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پزشکی

اختاللهای پایانناپذیر اینترنت

زهرا خلجی؛ روزنامهنگار

ی دوقلوهای چسبیده از
جداساز 
سر با کمک واقعیت مجازی
جداکردن دوقلوهایی که از سر و درواقع از مغز به یکدیگر
چســبیده بودند در عالم پزشــکی و جراحیهایی از این
دست یک انقالب بهحســاب میآید .اما استفاده از هوش
مصنوعی در این جراحی ســنگین و طوالنی نیز در دنیای
فناوری یک پدیده است .برناردو و آرتور لیما در ریودوژانیرو
تحت چندین عمل جراحی در این شــهر قرار گرفتند .این
جراحیها توسط جراح اطفال مســتقر در بریتانیا نوراول
اواس جیالنی از بیمارســتان بزرگ اورموند اســتریت در
لندن هدایت میشد.
به گزارش اسکاینیوز ،این دو پسر ســه ساله در مجموع
 7عمل جراحی را پشت سر گذاشتند .تنها  2عمل پایانی
بیش از 33ساعت طول کشــید که 100کادر پزشکی در
آن شرکت داشــتند .جراحان چند ماه را صرف آزمایش
تکنیکهای اســتفاده از واقعیت مجازی قبل از شــروع
روشهای واقعی کردند .عمل جراحی آنها توسط جیالنی،
در کنار دکتر گابریل موفــارج ،رئیس جراحی کودکان در
انستیتوی Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer
انجام شد.

براساس گزارشهای فنی ،نیمی از سال ۱۴۰۰اینترنت کشور دچار اختالل بوده و حدود  ۵ساعت در کل این سال
دیتاسنترهای داخلی به طور کامل از اینترنت جدا بودهاند
اینترنت

اپراتورها را بسیار باال میداند و معتقد است این موضوع
باعث میشود که اپراتورها تنها به یک مسیر بسنده
کنند .بهگفته زند «اپراتورها اگر بخواهند فیبرکشی
دوم را انجام دهنــد ،هزینه چند میلیــاردی را باید
متحمل شوند؛ بنابراین در این شرایط طبیعی است
که وقتی برای یک مسیر مشکل ایجاد میشود ،بیشتر
اپراتورها تحتتأثیر قرار میگیرند».
این کارشناس همچنین در پاسخ به این پرسش که
آیا خسارت قطعی شبکه برای اپراتورها بیشتر است
یا هزینه فیبرکشی مســیر دوم ،میگوید« :بهجز 2
اپراتور بزرگ سیار کشــور ،بقیه FCPها از سرمایه
کافی برای فیبرکشی مسیر دوم برخوردار نیستند.
بهعبارت دیگر ،فیبری که حدود  5یا 6کیلومتر طول
دارد میتواند بیــن  7تا 8میلیارد تومــان هزینه به
اپراتورهای ثابت که درآمد زیادی ندارند ،تحمیل کند؛
به همینخاطر ،اپراتورهای ثابت ،قطعی احتمالی را که
ممکن است در طول چند سال ،یکبار اتفاق بیفتد به
هزینه فیبرکشی ترجیح میدهند».

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

تصویرسازی :همشهری /بهرام غروی

آخرین قطعی و اختالل اینترنت در دهم مرداد رخ داد
و در بعضی از سامانهها مانند سامانههای پلیس10+
و بعضی از پلتفرمها در پیــش از ظهر يازدهم مرداد
هم تجربه شد .علت این اختالل آنگونه که اعالم شد
مربوط به آتشسوزی فیبرهای مســتقر در مخزن
( )manholeمرکز انقالب اسالمی شرکت ارتباطات
زیرساخت بوده است .گزارشها حاکی از آن است که
بعضی از اپراتورها قطعی 11ساعته را هم تجربه کردند
و گستردگی آن قابل توجه بوده است .اما اینکه چرا
فیبرها بهسادگی در دســترس قرار دارند ،موضوعی
است که پاسخی به آن داده نشده است .هفته گذشته
هم قطعی برق در همین مرکز  LCTباعث اختالل در
بخشی از شبکه ارتباطی کشور شد که وزیر ارتباطات
هفته گذشته به خاطر این اختالل از مردم عذرخواهی
کرد و به مسئوالن این وزارتخانه دستور بررسی دالیل
بروز حادثه را داد .این در حالی است که کاربران پیش
از این هم بارها چنین اختاللهایی را تجربه کردهاند
و بهنظر میرسد ،از آنجا که با نوعی تمرکز در توزیع
روبهرو هستیم ،این اتفاق در آینده هم تکرار شود.
اختاللهای 1400

