Bu Robotun Görevi iPhone Parçalamak

Apple Liam ve söktüğü
kameralar.

Her yıl milyonlarca elektronik cihaz üretiliyor ve

olursak tek bir Liam’ın kapasitesi yetersiz

birkaç yıl içinde de çöpe gidiyor. Nadir bulunan

görünüyor. Sökülen her 10.000 telefondan 190 kg

metallerden çevreye zararlı kimyasallara kadar

alüminyum, 80 kg bakır, 130 gram altın, 40 gram

birçok madde doğaya karışıyor. Apple kullanım

platin, 700 gram gümüş, 5,5 kg kalay, 2,4 kg nadir

dışı kalmış iPhone’ları parçalamak için Liam

metal elde edilebiliyor. Şu an aktif olarak çalışan

adlı özel bir robot geliştirdi. Liam’ın bir telefonu

iki Liam robot var.

tümüyle parçalara ayırması 11 saniye sürüyor.

_

Liam yılda 1,2 milyon iPhone 6’yı sökebiliyor.

http://mashable.com/2016/03/21/apple-liam-

2016’da 211 milyon iPhone satıldığını düşünecek

recycling-robot

CIA’in Gizli Olmayan Gizli Kasası
Wikileaks CIA’in hackleme yöntemlerini içeren

internete yüklenemez. Bu

Vault 7 adlı bir dosya yayımladı. Belgelerde iOS

nedenle CIA her ne kadar bu

ve Android cihazların nasıl hackleneceğinden

dosyaları gizli tutsa da “gizli”

tutun da akıllı televizyonların mikrofonlarının

olarak tasnif edemiyor ve

ortam dinleme için kullanılmasına kadar birçok

saklamak için çeşitli şifreleme

bilgi yer alıyor. CIA tarafından kullanılan güvenlik

yöntemlerine başvuruyor.

açıklarının, zararlı yazılımların, dinleme ve

Öte yandan Wikileaks’in

kontrol sistemlerinin sıralandığı dosyanın gerçek

bugüne kadar yayımladığı

olduğu kabul edilirse ortada çok da şaşırtıcı

belgelerin sahte olduğu kanıtlanmamış olsa da

bir durum yok. Bütün istihbarat örgütlerinin

belgelerin ve zamanlamanın seçimi büyük bir

bu tür yöntemler ve araçlar kullandığı tahmin

soru işareti oluşturuyor. Çoğunlukla hedefteki kişi

edilebilir. Sıra dışı olan CIA’in bu bilgileri “gizli”

ve kurumlara politik olarak zarar verme amacıyla

olarak tasnif etmemiş olması. Yasal olarak gizli

sızdırılan belgeler Wikileaks’in tarafsızlığı

bilgi ve belgeleri internette yaymak suç. Eğer CIA

konusunda ciddi eleştirilere neden oluyor.

tarafından oluşturulan bir gözetleme yazılımı

_

“gizli” olarak tasnif edilmişse izlenmek istenen

https://en.wikipedia.org/wiki/Vault_7

Wikileaks’in kurucusu
Julian Assange

kişinin bilgisayarına da bulaştırılamaz. Çünkü
gizli belgeler yetkisiz kişilerle paylaşılamaz ve
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