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برخی کاربران طی روزهای گذشــته، اختالالت 
و قطعی های متعدد و در عین حــال مقطعی را 
تجربه کردنــد. این اختالالت بیشــتر در هنگام 
عصر آغاز می شــود و تا پایان شب ادامه دارد. در 
این میان، هم مردم و هم کسب وکارهای مجازی 
به خاطر این اختالالت دچار مشکل می شوند. روز 
گذشته برخی رســانه ها از قول وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات اعالم کردنــد، این قطعی ها به 
دالیل امنیتی طی روزهای آینــده ادامه خواهد 
داشــت که نگرانی مردم و کســب وکارها را در 
پی داشت. ســاعتی بعد اما روابط عمومی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات نقل قول منتشــر 
شده از وزیر در حاشــیه هئیت دولت را تکذیب 
کرد. وزارت ارتباطات در بیانیه خود که در سایت 
این وزارتخانه منتشــر شــده به صراحت قطع و 
محدودیت اینترنت را در »روزها و ساعات آینده« 
تکذیب کرده است. ساعتی بعد وزیر ارتباطات هم 
شــخصا هر نوع برنامه برای قطعی و محدودیت 
اینترنــت را رد کرد. وزیر ارتباطــات حتی اعالم 
کرده که در روزهای اخیر در برخی نقاط و برخی 
ساعات محدودیت های مقطعی وجود داشته که 
برطرف شــده و هم اکنون شــبکه ارتباطی هیچ 
مشکلی از منظر سرعت و کیفیت ارتباطی ندارد. 
ناآرامی های اخیر باعث شــده بار دیگر شــایعه 
احتمال قطع اینترنت مانند آنچه در ســال های 
گذشته رقم خورد در شبکه های اجتماعی منتشر 
شود. این مسئله باعث نگرانی شدید استارت آپ ها 

و کسب وکارهای اینترنتی شده بود.
عیســی زارع پور برخی اختالل ها و محدودیت ها 
طی روزهای گذشــته را تأیید کــرده اما تأکید 
می کند در روزهــای اخیر پهنای بانــد اینترنت 

کاهش پیدا نکرده است.

خسارت به مردم
رضا الفت نســب، عضــو هیأت مدیــره اتحادیه 
کســب وکار های مجازی درباره مشــکالتی که 
بــا ایجــاد اختــالل و قطعــی اینترنــت برای 
کســب وکارهای مجازی ایجاد می شود، با اشاره 
به اینکه این تجربه را طی ســال های گذشــته 

هم داشــته ایم، می گوید: »با این حال، هرچقدر 
که پیش می رویم با توجه به اســتفاده بیشــتر و 
گســترده تر مردم از اینترنت، اختــالل یا قطعی 
اینترنت خسارات سنگینی را هم به مردم و هم به 

کسب وکارها وارد می کند.«
الفت نســب از تاکســی های اینترنتی به عنوان 
نمونــه ای نام می بــرد که مورد اســتفاده بخش 
قابل توجهی از مردم اســت. به گفته او »عالوه بر 
مسافران، راننده های تاکسی های اینترنتی هم که 

از این طریق ارتزاق می کنند و به مردم ســرویس 
می دهند، با مشکل روبه رو می شوند.«

عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب وکار های مجازی 
همچنین به شبکه های اجتماعی اشاره می کند که 
تبدیل به بستری برای کسب وکارهای خرد و کالن 

شده اند و از این وضعیت متضرر می شوند.
الفت نســب ادامــه دار بــودن این شــرایط را 
نگران کننــده توصیف و به تجربه خــود در مورد 
اختالل اینترنت طی دو سه روز اخیر از هنگام عصر 

تا پاسی از شب اشاره می کند.
او با بیان اینکه دولت و حاکمیت درباره این موضوع 
باید تصمیم درســتی بگیرند، می گوید: »مسائل 
امنیتی مهم اســت، اما موضوع کســب وکارهای 
اینترنتی و معاش مردم را هم باید درنظر گرفت.«

عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب وکار های مجازی 
به اســتفاده گســترده مردم به اینترنت در زمان 
حاضر اشاره می کند و می گوید: »باید به این نکته 
توجه کنیم که زمانه تغییر یافته و اکنون وابستگی 

