
چهارشنبه 26 مرداد 241401
شماره  8568

 اطالع رسانی دیرهنگام
درباره اختالل اینستاگرام

پس از اختالل های شدید در اینستاگرام، شرکت ارتباطات زیرساخت 
دیروز از رفع اختالل این پلتفرم خبر داد

واکسن 100ساله ای که از ابتال به 
کرونا پیشگیری می کند

محققان بیمارستان عمومی ماساچوست در مطالعه ای کوچک 
نشان دادند که یک واکسن 100ساله که به طور گسترده برای 
پیشگیری از سل مورد اســتفاده قرار می گیرد ممکن است از 
کووید-19 محافظت کند. بــه گزارش بوســتون گلوب، این 
 Cell Reports Medicine یافته ها که روز دوشنبه در مجله
منتشر و در داوطلبان مبتال به دیابت نوع یک انجام شد، نشان 
داد که واکسن ب، ث، ژ )BCG( 92درصد در مقابل یک دارونما 
در محافظت در برابــر عفونت ها مؤثر اســت. زمانی که کووید 
در اوایل سال2020 شــایع شــد، بیماران قبال در مطالعه ای 
ثبت نام کرده بودند که تأثیر واکســن BCG را در دیابت نوع 
یک بررسی می کرد. محققان به ســرعت یک آزمایش موازی 
را با همــان بیماران راه انــدازی کردند تا ببینند این واکســن 
چقدر در محافظــت در برابر ویروس جدید مؤثر اســت. همه 
144شرکت  کننده کارآزمایی بالینی مطالعه دیابت در کارآزمایی 
موازی که از ژانویه2020 تا آوریل2021 انجام شد، قبل از اینکه 
هر یک از شرکت کنندگان در برابر کووید واکسینه شوند، حاضر 
شــدند. 96نفر از این بیماران این واکســن را دریافت کردند، 

درحالی که 48بیمار با دارونما درمان شدند. 

اندرو دی ناردو، اســتادیار بیماری های عفونی در کالج پزشکی 
بیلور در هیوستون: نتایج نشان می دهد که BCG بیش از حد 
انتظار در برابر کووید مؤثر اســت. او همچنیــن در حال انجام 
تحقیقاتی است که نشان می دهد آیا BCG می تواند از کارکنان 
مراقبت های بهداشــتی در برابر ویروس محافظت کند یا خیر. 
اگرچه تاکنون واکســن های زیادی برای پیشگیری از بیماری 
ســخت و مرگ ومیر بر اثر کووید ســاخته و توزیع شده است 
اما دی ناردو گفت که این واکســن  ها آنطور که دانشمندان در 
ابتدا امیدوار بودند، بادوام یا محافظ در برابر ســویه های جدید 
نبوده اند. به گفته او این احتمال زیاد اســت که BCG می تواند 
همراه با واکسن های کووید برای تقویت ایمنی استفاده شود. او 
گفت: شاید شما به دفعات به دوزهای تقویت کننده نیاز نداشته 
باشید. دنیس فاستمن، دانشــیار دانشکده پزشکی هاروارد که 
این مطالعه را رهبری کرد، گفت که قصد دارد مجوز اســتفاده 
اضطراری را از سازمان غذا و دارو برای استفاده از BCG در افراد 

مبتال به دیابت نوع یک دریافت کند.

دانش

پــس از چنــد روز اختــالل در 
اینستاگرام، باالخره صبح روز گذشته 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت طی 
یک اطالعیه 3جملــه ای خبر از رفع 
اختــالل در این پلتفــرم پرکاربر در 
ایران خبر داد. در اطالعیه شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت آمده اســت: 
»روز گذشته)دوشــنبه( برخــی از 
لینک های ارتباطی شمالی کشور از 
مبدأ کشورهای همسایه برای ساعاتی 
دچار اختالل شــد که ایــن اختالل 
باعث ایجاد مشکل در تامین ترافیک 
برخی پلتفرم های خارجی شده بود. 
این مسئله با جایگزینی ظرفیت های 
پشــتیبان در ســاعات پایانی شب 