جیالنی این عملیات را یک دســتاورد قابل توجه از سوی
پزشــکان توصیف کــرد ،اما افــزود که مؤسســه خیریه
 ،Gemini Untwinedبرای ادامه کار خود به کمکهای
مردمی متکی است.
وی گفت :جدایی موفقیتآمیز برناردو و آرتور یک دستاورد
قابلتوجه توسط تیم پزشکی در ریو و نمونه فوقالعادهای
است که نشان میدهد چرا کار در Gemini Untwined
تا این حد ارزشمند است .ما نهتنها آینده جدیدی را برای
پسران و خانواده آنها فراهم آوردهایم ،بلکه تیم محلی را به
تواناییها و اعتماد به نفس انجام مجــدد چنین کارهای
پیچیدهای در آینده مجهز کردهایم .او گفت :از طریق این
فرایند ،کار تیمی و اشــتراک دانش در سطح جهانی است
که میتوانیم امیدوار باشیم نتیجه را برای همه کودکان و
خانوادههایی که در این موقعیت دشوار قرار میگیرند ،بهبود
ببخشیم .این تنها از طریق کمکهای سخاوتمندانه از سوی
مردم امکانپذیر است.
بهگفته گابریل موفارج بیمارستان او بهمدت 2/5سال از این
پسران مراقبت میکرد .او گفت :از2/5سال پیش والدین
پســران دوقلو از خانه خود در منطقه رورایما به ریو آمدند
تا از ما کمک بگیرند ،آنها بخشــی از خانواده ما در اینجا و
در بیمارستان شده بودند .ما خوشحالیم که عمل جراحی
به خوبی انجام شد و پسران و خانوادهشان شاهد نتیجهای
بودند که با آن زندگیشان زیر و رو خواهد شد.
مؤسسه  Gemini Untwinedمؤسســه خیریهای است
که حامی تیم پزشکی و خانواده دوقلوها بود .این مؤسسه
توسط ژالنی برای جمعآوری کمکهای مالی برای کمک
به نوزادان دوقلویی است که از ناحیه سر به هم چسبیدهاند.
بهگفته این مؤسســه خیریه ،جدا کردن برناردو و آرتور از
یکدیگر یکی از پیچیدهترین فرایندهــای جدایی بود که
تاکنون انجام شده است .بسیاری از جراحان فکر نمیکردند
که این امر ممکن باشد.
از آنجا که دوقلوها تقریبا چهار ســاله هستند ،مسنترین
دوقلوهای کرانیوپاگوس (چســبیده از سر) هستند که از
هم جدا شدهاند .این مؤسسه خیریه گفته است که هر دوی
آنها به خوبی در بیمارستان تحت نظر هســتند و با  6ماه
توانبخشی حمایت خواهند شد.
براساس آمار ارائه شــده از سوی  ،Gemini Uniwinedاز
هر 60هزار تولد ،یک مورد به دوقلوهای به هم چســبیده
منجر میشود و تنها 5درصد از آنها کودکان کرانیوپاگوس
هستند.

شرکت ابرآروان در گزارشی به قطعیها و اختاللهای
سال گذشته پرداخته و اعالم کرده« :براساس دادههای
سامانه رادار ابرآروان اینترنت دیتاسنترهای داخلی در
سال ۱۴۰۰با ۴ســاعت و ۴۸دقیقه قطعی۸ ،ساعت
و ۳۴دقیقه اختالل پراکنده ۲ ،ســاعت و ۲۰دقیقه
اختالل همزمان و بیشاز  ۴۰۹۶ساعت اختالل جزئی
روبهرو بوده اســت ».درواقع « 171روز و  ۳ساعت و
 ۴۲دقیقه معادل ۴۷درصد سال ۱۴۰۰در ارتباطات
اینترنتی دیتاسنترهای داخلی اختالل وجود داشته
است» که به معنای این است که نیمی از سال گذشته
اختالل اینترنتی داشــتهایم .این شرکت همچنین
89درصد اختالالت اینترنت دیتاســنترها را مربوط
به وبســایتهای بینالمللی و ۶۷درصد اختالالت
را مربوط به ارتباطات اینترنتی اینســتاگرام گزارش
کرده است .همچنین 3وبسایتی که در سال۱۴۰۰
بیشــترین میزان اختالالت را تجربه کردهاند ،هر 3
خارجی بودهاند .این در حالی است که در سال گذشته

