
11 شنبه 4 تیر 1401
 شماره  8528

تقریبا پس از 2ســال از برگزاری نخستین جلسه 
کارگروه مدیریــت یکپارچه محیط هــای آزمون 
تنظیم گری )ســندباکس(، بانک مرکزی درنهایت 
 )sandbox( از آغاز به کار رســمی ســندباکس
خود خبــر داد. حاال با این اتفاق، پــس از رونمایی 
از سندباکس ســازمان فرابورس در سال گذشته، 
ســندباکس بانک مرکزی کار خود را آغاز می کند 
تا از ابداعات و نوآوری در ارتقای فناوری های مالی 
حمایت کنــد. این پروژه با همکاری شــرکت ملی 
انفورماتیک و با هدف پیشــبرد ایده های فناورانه 
برای تحول دیجیتال در کســب وکارهای صنعت 
مالی اجرا شــده است. درواقع، ســندباکس بانک 
مرکزی به کســب وکارها کمک می کند تا ایده ها و 
محصوالت خود را در محیطی کنترل شده آزمایش 
کنند؛ به ویژه برای ایده های تحول آفرینی که برای 
آنها قوانیــن خاصی وجود ندارد. همچنین ســند 
باکس بانک مرکزی، نقطه تماســی میان صنعت و 
رگوالتور برای توســعه و رفع موانع اجرایی ایده ها 
ایجاد می کند و به صاحبان ایــده و نوآوران کمک 
می کند که در محیطی امن، واقعی و کنترل شده در 
مسیر پیشبرد ایده و محصول نهایی فعالیت کنند. 
سندباکس بانک مرکزی همچنین به صاحبان ایده 
می کند که درک صحیح و واقعی تری از توسعه فنی 
خدمات خود داشته باشند. عالوه بر این، سندبانک 
مرکزی در شرایطی که اقتصادهای نوآور به عنوان 
اقتصادهای پیشرو در دنیا شناخته می شوند، کمک 
می کند که ایده های تحول آفرین منجر به نوآوری 

در اقتصاد شوند.

شناساییتأثیراتکسبوکارها
مهدی عبادی، عضو هیــأت مدیره انجمن فین تک 

در گفت وگو با همشــهری با اشــاره بــه تأثیرات 
مثبت و منفــی بعضی از کســب وکارهای نوآور بر 
اقتصــاد می گویــد: »تأثیرات اقتصــادی برخی از 
کســب وکارهای نوآورانه که به ویــژه در حوزه های 
بانکی و مالی شروع به فعالیت می کنند، ممکن است 

به راحتی قابل شناسایی نباشند.« 
عبادی شناســایی پیامدهای مختلف شکل گیری 
کســب وکارها را مهم می داند و ادامه می دهد: »اگر 
کسب وکارهای حوزه پولی و بانکی، بدون قانونگذاری 
و بدون توجه به وجوه مختلف آنها، شروع به کار کنند 
و بزرگ شوند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی 

بر اقتصاد بگذارند.«
او ضرورت ایجاد سندباکس ها را به این دلیل می داند 
که در یک محــدوده کنترل شــده و قابل نظارت، 
کســب وکارها ایجاد می شــوند و پس از یک دوره 
مشــخص که در ســندباکس فعالیت کردند، ابعاد 

مختلف آنها شناسایی می شود.
عبادی با اشــاره به اینکه براساس این شناسایی ها، 
قانونگذاری صورت می گیرد عنوان می کند که به این 
ترتیب اگر کسب وکاری پیامدهای منفی بر اقتصاد 

داشته باشد، می توان مانع از تأثیرات منفی آن شد.
به گفته او »همچنین اگر کسب وکاری دارای تأثیرات 
مثبت بود، می توان این تأثیرات را به حداکثر ممکن 

