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معرفی سامانه مدیریت بحران زلزله شهر هوشمند مشهد

مقابلهبازلزلهبهکمکفناوری

ایران و فناوری

اعالمنرخهایجدید
اینترنت

وزیــرارتــبــاطــات نــر خهــای جدید سرویس
اینترنت پرسرعت برمبنای مصرف منصفانه
و توقف فروش اینترنت حجمی را در صفحه
اینستاگرام خود اعالمکرد.
این تعرفهها از سرعت  512کیلوبیت برثانیه
با قیمت ماهانه 12500تومان آغازمیشود و
تا سرعت  16مگابیت برثانیه با قیمت ماهانه
 80000تومان ادامه دارد.
محمدجوادآذری جهرمی تاکیدکرد :این
سرویس حجمی نیست و در صورت عدول
یک مشترک از مصرف عادالنه ،شرکتها
موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه
تا پایان دوره ماهانه خواهند بود.
وی تاریخ اجرای این مصوبه را قبل از دهم
آذرماه اعالمکرد و گفت :این تعرفه صرفا برای
دسترسی به اینترنت ثابت است.

ساماندهینظاماحراز
هویتدرفضایمجازی

دبیر شــورای عالی فضای مجازی کشور بر
اهمیت ساما ندهی نظام هویت در فضای
مجازی تاکیدکرد.
به گــزارش روابــط عمومی مرکز ملی فضای
مــجــازی ،سید ابوالحسن فــیــروزآبــادی
دبیرشورای عالی فضای مجازی با بیان این
مطلبافزود:یکیازمهمترینزیرساختهای
فضای مجازی کشور بحث هویت اســت و
باید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای
فعالیتدرفضایمجازیاحرازهویتشوند.
وی با اشــاره به اینکه شــورای عالی فضای
مجازی کشور به دنبال ساما ندهی نظام
احراز هویت در فضای مجازی است ،افزود:
تا زمانی که احراز هویت اشخاص در فضای
مجازی ساماندهی نشود بسیاری از طر حها
و برنامههای دولت الکترونیک در این فضا
ناقص خواهد ماند و این مهم اتفاق نمیافتد
مگر با همکاری تمامی دستگاههایی که در
این زمینه فعالیت میکنند.

اینترنتطبقهبندیمیشود
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از
اجرای طرح «اینترنت طبقهبندی شده» در
کشور خبرداد وگفت :تقسیمبندی اینترنت
برمبنای دسترسیها بــراســاس نیازها و
ماموریتها خواهدبود.
به گزارش مهر ،امیر خوراکیان در اینباره
گفت :در این طرح برخی از مراکز خاص
همچون مراکز پژوهشی و دانشی ،فرهنگی،
دانشگا هها و رسانهها میتوانند به بخش
عظیمی از اینترنت دسترسی داشتهباشند.
وییــادآور شد :در سال  ۹۶ما برای حمایت
و توسعه محتوا در کارگروهی بیش از ۹۰
موضو ع را که مانعی بــرای تولید محتوا
بودهاست ،شناسایی کردیم و از این تعداد ۱۵
موضوع را در اولویت قرار داریم و هماکنون با
کمک دستگاههای ذیربط در حال تنظیم
تفاهمنامه و مصوبات هستیم تا به رشد فضای
مجازی کمک بیشتریکند.

بهکارگیریسربازاننخبه
درشرکتهایدانشبنیان
رئیس امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان
با اشــاره به اعطای تسهیالت نظام وظیفه
تخصصی به فعاالن شرکتهای دانشبنیان
گفت :از  ۷۸۰مورد تقاضا برای استفاده از
تسهیالت نظام وظیفه تخصصی ،با ۵۰۴
تقاضا موافقت شدهاست .این افراد پس از
گذراندن دوران آمــوزش نظامی ،باید یک
پروژه تحقیقاتی موردنیاز بخشهای دفاعی
و دولتی را انجام دهند و پس از انجام موفق آن،
کارتپایانخدمتخودرا دریافتمیکنند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،سید محمد صاحبکار خراسانی
با اشــاره به شرایط متقاضیان اظهارکرد:
متقاضی باید دانشآموخته دوره کارشناسی
ارشــد یا دکترا یتخصصی باشد و از زمان
دانشآموختگی متقاضی بیش از سه سال
نگذشتهباشد.