گذشته مرتفع شد.
 براســاس این گــزارش این اختالل 
بیشــتر ارتباطــات ثابت کشــور را 
تحت تأثیــر قــرار داده بــود.« این 
اطالعیــه در حالی اختــالل اخیر را 
مربوط به »روز دوشنبه، برای ساعاتی 
و در ارتباطات ثابــت« عنوان کرده 
که بخــش قابل توجهــی از کاربران 
اینترنت ســیار و ثابت آغاز اختالل 
در اینســتاگرام را از روز یکشــنبه و 
بیش از چند ساعت گزارش می کنند. 
همچنین مســئله عدم اطالع رسانی 
به هنــگام در شــرکت ارتباطــات 
زیرساخت همچنان به قوت خود باقی 
است. بررســی عملکرد این شرکت 
در زمــان اختالل هــای اینترنتی، 
نشــان می دهد که عموما در لحظه 
بروز اختالل ها اطالع رسانی به موقع 
صورت نمی گیرد و همین مســئله، 
بــه شــائبه ها، حــرف و حدیث ها و 

گمانه زنی های مختلفی دامن می زند. 
با نگاهی اجمالــی به نظرات کاربران 
در زمان اختالل ها، ذهن کاربران به 
ســمت موضوعاتی چون فیلترینگ 
خاموش، اجرای پشــت پرده طرح 
صیانت و مسائلی از این دست سوق 

می یابد.

اختالل های پی درپی
مسئله اختالل و قطع شدن اینترنت 
موضوعی عجیب و غیرعادی نیست. 
در همــه جای دنیا کاربــران گاهی 
با این مشــکل روبه رو می شوند، اما 
آنچه غیرعادی است، طوالنی شدن 
اختــالل و قطعی اســت. به عبارت 
دیگــر، پیش بینــی مســیرهای 
جایگزیــن و تســریع در برطــرف 
کردن اختالل و قطعی یک موضوع 

مدیریتی است.
به عنوان مثال، حدود 2هفته پیش، 
آتش سوزی در یکی از حوضچه های 
مرکــز انقالب اســالمی شــرکت 
ارتباطات زیرساخت باعث سوختن 
فیبرهای مستقر در این حوضچه شد 
و کاربران اختالل گســترده و تقریبا 
طوالنی را تجربه کرده اند. حدود یک 
هفته قبل از آن هــم، قطعی برق در 
همین مرکز اینترنت را دچار اختالل 
کرد. با این حال، پس از آتش سوزی 

در این حوضچه دبیر شــورای عالی 
فضای مجــازی وزارت ارتباطات را 
مکلف کرد که عوامــل بروز حادثه را 
شناســایی و به قوه قضاییه معرفی 

کند.

اینستاگرام در صدر اختالالت1400
شرکت ابرآروان اخیرا در گزارشی به 
قطعی ها و اختالل های سال گذشته 
پرداختــه و اعالم کرده »براســاس 
داده های ســامانه رادار ابــر آروان 
اینترنت دیتاســنترهای داخلی در 
سال1400 با 4ســاعت و48دقیقه 
قطعی، 8ســاعت و34دقیقه اختالل 
پراکنده، 2ساعت و20دقیقه اختالل 
همزمــان و بیش  از 4096ســاعت 

اختالل جزئی رو به رو بوده است.«
درواقــع »171روز و 3ســاعت  
و42دقیقــه معــادل 47درصــد 
ســال1400 در ارتباطات اینترنتی 
دیتاسنترهای داخلی اختالل وجود 
داشته است« که به معنی این است 
که نیمی از ســال گذشــته اختالل 

اینترنتی داشته ایم.
این شــرکت همچنیــن 89درصد 
اختالالت اینترنت دیتاســنترها را 
مربوط به وب سایت های بین المللی 
و 67درصــد اختــالالت را مربوط 
به ارتباطات اینترنتی اینســتاگرام 

گــزارش کــرده اســت. همچنین 
3 وب ســایتی که در ســال1400 
بیشــترین میزان اختالالت را تجربه 

کرده اند هر سه خارجی بوده اند.
این در حالی است که در سال گذشته 

»ارتباطات دیتاســنترهای کشــور 
288دقیقه معادل 4ساعت و48دقیقه 

به شکل کامل قطع بوده است.«
گــزارش اردیبهشــت1401 رادار 
نشــان می دهد، وب ســایت های 
خارجی کــه رادار آنها را به شــکل 
در  می کنــد،  پایــش  مســتمر 
دیتاســنترهای ایــران 25برابــر 
دیتاســنترهای خارجی با اختالل 
ارتباطات اینترنتی روبه رو بوده اند؛ 
بــر ایــن اســاس می تــوان گفت 
اختالالت اینترنت در دیتاسنترهای 
ایران )برپایه وب سایت های جهانی( 
25برابر میانگین اختالل اینترنت در 
دیتاسنترهای بین المللی بوده است.
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استارت آپ یک میلیارد دالری 
برای اجاره خانه 