رساند.«

بانکمرکزیبهعنوانرگوالتوربخشی
عضو هیأت مدیره انجمن فین تک با اشاره به اینکه 
سندباکس در حقیقت یک محیط محدود و کنترل 
شده آزمایش مدل های کســب وکاری است، ادامه 
می دهد: »بانک مرکزی به این دلیل سندباکس خود 
را راه اندازی کرده که بخشی از کسب وکارها در حوزه 
بانکی و پرداخت الکترونیــک فعالیت می کنند که 

»رگوالتور بخشی« آنها بانک مرکزی است.«
عبادی همچنین به ایجاد سندباکس های حوزه های 
بورس و بیمه در دنیا اشاره می کند و می گوید: »در 

ایران فعال بانک مرکزی پیشقدم شده و سندباکس 
این بانک بــرای کســب وکارهای پولــی و بانکی 

راه اندازی شده است.
به گفته او »با آغاز به کار ســندباکس بانک مرکزی، 
کسب وکارهای فناور با دردســر کمتری می توانند 

وارد حوزه اقتصاد شوند.«

بازیبرد-برد
مهران محرمیان، معاون فناوری هــای نوین بانک 
مرکزی با اشــاره به اینکــه برای توســعه اقتصاد 
دیجیتال و حرکت از کسب وکارهای سنتی به سمت 
کســب وکارهای پویا و نوآور، دچار نوعی دوگانگی 
متناقض هستیم می گوید: »هرچند این رویکرد به 
افزایش ثروت و اشتغال در کشور کمک می کند اما 
با مخاطرات و مشــکالتی برای کسب وکارها مواجه 
هســتیم و به همین خاطر ضروری است برای آنها 

مقرراتی در این باره وضع شود.«
آنگونــه که محرمیــان عنوان می کنــد، نوپا بودن 
کســب وکارهای نوآور حوزه پولــی و بانکی و دیده 
نشــدن همه ابعاد آن و از طرف دیگــر کند بودن 
فرایندهای مقررات گذاری، باعث شــده که نتوانیم 
پابه پــای این نوآوری هــا حرکت کنیــم. بنابراین 
»راهکاری کــه بانک های مرکــزی و تنظیم گران 
مقــررات در حوزه های مختلف دنیا به ســمت آن 

حرکت کرده اند، ایجاد سندباکس  است.«
به گفته او »در فرایند سندباکس زمینه برای صدور 
محدود مجوز برای برخی کسب وکارها که ابعاد آن 
هنوز مشخص نشده فراهم می شود تا به این واسطه 
فعالیت خود را شروع کنند و پس از بررسی چگونگی 
توسعه و ادامه فعالیت این کسب وکارها، در نهایت 
شــرایط برای تعامــل دو طرفه میــان تنظیم گر و 

کسب وکار فراهم خواهد شد.«
 معاون فناوری های نویــن بانک مرکزی با تأکید بر 
اینکه کســب وکارها با حضور در این محیط جدید، 
این امکان برایشان فراهم می شود که تحت نظارت 

و همکاری، مقررات مربوطه برای آنها تبیین شود، 
می گوید: »در عین حال، این فضا به کســب کارها 
هم کمک می کند که به یک نهاد مشخص پاسخگو 
باشند و در نتیجه تعاملی در این فضا شکل می گیرد 

که نتیجه آن یک بازی برد-برد خواهد بود.«

مزیتهایسندباکسبرایکسبوکارها
مزیت ایجاد ســندباکس ها را از دو جنبه می توان 
درنظر گرفت. یکی از مزیت هایی که ســندباکس 
بانک مرکزی برای کسب وکارها دارد شامل تسهیل 
در برقراری ارتباط مؤثر و مفیــد میان تنظیم  گر و 

فین تک هاست.
همچنین تسهیل و تسریع در تدوین قوانین جدید 
توســط قانونگذار، ارتقای ســطح امنیت اطالعات 
مشتریان به اســتانداردهای مورد پذیرش جامعه 
جهانی در محصــوالت و خدمات فین  تــک و ارائه 
چارچــوب نظارتی مؤثــر و کارا بــرای محصوالت 
و خدمــات فین تکی بخشــی دیگــر از مزیت های 
سندباکس بانک برای کسب وکارها به شمار می رود.