سرادار  -زمین لــرزه چند
شهر هوشمند
روز پــیــش درکــرمــانــشــاه
و غرب کشور موجب شد تا باز به این نکته برسیم
که چقدر ما در ایران ناآمادهایم .باتوجه به اینکه در
کرمانشاه مردم شاهد چندین پیش لرزه قبل از زمین
لرزه اصلی بودند اما باز هم هیچ هشدار نظاممندی به
مردم اعالم نشدهاست .هم اکنون در کشورهایی که در
مناطق زلزله خیز قراردارند ،با استفاده از سامانههای
هشدار سریع ،ثانیههایی قبل از وقوع زلزله به مردم
هشدارداده میشود؛ ژاپن یکی از این کشورهاست
که  10تا  15ثانیه قبل از وقوع زلزله ،همه گوشیهای
تلفن همراه اعالم خطر میکنند و همین زمان کوتاه
میتواند جان صدها یا هزاران تن را نجات دهد.
در ادامه قصد داریم به معرفی سامانههای آمادگی در
برابر زلزله که در جهان استفاده میشود و دست بر قضا
در مشهد نیز یکی از این سیستمها را داریم ،بپردازیم.

ایران روی خط زلزله

در سالیان اخیر در ایران ،پدیده زمین لرزه مورد توجه
روزافزون قرارگرفته و نمود عینی آن رشد کمی و کیفی
شبکههای لرزه نگاری و شتابنگاری کشور است .هم
اکنون میتوان ادعا کرد که زمین لرزههای با بزرگی
بیش از  2ریشتر در کلیه نقاط کشور ،توسط شبکههای
لرزه نگاری ثبت میشود .همچنین ،زمین لرزههای با
بزرگی بیش از  4ریشتر در کلیه نقاط کشور توسط یک
یا تعدادی از دستگاههای شتابنگار ثبت میشوند.
کالنشهر مشهد با توانایی لرزه خیزی باال 23 ،کیلومتر
طول و شرایط نامطلوب شهرسازی همچون پراکندگی
بافت فرسوده و استحکا منداشتن ساختما نها و
مجاورت با گسلهای فعال با شرایط بسیار پیچیده
در زمان وقوع زمین لرزههای نیرومند با موقعیتهای
مکانی مختلف روب ـهرو است .بنابراین وجود ابــزار و
تجهیزات مدرن با قابلیت تشخیص و تخمین بهنگام
میزان خسارات ناشی از زلزله در ساختار یک سامانه،
اطالعات مورد نیاز را تولید و در اختیار مدیریت شهری
قرار میدهد.

مقابله با زلزله به کمک فناوری

اگرچه امروزه پیشرفتهای علمی ،بهویژه درباره مقابله
با پدیده زمینلرزه ،به نتایج مطلوب رسیدهاست ،اما
مدیریت بحران ناشی از زمین لرزه در کالنشهرها امری

