ،با نصب
ناقـــص برخـــی از نرمافزارهـــا و حتـــی
بـــدون دلیل موجه وینـــدوز به اصطالح
باال نمیآید .در چنین شرایطی تکلیف
اطالعات خصوصی روی هارد دیســـک
چیســـت؟ و بـــرای بازیابـــی اطالعـــات
چـــه باید کرد؟ بـــه گزارش «ایـــران» اگر
برحســـب اتفاق یک فایـــل مهم حذف
شـــد بایـــد آن را ســـریع بازیابی کـــرد .از
آنجایی کـــه ویندوز به صـــورت دائم در

حال ذخیرهســـازی اطالعات روی هارد
دیســـک اســـت ،احتمال اینکـــه برروی
ســـکتورهای مرتبط به فایل حذف شده
اطالعات جدیدی ذخیرهســـازی شـــود،
دور از دســـترس نیســـت .بـــرای بازیابی
صحیح و ســـالم فایل حذف شده ،بهتر
است عملیات بازیابی را بالفاصله و در
کوتاهتریـــن زمان ممکن پـــس از حذف
آن آغاز کنید .از ســـوی دیگر باید تا قبل
از شـــروع عملیات بازیابی حتیاالمکان

از هارددرایو کمتر استفاده کرد .بهترین
راه برای بازیابی اطالعـــات یک فایل از
روی هارد دیسک ،خاموش کردن رایانه
بالفاصله پس از حـــذف فایل و متصل
کردن هارد دیســـک به یـــک رایانه دیگر
اســـت تا اطالعـــات را با سیســـتمعامل
آن رایانـــه کـــه از روی هارد دیســـکی به
غیـــر از هارد دیســـک حـــاوی اطالعات
حذف شده بود ،بازیابی شود .اما اگر در
وضعیت عادی مثالً کاربر بخواهد یک

نرمافـــزار ریکاوری نصـــب کند ،ممکن
است فایلهای نصب نرمافزار ریکاوری
خود جایگزیـــن اطالعات حذف شـــده
شوند و کل عملیات بازیابی را با مشکل
مواجه کنند .وینـــدوز دارای ابزار داخلی
بـــرای اســـکن هارددرایو بـــرای بازیابی
اطالعات و فایلهای حذف شده نیست،
اما ابزارهای جانبی بسیاری وجود دارند
که میتوانند این کار را بهســـادگی برای
کاربر انجام دهند.