بررســی میزان تطابق محصــوالت و خدمات ارائه 
شده با دســتورالعمل ها، مصوبه ها و استانداردهای 
تعریف شده، بررسی تأثیرگذاری فناوری ارائه شده 
بر اقتصاد بــازار و همچنین بهبــود فرایند اعطای 
مجوز کسب وکار برای فین  تک  ها را از مزایای دیگر 
سندباکس بانک مرکزی برای کسب وکارها می توان 

دانست.
این در حالی است که سندباکس می تواند به افزایش 
رقابت سالم میان شــرکت های فین  تک به منظور 
تحریک فضای کسب وکاری و فعاالن صنعت فناوری 
مالی برای توسعه و گسترش ایده های نوآورانه خود 

کمک کند.
دریافت معافیت های مقرراتی برای دوره حضور در 
محیط آزمون و امکان آزمــون محصول، خدمت یا 
مدل کسب وکاری جدید به صورت واقعی هم از دیگر 

مزایای سندباکس بانک مرکزی است.

محیطآزمایشیبانکمرکزیبرایکمکبهاستارتآپها
 سندباکس بانک مرکزی در یک محیط آزمایشی، می تواند تأثیرات مثبت و منفی شرکت های دانش بنیان حوزه مالی

را بر اقتصاد شناسایی کند

کمتر شدن رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و احساس امنیت کاذب، فرصت را برای جهش و بروز زیرسویه های جدید اومیکرون 
فراهم می کند

عبور سویه های جدید کرونا از واکسن

براســاس داده های جدیــد محققان مرکز پزشــکی 

پزشکی
بث دیکانس از کالج پزشکی هاروارد، به نظر می رسد که 
زیر سویه های اومیکرون با نام های BA.4 و  BA.5 از 
 پاســخ های آنتــی بادی، هــم در افــرادی کــه قبال دچــار عفونت

کووید-19شــده اند و هم افرادی که به طور کامل با دوز تقویت کننده 
واکسینه شده اند، به راحتی فرار می کند.

به گزارش ســی ان ان، با این حال انتظار می رود که واکسیناســیون 
کووید-19 محافظت قابل  توجهی در برابر بیماری  های شدید ایجاد کند 
و سازندگان واکســن در حال کار روی دوزهای به  روز شده ای هستند 
که ممکن اســت پاســخ ایمنی قوی  تری را در برابر سویه های مختلف 

ویروس ایجاد کند.
براســاس تحقیقات جدید منتشر شده در مجله پزشــکی نیوانگلند، 
سطوح آنتی بادی های خنثی کننده ای که با ابتال یا زدن واکسن ها ایجاد 
می شود، در برابر زیرشــاخه های BA.4 و BA.5 در مقایسه با ویروس 
کرونای اصلی چندین برابر کمتر است. دکتر دان باروچ، نویسنده این 
مقاله گفت: ما شاهد کاهش 3برابری تیترهای آنتی بادی خنثی کننده 
ناشــی از واکسیناســیون و ابتال به ویروس در برابــر BA4و BA5 در 
مقایســه با BA1و  BA2بودیم که هم اکنون به طور قابل توجهی کمتر 
از انواع اولیه کووید-19هستند. او گفت: داده های ما نشان می  دهد که 
زیرمجموعه های جدید اومیکــرون احتماال می توانند منجر به افزایش 
عفونت در جمعیت  هایی شوند که سطوح باالیی از ایمنی را با واکسن و 
همچنین ایمنی طبیعی به زیرسویه های BA1و BA2دارند. با این حال، 
این احتمال وجود دارد که ایمنی واکسن همچنان محافظت قابل توجهی 

در برابر بیماری شدید با BA4 و BA5 ایجاد کند.
این یافته های تازه منتشر شــده، ُمهر تأییدی بر تحقیقات جداگانه ای 
بود که توسط دانشمندان دانشگاه کلمبیا کشف شد. آنها اخیرا دریافته 