دشوار است .مهمترین مشکالت مدیریت شهری در
شرایط وقوع زمین لرزههای نیرومند ،توزیع ناهمگن
خسارتدربخشهایمختلفشهر،قطعسیستمهای
ارتباطی و در نتیجه نبود یکپارچگی گروههای امداد و
نجات است .در چنین شرایطی سامانههای مدیریت
بحران با دادههای بهنگام و دقیق از مشخصات زمین
لــرزه و میزان خسارات وارده شده به بافت شهری،
میتوانند در کاهش خسارات جانی و مالی زمین لرزه
بسیار سودمند باشند.
بهطورکلی در جهان ،دو نوع سامانه هشدار سریع و
سامانههای پاسخ سریع برای آمادگی کالنشهرها در
برابر زلزله استفاده میشود.
سامانههای هشدار سریع ( Early Warning
 : )Systemامــروزه در برخی از کشورهای پیشرفته
سامانههای هشدار سریع زمین لرزه با استفاده از
اختالف زمان دریافت موج  Sو  pاستفاده میشود.
این سامانهها ،امکان هشدار ،چند ثانیه قبل از رسیدن
امواج مخرب زلزله (موج  ) Sرا فراهم میکند .مهمترین
چالش پیرامون ایجاد سیستمهای الکترونیکی
هشدار زلزله ،هزینههای اولیه پیاد هسازی سیستم
و مــخــارج بــاالی نگهداری آن اســت .ب ـهعــاوه در
ایدهآلترین حالت این سیستمهای الکترونیکی چند
ثانیه قبل از رویداد زمین لرزه اخطارها را اعالم میکند
که زمان بسیار اندکی است .بهطور کلی سامانههای
هشدار سریع زلزله برای شهرهایی که فاصله زیادی از

سر چشمههای لرزه زا دارند ،مناسب است .متاسفانه
بسیاری از کالنشهرهای ایران از جمله شهر مشهد در
مجاورت سرچشمههای لرزه زا قرار دارند و سامانههای
هشدار سریع زلزله در این شهرها ناکارآمد و غیر قابل
استفاده هستند.
سامانه پاسخ سریع (:)Rapid Response system
سامانههای پاسخ سریع ،پس از دریافت اطالعات
زمین لرزه ،با توجه به مشخصات زلزله ،خصوصیات
ژئوتکنیکی رسوبات و مشخصات فنی ساختما نها
از نظر استحکام ،اثرات مخرب زلزله به بافت شهری را
ارزیابی و با ارائه بهنگام نقشههای خسارت ،مدیریت
بحران زلزله و یکپارچه سازی عملیات امداد و نجات را
در زمان طالیی پس از وقوع زمین لرزه ممکن میسازد.

سامانه پاسخ سریع در مشهد

اما با هدف سوق دادن شهر مشهد به سمت و سوی
مدیریت نوین شهری هوشمند ،ثبت ،پردازش و تحلیل
بسیاری از پارامترهای طبیعی مرتبط با شهروندان
ضروری است .در این راستا سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات (فاوا) شهرداری مشهد چند سالی هست به
کمک یک شرکت دانش بنیان داخلی ،سامانه مدیریت
بحران زلزله را راه اندازی کرده است .این سامانه ،با
استفاده از مشخصات زمین لرزه ،وضعیت ژئوتکنیکی
خاک ،رفتار سازهها ،شریانهای حیاتی و مدل خطر
پذیری بافت شهری ،اثــرات تخریبی زمین لرزهها

را بر مناطق سیزد هگانه شهرداری مشهد ارزیابی و
اطالعات مورد نیاز را به دستگا ههای عامل ارسال
میکند.
در همین باره محمد جواد رجاییان مدیرعامل سازمان
فاوای شهرداری ،در معرفی این سامانه به خبرنگار
شهرآرا گفت :سامانهای که در شهرداری مشهد داریم،
دارای این قابلیت است که خسار تهای زلزله را بر
اساس دادههــای شهری که در اختیار دارد ،تخمین
بزند .به این شکل که اگر ما بهصورت شبیه سازی شده
اطالعات زلزلهای را با شدتهای مختلف به سامانه
بدهیم ،این سامانه تخریبهایی راکه در زیربناهای
شهری ،مسیرهای زیرساخت شهری ،لولههای آب و
گاز و خطوط مخابرات و ساختمانهای پر خطری که
شناسایی شده رخ خواهد داد با دقت و پیشبینی قابل
قبولی در اختیار ما قرار میدهد.
وی ادامه داد :کاربرد این سامانه هوشمند این است
که در هنگام وقوع زلزله برای مدیریت بحران استفاده
میشود و با استفاده از این سامانه هوشمند میتوانیم
قبل از وقوع زلزله آمادگیهای الزم را برای مقابله با
اینگونه بحرانها داشته باشیم و هم در هنگام وقوع
زلزله با توجه به شدت آن ،در ساعات ابتدایی وقوع
زلزله تصمیمات موثرتری در حوزه مدیریت بحران
گرفتهشود.
این سامانه با دریافت مشخصات زمین لرزه (بزرگی،
عمق کانون ،طول و عرض جغرافیایی) بهصورت
لحظهای از شبکه لــرزه نــگــاری کشور دریــافــت و
اطالعات مورد نیاز مدیریت شهری در شرایط وقوع
زلزله را بهصورت نقشههای الیه الیه بر روی زیرساخت
دادههای مکانی شهرداری مشهد ( )SDIبارگذاری
میکند .این الیهها بهصورت نقشههای گرافیکی
خسارت به بافت فــرســوده ،ســازههــای مهندسی،
شریانهای حیاتی ،شبکه انتقال انرژی ،مراکز درگیر
در امــداد و نجات ،قطار شهری و  ...نمایش داده
میشود.
امید میرود باتوجه به اینکه مشهد از چنین سامانهای
بهره میبرد و ابتدای ســال هم در معرض زلزله 5
ریشتری سفید سنگ قرار گرفت ،با رجوع سازمانهای
مختلف به این سامانه و سیستم  SDIشهرداری مشهد،
تمهیدات الزم از جمله مقاوم ســازی ساختما نها
در نقاط بحرانی انجام شود تا در موارد مشابه حداقل
خسارت بهوجود آید.