the verge

عضو شورایعالی فضای مجازی  :فیلترشکنها
باید مسدود شوند

editorial@iran-newspaper.com

چگونه اطالعات حذف شده در رایانه را بازیابی کنیم؟

پاسخ وکیل پرونده تلگرام به قاضی

روز گذشـــته قاضی پرونـــده تلگرام با ارســـال تکذیبیه به
توگـــو با یکـــی از وکالی ایـــن پرونده
بخشـــی از متن گف 
اخـــبار واکنـــش نشـــان داد کـــه این تکذیبیـــه در ایـــن صفحه به
چاپ رســـید .در ادامه وکیل نیز به این متن پاســـخ داد .در این تکذیبیه آمده
است :در پاســـخ به تکذیبیه جناب آقای نادر کریمی ،بازپرس محترم شعبه
 7دادسرای کارکنان دولت در پرونده شکایت فیلترینگ که نسبت به بخشی
توگـــوی اینجانب بـــا روزنامه وزین ایران صـــورت گرفته و در صفحه 8
از گف 
آن روزنامه مورخ  1397/3/23منتشـــر شده اســـت ،توضیحات ذیل مطابق
ماده  23قانون مطبوعات جهت انتشار در نخستین شماره در همان صفحه
تقدیم میشود:
تکذیبیه منتشره مبنی بر سوءتفاهم و سوءبرداشت است ،چرا که:
 -1در مورد مهلت یک هفتهای ،این درخواســـت ما بهعنوان شـــکات بوده تا
مهلتـــی از این بابت اعطا شـــود جهت تقدیم لوایح تکمیلـــی و احیاناً جلب
همراهـــی دولت در شـــکایت (با توجه بـــه اینکه دولت شـــفاهاً به فیلترینگ
تلگرام اعتراض کرده اما رســـماً شـــکایتی ثبت نکرده اســـت) که با موافقت
آن مقام قضایی محترم همراه شـــده اســـت؛ نه نیـــت بازپرس محترم طبق
برداشـــتی که منجر به تکذیبیه شـــده اســـت .گواینکه ،اعطای این مهلت نیز
رسماً در صورتجلسه درج و امضا شده و کذب نیست.
توگو به تأکید عرض شـــد
 -2در مورد اســـتقالل قاضی نیز آنچه در متن گف 
و همچون مورد فوق با مراجعه به فایل صوتی قابل احراز اســـت ،اتفاقاً این
بود که قاضی محترم تأکید داشتهاند که «تا به این لحظه بهصورت مستقیم
از مـــن چیزی نخواســـتهاند» و آنچه بهعنوان تحلیل ما ارائه شـــد ،با توجه به
اظهارنظرهای رســـمی مقامات عالی قضایی بعد از ثبت شکایت ،فشارهای
غیرمســـتقیم بود با این تأکید که تا همین حد نیز کاری تاریخی اســـت ،چون
ســـابقه ندارد که یک بازپرس (مشـــتکی عنه) بدون تصویب قانون ،برای 45
میلیون نفر حکمی مبتنی بر سلب آزادی صادر کند.
النهایه قصد ،تنها اطالعرســـانی مختصر آن هم به درخواست روزنامه ایران
بوده اســـت و نه افشـــای مطالب جلسه یا جو ســـازی؛ کما اینکه مشتکی عنه
در جلســـه حضور نداشت و اساساً تحقیقی صورت نپذیرفت که بخواهد افشا
شود و صرفاً مفاد شکایت ما در جلسه تبیین شده است.
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بـ ــا آغـ ــاز جام جهانـ ــی فوتبال  ۲۰۱۸در کشـ ــور روسـ ــیه ( ۲۴خـ ــرداد تـ ــا  ۲۴تیر) تب
پیشبینیهای فوتبالی نیز بسیار داغ شده است ،بهطوری که یک بانک امریکایی با
بهرهگیری از هوش مصنوعی برآورد کرده است که تیم ملی فوتبال برزیل قهرمان
ایـ ــن دوره از جامجهانی میشـ ــود .بهگزارش ایسـ ــنا ،این بانـ ــک امریکایی گلدمن
ساکس که سابقه پیشبینیهای فوتبالی دیگری را نیز در کارنامه خود دارد ،این بار
در تالشی جدید پیشبینی کرده است تیمهای ملی فوتبال فرانسه ،برزیل ،پرتغال
و آلمان به مرحله نیمه نهایی ورود پیدا کرده و درنهایت برزیل با شکست آلمان،
قـ ــادر خواهد بود به مقـ ــام قهرمانی در این دوره از رقابتها دسـ ــت پیدا کند .البته
گلدمن سـ ــاکس یک بار دیگر به اشتباه نتیجه جام جهانی  ۲۰۱۴را پیشبینی کرده
بود ،این بار در تالشـ ــی جدید سعی دارد با بهرهگیری از فناوریهای نوین همچون
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی ،پیشبینیهای معتبرتر و قابل اعتمادتری را
به طرفداران فوتبالی ارائه دهد.
ایـ ــن بانک امریکایی با اسـ ــتفاده از فناوری هوش مصنوعی ،چهـ ــار مدل یادگیری
ماشـ ــینی و با وارد کردن خصوصیات تیمهای فوتبالی حاضـ ــر در این دوره از جام
جهانی ،اطالعات شخصی بازیکنان و دادههای مربوط به عملکرد اخیر این تیمها
و سپس مقایسـ ــه دادههای وارد شده مذکور با امتیاز تمام بازیهای جام جهانی و
جام ملتهای اروپا از سال  ۲۰۰۵به بعد توانسته است به این نتیجه برسد .گلدمن
سـ ــاکس نیز در گـ ــزارش این پیشبینی خـ ــود درباره ماهیت غیـ ــر قابل پیشبینی
بازیهای ورزشـ ــی بخصوص فوتبال میگوید :به هیچ عنوان نمیتوان صددرصد
به نتایج پیشبینیهای فوتبالی حتی با استفاده از پیشرفتهترین فناوریهای جهان
از جمله هوش مصنوعی اعتماد کرد ،چراکه ماهیتی کامالً نامشـ ــخص و غیرقابل
حدس دارند و همین هم موجب میشـ ــود که تماشـ ــای بازیهای فوتبال در جام
جهانـ ــی هیجانانگیز و لذتبخش باشـ ــد .از طرفی دیگر یک شـ ــرکت دیگر به نام
یاِی اسـ ــپرتز که تیم ملی فوتبال آلمان را در جام جهانی  ۲۰۱۴بدرسـ ــتی قهرمان
ا 
پیشبینی کرده بود ،حاال میگوید تیم فوتبال فرانسه در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه با
شکست آلمان به قهرمانی میرسد.