به اینترنت بسیار زیادشده است.« 
الفت نســب همچنیــن کســب وکارهای خرد 
را مورد توجه قــرار می دهد و معتقد اســت که 
کســب وکارهای بــزرگ شــاید بتواننــد این 
موضوعات را با بعضی از روش هــا کنترل کنند، 
اما کسب وکارهای خرد که مأمنی ندارند تا پیگیر 
این موضوعات شوند، در این میان خسارت های 

جبران ناپذیری می بینند.
به گفته او »این وضعیت ممکن است باعث شود که 
کسب وکارهای خرد تصمیمات دیگری بگیرند و 

درنهایت شاید کسب وکار خود را تعطیل کنند.«

محدودیت های مقطعی داریم، قطع اینترنت نه
عیسی زارع پور، وزیر  ارتباطات :

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

سنجش اکسیژن خون با دوربین گوشی 
محققان دریافتند دوربین  گوشــی  های هوشمند می تواند 
کاهش سطح اشباع اکسیژن خون را تا ۷۰درصد تشخیص 
دهند. این کمترین میزان اکســیژن خون اســت که پالس 
اکسی  مترهای اختصاصی تأیید شده از سوی سازمان غذا و 
داروی آمریکا نیز آن را تشخیص می دهند. در دوره بحرانی 
همه گیری کووید-19، اندازه گیری اکســیژن خون بسیار 
کاربردی بــود. به گزارش پتاپیکســل، مطالعه اثبات اصول 
این روش توســط محققان دانشگاه واشــنگتن و دانشگاه 
کالیفرنیا در سن دیه گو انجام شــد و مقاله ای در مورد نتایج 
آن در npj Digital Medicine منتشر شد. در این روش از 
شرکت کنندگان خواسته شد که انگشت خود را روی دوربین 
و فلش گوشی هوشمند قرار دهند و سپس با استفاده از یک 
برنامه مجهز به الگوریتم یادگیری عمیق، سطح اکسیژن خون 
آنها رمزگشایی شد. در این مطالعه از 6 شرکت کننده شامل 
3مرد و 3زن بین 2۰تا34سال استفاده شد. به منظور آموزش 
و آزمایش الگوریتم، محققان از هر شرکت  کننده خواستند یک 
پالس اکسیمتر استاندارد را روی یک انگشت بگذارند و سپس 
به طور همزمان انگشت دیگری از همان دست را روی دوربین 

و فلش گوشی هوشمند قرار دهند.

ادوارد وانگ، نویسنده ارشد این پروژه که دانشجوی دکترای 
دانشگاه واشنگتن در رشته مهندسی برق و کامپیوتر است، 
گفت: دوربین گوشی هوشمند در حال ضبط ویدئویی است 
و هر بار که قلب شــما می  تپد، خون تازه ای در قسمتی که 
توسط فلش روشن می شود جریان می  یابد. دوربین میزان 
جذب نور فلش را در هر یک از ســه کانال رنگی قرمز، سبز 
و آبی اندازه گیــری و ضبط می کند. ســپس می توانیم این 
اندازه گیری ها را به مدل یادگیــری عمیق خود وارد کنیم. 
به طور معمول، نور تلفن هوشمند می تواند در اطراف بسیاری 
از اجزای تشکیل دهنده انگشت انسان پراکنده شود، به این 

معنی که اطالعات بیخود و زیادی در داده ها وجود دارد.
وارون وایزسواناث، نویسنده دیگر این مطالعه، توضیح می دهد 
که از یادگیری عمیق برای مشــاهده از طریق این اطالعات 
بیخود و کمک به یافتن الگوهایی استفاده شد که در غیراین 

صورت تشخیص آنها دشوار بود.