بازی

روباتیک

نرم افزار

هیجانموتورسواری

ساکتترینروباتدنیا

دنیایآرامش

باز یایرانی« موتوریس» با گرافیک خوب و جلو ههای بصری
فوقالعاده طبیعیاش توانسته بازیکنان زیادی را به سمت خود
جذبکند.
بــاز ی ازگیمپلی روان و آسانی برخورداراست و در دو حالت
مرحلهای و رقابت آنالین پیاده شدهاست .در حالت مرحلهای با 4
موتورسوار دیگر مسابقه میدهید و در حالت آنالین با رقبای خود
در یک مسابقه هیجانانگیز شرکت خواهید کرد.
درحالت مرحلهای در پیستهای مختلف به صورت آماتور،
حرفهای و قهرمانی بازی خواهیدکرد.
بــازی موتوریس دارای  13موتور لوکس و حرفهای است که
میتوانید آنها را خریداری و بهگاراژ خود اضافهکنید .کیفیت
هرموتور با  4عامل سرعت ،گشتاور ،فرمان و
ترمز سنجیده میشود که در هنگام خرید این
عوامل به کمک شما میآیند تا انتخاب بهتری
داشته باشید،البته برای اجرای موتوریس نیاز
به اتصال اینترنت دارید.
اندروید

بهتازگیازیکسگروباتیکرونماییشدهکهمجهزبهحسگرهای
مختلف است و میتواند به طور خودکار فعالیت کند .این دستگاه
تمام الکتریکی بی سروصداترین روبــات جهان لقب گرفته
است.
شرکت  Boston Dynamicsکه سازنده این روبات است تصویری
از این سگ روبات در حال راه رفتن در چمنها منتشر کردهاست.
روباتجدید که  MiniSpotنام دارد ،با وزن  ۲۵کیلوگرم و چهار پا،
به راحتی در خانه یا محل کار جا میگیرد .همچنین دوام باتری
آن با در نظر گرفتن فعالیتی که انجام میدهد ،حدود  ۹۰دقیقه
طول میکشد .البته نمونههای قبلی این روبات هیدرولیک بودند
اما نسخه فعلی تمام الکتریکی است .به همین دلیل ساکت ترین
روبات دنیا لقب گرفتهاست.
این روبــات دارای حسگرهای مختلف از جمله دوربینهای
تشخیص دهند ه عمق ،یک ژیروسکوپ و حسگرهای ردیاب
حرکت ناخودآگاهانه است و میتواند ب ه طور خودکار فعالیتهایی
انجام دهد اما بیشتر اوقات با راهنمایی انسان فعالیت میکند.