اند که ویروس های BA.4 و BA.5 در مقایسه با سایر زیرمجموعه های  
اومیکرون، احتمال بیشتری برای  فرار از آنتی  بادی های موجود در  خون 
بزرگساالن کامال واکسینه و تقویت  شــده دارند و به این ترتیب خطر 
ابتال به عفونت های کووید-19افزایش می یابد. نویسندگان این مطالعه 
می گویند که نتایج آنها حاکی از خطر باالتر ابتال به عفونت مجدد است، 
حتی در افرادی که ایمنی قبلی در برابر ویــروس دارند. مرکز کنترل 
و پیشــگیری از بیماری های آمریکا تخمین می زند که 94.7درصد از 
جمعیت 16سال به باال در این کشــور دارای آنتی بادی علیه ویروس 
کرونا هستند که از طریق واکسیناســیون، عفونت یا هر دو ایجاد شده 
است. براساس داده های به اشتراک گذاشته شده توسط مراکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری های، زیرسویه های BA.4و BA.5حدود 35درصد 
از عفونت  های جدید کووید-19را در هفته گذشــته در سراسر ایاالت 
آمریکا ایجاد کردند که این رقم در هفته قبــل 29درصد بود. BA.4و 
BA.5مسری ترین گونه هایی هســتند که تا به امروز منتشر شده  اند و 

انتظار می رود طــی چند هفته آینده بر انتقــال کووید-19در آمریکا، 
بریتانیا و اروپا غالب شوند.

ظرفیتجهشبیشتر
در مقاله مجله پزشکی نیوانگلند در میان 27شرکت  کننده تحقیقاتی 
که با واکسن فایزر واکسینه و تقویت شده بودند، محققان دریافتند که 2 
هفته پس از دوز تقویت  کننده، سطح آنتی  بادی های خنثی  کننده بسیار 

کمتر از پاسخ به ویروس کرونای اصلی بوده است.
برای آنکه مشخص شــود ســطح آنتی بادی خنثی کننده  دقیقا چه 
معنایی در اثربخشی واکسن دارد و آیا یافته های مشابهی در میان گروه 
بزرگ تری از شــرکت کنندگان ظاهر می شود یا خیر، نیاز به تحقیقات 
بزرگ تر و بیشتری اســت. باروچ گفت: داده های ما نشان می  دهد که 
کووید-19هنوز هــم ظرفیت جهش  های بیشــتر را دارد که منجر به 
افزایش قابلیت انتقال و افزایش فرار از آنتی  بادی می شــود. با برداشته 
شــدن محدودیت ها، باید هوشــیار باشــیم و به مطالعه انواع جدید و 

سویه های فرعی ادامه دهیم.
مطالعه جداگانه ای که هفته گذشته در مجله Nature منتشر شد، نشان 
داد که اومیکرون ممکن است جهش  هایی ایجاد کند تا از ایمنی ناشی 
از ابتال به عفونت قبلی BA.1جلوگیری کند، این نشــان می  دهد دوز 
تقویت  کننده واکسن مبتنی بر BA.1ممکن است به محافظت گسترده 
در برابر زیرمجموعه های جدید اومیکرون، مانند BA.4و BA.5.دست 

پیدا نکنند.
دکتر وسلی النگ، آسیب شــناس تجربی در بیمارســتان متدیست 
هیوســتون، گفت: مردم باید بدانند حتی با وجود ابتالی قبلی، ممکن 
است دوباره بیمار شوند. باید نگران امنیت کاذبی باشیم که در میان مردم 
رخنه کرده است. هشدار می دهم که کووید-19هنوز تمام نشده است.