بنیانگذار و مدیرعامل سابق اســتارت آپ فضای کار اشتراکی 
وی  ورک )WeWork( به زودی  کسب وکاری  جدید در زمینه 
اجاره خانه به ارزش یک میلیــارد دالری  راه اندازی می کند. به 
گزارش نیویورک تایمز، آدام نیومن، در حــال کار روی نوعی 
کسب وکار اجار ه مسکن با نام Flow است. برای این کار بودجه   
جسورانه 350میلیون دالری از شرکت سرمایه گذاری اندریسن 
هوروویتز دریافت کرده اســت. البته این شــرکت هنوز به طور 
رسمی راه اندازی نشده است. این بزرگ ترین چک بانکی فردی 
اندریسن هوروویتز اســت که تاکنون برای یک شرکت نوشته 
است. نیومن 3هزار واحد آپارتمان در ایالت  های مختلف آمریکا 
خریده است تا آپارتمان های خود را با برند Flow بسازد و کسب  
وکار جدیدش را تا سال 2023راه اندازی کند. مارک اندریسن  
از بنیانگذاران اندرسن هوروویتز در پست وبالگ شرکت توضیح 
داد: ما فکر می  کنیم این طبیعی است که نیومن برای نخستین 
ســرمایه گذاری خود پس از وی ورک، به موضــوع اجاره خانه 
بپردازد.  به نظر می رسد که Flow از نظر مالی با هیچ شرکت رمز 

ارزی Flowcarbon ارتباطی نخواهد داشت. 

استارت آپ

عدد خبر

نسخه نهایی سیستم عامل اندروید۱۳ 
سرانجام آماده شد. این سیستم عامل 
موبایل از روز گذشته در اختیار کاربران 
گوشــی های پیکســل شــرکت گــوگل 
قــرار گرفــت. انتظــار مــی رود برخــی 
شــرکت های  تولیــدی  گوشــی های 
نوکیــا،  ایســوس،  سامســونگ، 
موتــوروال، وان پــاس، اوپــو، ســونی، 
شــیائومی و غیره هم از اواخر امســال 

این به روزرسانی را دریافت کنند.

 ۱۳

قاضــی دادگاهــی فــدرال در کالیفرنیــا 
اسناد تسویه یک شــکایت علیه اپل به 
مبلــغ ۳۰میلیــون دالر را امضــا کرد.این 
شــکایت مربوط به نپرداختن دســتمزد 
مربوط به معطل شــدن ۱۵هــزار کارمند 
خرده فروشــی این شــرکت بــود. دادگاه 
عالی کالیفرنیا در ســال۲۰۲۰ میادی با 
اتکا بر این پرونده اعام کرد طبق قانون 
ایالتی، کارمندان بایــد برای مدت زمانی 
که تحت بررسی های امنیتی اجباری قرار 

می گیرند، دستمزد دریافت کنند.

  ۳۰ 
میلیون دالر 

اینترنت رایگان سرپرستان خانوار
آنگونه که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرده، تاکنون بسته های اینترنت رایگان ۹44هزار نفر 
از سرپرستان خانوار فعال شده اســت. مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم 
مقررات، با اشاره به اینکه این بسته ها صرفاً به سرپرست های خانوار سه دهک کم درآمد تعلق می گیرد، می گوید: »کد 
ملی و شماره تلفن همراه اعالم شده حدود ۹44هزار نفر از سرپرست های خانوارها که مشترک اپراتورهای همراه اول، 
ایرانسل، رایتل و اپراتورهای مجازی تلفن همراه شاتل موبایل، های وب، آپتل، سامان تل و منطقه آزاد کیش هستند 
به این اپراتورها اعالم شده است.« به گفته حقی »بسته اینترنت سیم کارت این دسته از مشموالن که مشکلی برای 
فعال سازی بسته نداشته اند، فعال و پیامک فعال سازی برای آنها ارسال شده است.«  او حجم این بسته های ساالنه 
را 40گیگابایت اعالم کرده که ۳0گیگابایت آن برای استفاده از سایت های منتخب و 10گیگابایت آن برای استفاده از 

اینترنت درنظر گرفته شده است.

مکث