بــرنــامــه Sleep Soundsنــرمافــزاری اســت کــه توسط آن به
مجموعهای باکیفیت از صداهای آرامشبخش از طبیعت
دسترسی خواهیدداشت.
این برنامه مجموعهای از صداها و موسیقیهای آرامشبخش
را کــه اصــطــاحــا بــه  White Noiseمــعــروف هستند،
جمعآوریکردهاست تا اگر بنا به هر دلیلی نیاز به آرامش ذهنی
داشتید ،بتوانید با گوش دادن به آنها این امر را سرعت ببخشید.
این نرمافزار از صداهای طبیعت استفاده میکند و اگر به صدای
طبیعت همچون صدای بارش باران در محیطهای مختلف و...
عالقه دارید و میخواهید این صداها را همیشه و همهجا در کنار
خود داشتهباشید ،این نرم افزار میتواند به شما این امکان را ارائه
کند.
ایــن اپلیکیشن به صــورت رایــگــان منتشر
شدهاست و تمام صداها بهصورت آفالین در
آن قرار دارد ،از همین رو برای استفاده از آن
نیازی به اینترنت نخواهید داشت.
اندروید

هشدار بانک مرکزی درباره خرید ارزهای دیجیتال
پول مجازی «بیت کوین»
گزارش
در روزهــای اخیر نوسانات
زیادی داشتهاست و پس از رسیدن به باالترین قیمت
خود حدود  7900دالر در روزهــای گذشته ،حاال به
مبلغ  6255دالر معامله میشود.
با این حال براساس آمار منتشر شده از سوی گوگل،
بسیاری از مــردم همچنان بــه خرید بیت کوین
عالقهمند هستند و با رشد روز افــزون شاخصهای
بازار بورس جهانی و کاهش سوددهی سرمایهگذاری
روی طــا ،عبارت «خرید بیت کوین» را بیشتر از
«خرید طــا» در موتور جستوجوی گوگل سرچ
میکنند.

سراببیتکوین

بیت کوین ،سرمایهای نامطمئن

بیت کوین ارزشمندتر از طال

به گــزارش مؤسسه تحلیل بــازار «»BullionVault
مبادالت طال در ماه گذشته نسبت به میانگین ساالنه
 30درصد کاهش داشتهاست که در کنار ارزش پنج
برابری هر بیت کوین در مقابل یک اونس طال ،افراد
بیشتری را به سرمایه گذاری روی پول مجازی ترغیب
میکند.

پایان نیمه نخست سال آینده نهایی میشود و درگام
بعدی برای ارزهای دیجیتال بحث بومیسازی این نوع
ارزها پیگیری میشود.
وی با اشاره به نوسان شدید این نوع ارز اظهارکرد :این
ارزها یک نبود اطمینان و ریسک باال را به وجودآورده
و سبب شدهاست تا بانکهای مرکزی جهان از جمله
ایران را دچار تردید کند که آیا میتوان ذخایر را در قالب
این ارزها نگهداری کرد یا خیر؟

در همین راستا و به دنبال افزایش عالقهمندی مردم به
خرید بیت کوین ،معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
گفت :با توجه به نوسان شدید ارز دیجیتال ،هنوز این
ارز به طور رسمی از سوی بانک مرکزی شناخته نشده و
ریسک خرید این نوع ارزها باال است.

تالش برای بومیسازی ارز دیجیتال

ناصر حکیمی از برنامه بانک مرکزی برای تدوین  ۶سند
برای ساماندهی کسبوکارهای نوین مالی خبرداد
و گفت :در اینباره سند مربوط به ارزهای دیجیتال تا

حکیمی به مردم هشدارداد :با توجه به نوسان شدید
ارز دیجیتال ،هنوز این ارز به طور رسمی از سوی بانک
مرکزی شناخته نشده و ریسک خرید این نوع ارزها باال
است ،ضمن آنکه امکان فریب سرمایهگذار در این بازار
وجود دارد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تاکیدکرد :ذات
ارزهای دیجیتال مبتنی بر یک نرم افزار است و حتی
اگر فیلترشود ،از مسیر دیگری فعالیت میکند .از این
رو به مردم هشدار میدهیم که ریسک آن باالست و
درباره آن احتیاطکنند.