«ارتباطات دیتاسنترهای کشور ۲۸۸دقیقه معادل
۴ساعتو۴۸دقیقه بهشکل کامل قطع بوده است».
گزارش اردیبهشــت ۱۴۰۱رادار نشــان میدهد،
وبســایتهای خارجی که رادار ،آنها را بهشــکل
مســتمر پایش میکنــد در دیتاســنترهای ایران
۲۵برابر دیتاسنترهای خارجی با اختالل ارتباطات
اینترنتی روبهرو بودهاند؛ بر این اساس میتوان گفت
اختالالت اینترنت در دیتاســنترهای ایران (بر پایه
وبســایتهای جهانی) ۲۵برابــر میانگین اختالل
اینترنت در دیتاسنترهای بینالمللی بوده است.
تمرکز اپراتورها در یک نقطه

رضا زند ،کارشناس شــبکه در گفتوگو با همشهری

سرقت  42میلیون دالری ارز دیجیتال
پلیس فدرال آمریکا اعالم کرده
نرمافزارهــای تقلبی رمزارزی
رمزارز
تلفنهــای هوشــمند حدود
۴۲میلیون دالر بر سر ســرمایهگذاران رمزارز
کاله گذاشــتهاند .به گزارش سیانبیســی،
پلیس فدرال آمریــکا در یک بیانیــه با لحن
هشــدارآمیز ،عنوان کرد :ما متوجه شدیم که
مجرمان سایبری با سرمایهگذاران آمریکایی
ارتباط گرفتــه و بهطور متقلبانــهای ادعای
ارائه خدمات ســرمایهگذاری قانونی ارزهای
دیجیتال را میکنند و سرمایهگذاران را متقاعد
کرده تا نرمافزارهای موبایــل کالهبرداری را
دانلود کنند؛ بهعنوان نمونه ،پلیس یک مورد
را شناسایی کرده که در آن افرادی که تحت نام
شرکت  YiBitفعالیت میکردند5.5 ،میلیون
دالر از قربانیان کالهبرداری کردهاند .در مورد
دیگری که افراد وانمود میکردند یک مؤسسه
مالی ناشناس اما قانونی آمریکایی هستند ،از
سرمایهگذاران 3.7میلیون دالر کالهبرداری
شده است.
در نمونــه  ،YiBitمجرمان ســایبری کاربران
خود را متقاعد کردند کــه یک نرمافزار YiBit

را دانلود کرده و ســپس ارز دیجیتال خود را
واریز کنند .بهدنبال این سپردهها۱۷ ،قربانی،
ایمیلی دریافت کردند مبنی بر اینکه باید قبل
از برداشت وجه ،مالیات بر سرمایهگذاریهای
خودشــان را پرداخت کنند .در نهایت چهار
قربانی نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند.
در مورد دیگر نرمافزاری بــه نام Supayos
یا  Supayابتدا درخواســت سپردهگذاری و
سپس وجوه یکی از کاربران را مسدود کردند
و در مقابل به او گفته شده ،حداقل موجودی
مورد نیاز برای رفع مســدودی باید ۹۰۰هزار
دالر باشد.

مخزنی را که آتش گرفت ،مربوط به یکی از ورودیهای
اصلی فیبر نوری شرکت زیرساخت میداند که فیبر
بیشتر اپراتورها از این نقطه به مرکز مخابراتی «انقالب
اسالمی» میرســد .زند با اشــاره به اینکه این مرکز
از قدیم محل تجمع اپراتورها بوده اســت ،میگوید:
«اپراتورها ســرویس را باید از زیرســاخت بگیرند و
مهمترین مرکز زیرساخت هم مرکز انقالب اسالمی
است ».او با اشاره به قطعی 11ساعته بعضی از اپراتورها
یادآوری میکند که اپراتورها حتی ورودی دومی هم
ندارند که بتوانند فیبرکشی دوم را انجام دهند.
هزینه باالی فیبرکشی