عمادالدینقاسمیپناهدانش بنیان
روزنامه نگار

آزمایشفتوسنتزمصنوعیبرای
افزایشتولیدغذا

میلیون ها سال اســت که روش فتوســنتز در گیاهان آب، 
دی اکســید کربن و انرژی نور خورشــید را به زیست توده 

گیاهی و غذاهایی که می خوریم تبدیل مي کند. 
با این حال، این فرایند بســیار ناکارآمد است و تنها حدود 
یک درصد از انــرژی موجود در نور خورشــید به گیاه ختم 
می شود. به گزارش فیز، دانشــمندان دانشگاه دالوار راهی 
برای دور زدن نیاز به فتوســنتز بیولوژیکــی و ایجاد غذای 
مستقل از نور خورشید با استفاده از فتوسنتز مصنوعی پیدا 

کرده اند.
این تحقیق که در مجله نیچر منتشر شده است، از یک فرایند 
الکتروکاتالیستی 2مرحله ای برای تبدیل دی اکسیدکربن، 
الکتریسیته و آب به استات که شکل جزء اصلی سرکه است، 
استفاده می کند. سپس ارگانیسم های تولیدکننده غذا برای 
رشــد اســتات را در تاریکی مصرف می کنند. این سیستم 
ترکیبی آلی معدنی ترکیبی با پنل های خورشــیدی برای 
تولید الکتریسیته برای تامین انرژی الکتروکاتالیزور می تواند 
بازده تبدیل نور خورشید به غذا را افزایش دهد که برای برخی 
غذاها تا 18برابر کارآمدتر است. رابرت جینکرسون، نویسنده 
مقاله و استادیار مهندسی شــیمی و محیط زیست دانشگاه 
ریورســاید، می گوید: ما به  دنبال شناسایی روش جدیدی 
برای تولید مواد غذایی بودیم که می تواند از محدودیت های 

معمول فتوسنتز بیولوژیکی عبور کند.
برای ترکیب تمام اجزای سیستم با هم، خروجی الکترولیز 
برای حمایت از رشد ارگانیســم های تولید کننده غذا بهینه 
شد. الکترولیزها دستگاه هایی هســتند که از الکتریسیته 
برای تبدیل مواد خام مانند دی اکســید کربن به مولکول ها 
و محصوالت مفید اســتفاده می کنند. مقدار استات تولید 
شده افزایش یافته درحالی که میزان نمک مصرفی کاهش 
یافته است و در نتیجه باالترین سطح استات تولید شده در 
الکترولیز تا به امروز بوده اســت. فنگ جیائو نویسنده این 
مقاله از دانشگاه دالوار می گوید: با استفاده از پیشرفته ترین 
راه اندازی الکترولیز CO2 دومرحله ای که در آزمایشگاه ما 
ایجاد شده است، توانستیم به گزینش پذیری باالیی نسبت 
 CO2 به اســتات دســت یابیم که از طریق روش الکترولیز
معمولی قابل دسترســی نیســت. آزمایش  ها نشان داد که 
طیف وسیعی از ارگانیســم های تولیدکننده غذا را می توان 
در تاریکی مستقیما روی خروجی الکترولیز غنی از استات، 
ازجمله جلبک های سبز، مخمرها و میسلیوم های قارچی که 

قارچ تولید می کنند، رشد داد.
تولید جلبک با این فناوری تقریبا 4برابر بیشــتر از رشد آن 
به روش فتوسنتزی انرژی ذخیره می کند. تولید مخمر نیز 
تقریبا 18برابر بیشتر از روشی که به طور معمول با استفاده از 
شکر استخراج شده از ذرت کشت می شود، در مصرف انرژی 

صرفه جویی می کند.

5Gتنهادلیلتوسعه
برایپذیرشمتاورساست

حجت االســالم محمد کهونــد، عضو 
کارگروه فضــای مجازی کمیســیون 
اجتماعی و سیاســی مجلس خبرگان 
رهبری اعالم کرد که توسعه 5G در دنیا 
و ایران هیچ دلیلی جز ایجاد شبکه بلوغ 