 تحقیقات دانشمندان درباره
رابطه نوشابه و مرگ ناشی از سرطان 
به گفته دانشــمندان افرادی که در طول روز چند وعده نوشــابه 
مصــرف می کنند، احتمــاال 5درصد بیشــتر ممکن اســت به 
ســرطان های مرگبار مرتبط با اضافه وزن مبتال شوند. به گزارش 
نیواطلس، در تحقیقات  جدیدی که دانشمندان روی نوشیدنی  های 
شیرین و ارتباط آنها با خطر مرگ ناشی از انواع مختلف سرطان 
تمرکز کرده  اند، داده های مربوط به عادات مصرف بیش از 9۰۰هزار 
نفر که در سال 1982به سرطان مبتال نشده بودند، یک بار دیگر 
در سال 2۰16 ارزیابی شــد. در ارزیابی مجدد آنها دریافتند که 
135هزار و 1۰۰شرکت  کننده بر اثر سرطان جان خود را از دست 
داده  اند و بررسی مصرف نوشابه در آنها اطالعات مفیدی را نشان 
داد. ازجمله اینکه خطر مرگ بر اثر سرطان  های مربوط به چاقی 
در مردان و زنانی که روزانه 2 وعده یا بیشتر نوشیدنی های شیرین 
شده با قند مانند نوشابه مصرف می  کنند، 5درصد بیشتر از سایر 
افراد است. به گفته محققان آمار باالی مرگ ومیر ناشی از مصرف 
نوشابه، به چاقی ناشی از مصرف این نوشیدنی بسیار قندی ربط 
دارد. اخیرا به ریســک ابتال به بیماری های قلبی ناشی از مصرف 

نوشابه های رژیمی نیز اشاره شده بود.

وینترمیوت، به عنوان یکی از شرکت های 
مشــهور بازارگــردان فضــای ارزهــای 
دیجیتال اعــام کرده کــه هکرها در یک 
حمله، بخشــی از ســرمایه های صندوق 
ذخیــره آن را بــه ســرقت برده انــد. ایــن 
شــرکت بازارگردان که در حوزه رمزارزها 
فعالیــت می کنــد، اخیــرا هــک شــده و 
مدیرعاملــش می گویــد کــه 160میلیون 
دالر از این شرکت به سرقت رفته است. 

 160 
میلیون دالر

 3 منبــع خبــری آگاه اطــاع داده انــد 
کــه عربســتان ســعودی، قــراردادی را 
اســپیس«  »آکســیوم  شــرکت  بــا 
منعقــد کــرده اســت مبنــی بــر اینکــه 2 
فضانــورد را با کپســول فضایی شــرکت 
»اسپیس ایکس« به »ایستگاه فضایی 
بین المللــی« بفرســتد. این قــرارداد در 
اوایل سال جاری به صورت خصوصی با 
شرکت »آکسیوم اســپیس«امضا شد 
که مأموریت های خصوصی به فضا را با 
فضاپیمای آمریکایی برای پژوهشگران 

و گردشگران ترتیب می دهد.

 ۲ 
فضانورد

دانش

عدد خبر

فناوری

حمله سایبری به سامانه های دولتی
سایت های dolat.ir و iran.gov.ir مورد حمله سایبری قرار گرفته است. گروه حمله کننده اعالم 
کرده هدف بعدی آنها »بزرگ ترین رسانه ایرانی« اســت؛ اما نامی از آن نبرده است. گروه هکری 
Anonymous، شامگاه سه شنبه گذشــته از آغاز این حمالت گفته بود. از همان زمان تا ظهر 
روز گذشته چندین و چندبار دسترســی کاربران به این دو درگاه قطع و وصل شده است. با این 
حال، سایت dolat.ir و درگاه ملی دولت هوشمند ساعاتی بعد به حالت عادی بازگشت. همچنین 
درحالی که برخی اخبار از حمالت ســایبری گروه Anonymous به بانک مرکزی ایران حکایت 
داشت، سخنگوی این بانک اعالم کرد که سایت بانک مرکزی صرفا مدت کوتاهی از دسترس خارج 
شد. »مصطفی قمری وفا« در توییتر نوشت: در این نوع حمالت موسوم به DDos پهنای باند شبکه 
با ترافیک جعلی پر می شود تا کاربران واقعی از دسترسی محروم بمانند. با قطع دسترسی خارجی 
در شبکه زیرساخت، این اختالل برطرف شده و سایت بانک مرکزی بدون هرگونه مشکلی، اکنون 

در دسترس است. بنابراین هرگونه ادعا مبنی بر هک شدن سایت بانک مرکزی تکذیب می شود.«

مکث