این کارشــناس همچنین هزینه فیبرکشــی برای

چرا اپراتورهای سیار مسیر دوم ندارند؟

کارشناس شبکه با این حال ،پیشبینی نکردن مسیر
دوم از سوی اپراتورهای ســیار را عجیب و به نوعی
اشــتباه میداند .زند میگوید« :اپراتورهای سیار در
بسیاری از نقاط ،فیبرکشــی کردهاند که هزینههای
باالیی برای آنها داشته است و این بسیار عجیب است
که یک اپراتــور فقط همین یک مســیر را در تهران
داشته اســت ».بهگفته او «البته این اتفاق میتواند
ناشی از خطای طراحی باشد یا شاید امکانات شهری
این اجازه را بــه آنها نداده که بیشــتر از این میزان،
فیبرکشی کنند».
مشکل تمرکز

این کارشناس مهمترین عامل چنین قطعیهایی را
انحصار زیرساخت میداند و میگوید« :تا زمانی که این
انحصار برطرف نشود ،این مشکالت ادامهدار خواهد
بود و حلشــدنی نیســت؛ چراکه اپراتورها چارهای
ندارند که به تعداد محدودی از مراکز متصل باشند که
به این ترتیب نوعی تمرکز ایجاد میشود ».زند معتقد
است اگر این انحصار برداشته شود و اپراتورها بتوانند
شبکه فیبر خود را ایجاد کنند و سرویس اینترنت خود
را بگیرند ،مطمئنا اجازه نخواهند داد که کاربران چنین
اختاللهایی را تجربه کنند.
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دانش

تلسکوپی که اصالت میلیونها
ستاره را شناسایی میکند
دانشــمندان یکی از قدرتمندترین تلسکوپهای زمین را با
فناوری جدیدی تقویت کردهاند تا نحوه شکلگیری کهکشان
را با جزئیات بیسابقهای آشکار کند .به گزارش بیبیسی،
تلسکوپ ویلیام هرشل ( )WHTدر الپالمای اسپانیا میتواند
هزار ستاره را در ساعت بررسی کند تا در مجموع 5میلیون
ستاره را فهرستبندی کند .یک دستگاه نقشه برداری فوق
سریع که به این تلســکوپ متصل است ،ترکیب هر ستاره و
سرعت حرکت آن را تجزیه و تحلیل میکند .به این ترتیب
مشخص خواهد شــد که کهکشان راه شــیری چگونه طی
میلیاردها سال ساخته شده است.
پروفسور گاوین دالتون از دانشگاه آکسفورد بیش از یک دهه
را صرف ساخت این سازه که با نام  Weaveشناخته میشود،
کرده است Weave .روی  WHTنصب شده و در باالی یک
کوه در جزیره قناری اســپانیا ال پالما قرار دارد .این وسیله
80هزار قطعه مجزا دارد و در حقیقت معجزه مهندسی است.
روی هر تکهای از آســمان که  WHTآن را نشانه میگیرد،
اخترشناسان موقعیت هزار ستاره را شناسایی میکنند.

عدد خبر

۳۱

پروژه

يك

کیلوگرم

معـــــاونـــــت عــــلمـــــی و فنـــــــــاوری
ریاســتجمهوری اعــام کــرد :بیــش از
۳۱پــروژه علمــی بــرای ارتقــای کیفیــت
غذا اجرایی شــده اســت .ســتاد توسعه
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاســتجمهوری درصــدد اســت تــا بــا
کمک شــرکتهای دانش بنیان و خالق
و نهادهای مرتبط با این حــوزه ،خألها را
پاسخ دهد و تالش کند غذای سالمتری
بهدست مردم برسد.
دســتگاه ســونوگرافی قابــل حمــل بــا
وزن یــک کیلوگرمــی یکــی از مهمتریــن
نوآوریهای شرکت دانش بنیان مستقر
در شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان
اســت .این شــرکت نزدیــک به  10ســال
در اســتفاده تکنولوژی اولتراسونیک در
تجهیزات پزشــکی فعالیت دارد و تمرکز
خود را بر تولید دستگاه سونوگرافی قابل
حمل و سیار قرار داده است و نخستین
نمونه دســتگاه ســونوگرافی مخصوص
دامپزشکی را تولید کرد.