برای پذیرش متاورس ندارد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، این کارشناس فضای مجازی 
در این رابطه گفت: متاورس هم اکنون آمده اســت و نهایتا 
تا 2۰سال آینده در جهان و ایران نهادینه و فراگیر می شود، 
چرا که امروز قیمت تجهیزات متاورس به شدت باال و قیمت 
زیرســاخت اجرایی آن خیلی زیاد اســت و در آخر اینکه 
اجرای آن نیازمند پهنای باند فوق العاده باالیی دارد که در 
حد 5G است. این درحالی است که اصال برای هیچ نیازی 
نه در ایران بلکه در دنیا، نیازی به 5G نیست و 4G کفاف 
همه نیازهای اینترنت اشیا، شــهرهای هوشمند و دولت 
هوشــمند و خدمات الکترونیک دولت را می دهد و توسعه 
5G در دنیا و ایران هیچ دلیلی جز ایجاد شــبکه بلوغ برای 

پذیرش متاورس نیست.
محمد کهوند همچنین گفت: خالق متاورس همان آفریننده 
اینستاگرام است که امروز خطوط قرمز در تبلیغات را برای 

کاربران چینش کرده و در حال کنترل متاورس است.
این کارشــناس فضای مجازی تصریح کــرد: راه مبارزه با 
وهابیون و ضدانقالب ها این نیست که مقابله خود را به بستر 
شبکه های مجازی بکشانیم، بلکه اتفاقا صداوسیما باید یک 
شبکه تلویزیونی ایجاد کند و گفت وگوی مقابل و رودر رو با 
حضور کارشناسان متخصص برگزار کند، چون اعتقاد داریم 

ما بر حق هستیم.

عوارضطوالنیمدتمتاورس

درحالی کــه کار در دنیای متاورس با آواتارهای شــخصی  
شــده، ارائه های هولوگرافیک و بازی هــای مجازی ممکن 
است سرگرم کننده به نظر برســد، اما واقعیت زندگی اداری 
دیجیتال ممکن است بســیار کمتر لذتبخش باشد و حتی 
با برخی از مضرات قابل توجه برای سالمتی همراه باشد. به 
گزارش فورچون، در تحقیقی جدید که توسط دانشمندان 
دانشگاه های کمبریج و کوبورگ آلمان انجام شده، عوارض 
حضور طوالنی مدت در دنیای متاورس مشــخص شــد. از 
18کارمند دانشگاه خواســته شــده تا به مدت یک هفته، 
فعالیت های کاری خود را به مدت 8ساعت در متاورس انجام 
دهند. اما 2نفر از شــرکت کنندگان پــس از مدت کوتاهی 
با توجه به مشــکالتی مانند حالت تهوع و ســردرد از ادامه 
آزمایش انصراف دادند. ظاهرا دلیل اصلی این مشکالت، وزن 
زیاد هدست Oculus Quest 2 بوده است. به این ترتیب از 
حالت تهوع به عنوان یکــی از عوارض اصلی واقعیت مجازی 
یاد شده است. به جز آن 2نفر، سایر افراد تمام فعالیت های 
خود را در مدت  مشخص شده انجام دادند و برخی پیامدهای 
منفی آن را گزارش کردند. شرکت کنندگان به طور متوسط 
42درصد افزایش ســطح ناامیدی و 48درصد افزایش درد 

چشم را در مقایسه با محیط کار فیزیکی، گزارش کردند.
البته در کنار این مشکالت، این شرکت  کنندگان به بهره وری 
پایین تر در کارهای خود نیز اشــاره کردنــد. به عنوان مثال 
گفتند که در محیط های مجازی، یادداشــت برداری بسیار 
دشوار است. با وجود این، مدعی بودند که در آینده می توان 
به نوعی در واقعیت مجازی کارهای خودشان را انجام دهند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که با پیشرفت  های 
فناوری، احتماال بســیاری از این مشکالت استفاده برطرف 
می شود و انسان نیز با فشــارهای مربوط به چشم خود کنار 
خواهند آمد. از متاورس در ســاده ترین شکل خود می توان 
به عنوان نسخه فیزیکی اینترنت یاد کرد که از زمان تغییر نام 
فیسبوک به متا در سال2۰21 شناخته شده است. طبق این 
مفهوم، کاربران از طریق آواتار و فناوری واقعیت مجازی، با 

یکدیگر در تعامل هستند.
محققان با انجام این آزمایش که نتایج آن در مقاله ای با عنوان 
اندازه گیری تأثیرات کار بــا واقعیت مجازی برای یک هفته 
ارائه شد، تالش کردند تا تأثیرات کار از طریق واقعیت مجازی 
برای مدت  طوالنی را شناسایی و همچنین آن را با محیط های 

واقعی و فیزیکی مقایسه کنند.