شماره 2412

فناوری نوین

تولیدبرقازهوا

استفاد هگسترد هاز سوختهای فسیلی
بهآلود هشدن محیط زیست و خسارات
جبران ناپذیر در این حوزه منجرمیشود،
در همین زمینهمحققان در تالشند تا
با کمک فناور یهای نوین ،استفاد هاز
سوختهای پاک را افزایش دهند.
ناسا مشغول ساخت جت مسافری است
کـــهاز جــمــعآوری جــریــان هــوایــی کهبا
بدنههواپیما میخورد ،برق تولید میکند.
در این طرح قــدرت پیشرانه هواپیمای
مــذکــور افــزایــش یافته و از ســوی دیگر
کارآمدی آن نیز  ۱۰درصد ارتقا مییابد.
همچنین در این طرح هواپیما میتواند با
مقدار سوخت فعلی مسافت بیشتری را
طیکند.
این طرح شبیه هواپیماهای معمولی است
اما برخالف نمونههای موجود برای بهکار
انداختن موتور توربو الکتریک آن به۳
مگاوات برق نیازاست.
موتورهای این هواپیما روی با لها قرار
دارنــد و  ۸۰درصــد نیروی الزم بــرای بلند
شدن هواپیما و  ۵۵درصد نیروی مورد نیاز
سفر را فراهم میکنند.
دنیای فناوری

شهرهوشمندبیلگیتس

بیلگیتس قصد دارد در یک بیابان به
مساحت  ۱۰۱کیلومتر شهر هوشمند
بسازد.
ب ـهایــن منظور ایــن چهره سرشناس و
ثروتمند عرصه فناوری یک صحرای بیآب
و علف را درآریــزونــا به قیمت  ۸۰میلیون
دالر خریداریکرده است تا شهر هوشمند
جدیدی درآن بسازد.
این شهرکه «بلمونت» نامگرفته با توجه به
جدیدترین فناوری ها از جمله خودروهای
خــودران و شبکههای انتقال اطالعات
سریع طراحی خواهد شد .بلمونت در
زمینی به مساحت  ۱۰۱کیلومتر مربع
ساخته میشود .البته هم اکنون جمعیت
کمی در این منطقه زندگی میکنند اما
طبق برنامهریزی و نقشه شهر باید  ۸۰هزار
خانه و  ۱۶کیلومتر مربع فضای صنعتی،
اداری و تجاری ساخته شود.
همچنین در این شهر  ۱۳کیلومتر مربع
فضای باز و  ۱.۵کیلومتر مربع فضا برای
احــداث مــدارس عمومی در نظر گرفته
شدهاست.

وبسایتداعشهکشد

یک هکر مسلمان به وب سایت خبرگزاری
داعش نفوذکرده و آدرس ایمیل  ۲هزار
مشترک وب سایت «اعماق» را منتشرکرده
است.
هکری به نام  Di5s3nSi0Nمسئولیت
این حمله را به عهدهگرفته است .وب سایت
اعماق وسیله ارتباطی اصلی داعش است
و جدیدترین اخبار دربــاره فعالیتهای
تروریستی این گروه شبه نظامی در سراسر
جهان را منتشر میکند.
این درحالی است که سه ساعت قبل از این
حمله ،اعماق در ایمیلی به مشترکان خود
اعالم کرد به دلیل آنکه بارها مورد حمالت
سایبری قرار گرفته ،اقدامات امنیتی خود
را افزایش داده است.
اینهکردرعکسالعملبهاینپیام،توییتی
را با مضمون« چالش را قبول میکنم»
منتشرکرد .پس از آن ایمیلی به تمام
مشترکان وب سایت اعماق با این مضمون
فرستاد که « :ما تمامی ایمیلهای مخفی
داعش را هک کردیم».....
این پیام همچنین حــاوی آدرس ایمیل
 ۱۷۸۴مشترک وبسایت داعش بود.