ســخنگوی وزارت ارتباطــات بــا بیــان 
اینکه زیرساخت حفاظت از کودکان 
در فضــای مجازی آماده شــده اســت 
گفت: اینترنت کودک تا 2 هفته دیگر 

رونمایی می شود.
پیاده سازی  پروژه اینترنت کودکان از 
دی ماه ســال گذشــته کلید خــورده و 
طی فعال ســازی  آن تاکنون 2 میلیون 
نفر از این بستر استفاده کرده اند. در 
راســتای تکالیفی که ســند صیانت از 
کــودکان در فضــای مجــازی برعهــده 
وزارت ارتباطــات گذاشــته، ایــده 
»نشان دوســتدار خانواده« نیز برای 
اعطــا بــه پلتفرم هــا و ارائه دهنــدگان 
خدمات ســایبری امن، در دســتورکار 

قرار دارد.

   ۲ 
هفته 

دانشــمندان چینــی موفق شــده اند 
مدل  هــوش مصنوعــی ای را بــا ۱۷۴ 
تریلیــون پارامتــر آمــوزش دهنــد که 
از آن به عنوان نخستین مدل هوش 
مصنوعی در ســطح مغز انســان یاد 
می شــود. سیســتم استفاده  شــده 
بــرای ایــن مــدل هــوش مصنوعــی 
Sunway OceanLight اســت که 
گاه با نام OceanLite نیز شــناخته 
می شــود. ایــن سیســتم برپایــه ۹۶ 
هزار گــره پردازشــی کار می کنــد و از 
تراشــه های ترکیبــی ۳۹۰ هســته ای 
SW39010Sunway بهــره می برد 
کــه درمجمــوع تقریبــاً ۴۰ میلیــون 

هسته دارند.

   ۱۷۴ 
تریلیون

پایانپشتیبانیازیک
ویندوزدیگر

مایکروســافت از ماه آینده، پیغام هایی را برای 
کاربران ویندوز 8.1ارسال خواهد کرد تا به آنها 
اطالع رسانی کند، پشتیبانی از این سیستم عامل 

در تاریخ 2۰دی ماه 14۰1پایان خواهد یافت.
به گزارش آنگجت، مایکروســافت 5 سال پیش 
پشــتیبانی از ویندوز 8 را پایان داده بود، اما به 
پشــتیبانی از ویندوز 8.1 تا ژانویه 2۰23ادامه 
می دهد. با وجود این، مایکروسافت برای ویندوز  
 )ESU( 8.1به روزرســانی امنیتی توسعه یافته
منتشر نخواهد کرد، بنابراین کسب و کارها مجبور 
خواهند بود تا بدون به روزرسانی های امنیتی، از 
این سیستم عامل استفاده کنند. در گذشته نیز 
مایکروســافت برای اطالع به کاربران در مورد 
پایان پشتیبانی از ویندوز 7 اعالن های مشابهی را 

برای آنها ارسال کرده بود.
کاربران ویندوز 8.1 باید سیستم عامل یا سیستم 
خود را ارتقا دهند. مایکروســافت اطالع رسانی 
کرده که اکثر دســتگاه هایی که از ویندوز  8.1 
پشتیبانی می کنند، به دلیل مشخصات مورد نیاز، 

از ویندوز  11پشتیبانی نمی کنند.
به همین خاطر احتماال بســیاری از این کاربران 
مجبور خواهند بود از ویندوز 1۰ استفاده کنند. 
ویندوز 1۰ تا 22 مهر ســال 14۰2پشــتیبانی 

می شود.

اینترنت

عدد خبر

فناوری

نرم افزار

دانش


