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سرشماره پیامک قطع شدن یارانه جعلی
مسدود شد

در راستای توسعه مزارع فناورانه و روباتیک صورت می گیرد

پرواز پهپادهای کشاورز بر فراز آسمان ژاپن
میترا جلیلی

خبرنگار

گیزمگ

بــا توجــه به رونــد رو به رشــد جمعیت
جهان ،تأمین غذا در بسیاری نقاط دنیا
یکــی از دغدغههــای اصلی محســوب
میشــود .بــه همین دلیل هــم فعاالن
عرصــه فناوری به حوزه کشــاورزی وارد
شدهاند تا بتوان از کمترین مساحت زیر
کشــت ،بیشــترین محصول را برداشت
کــرد .یکــی از کشــورهای پیشــرو در این
زمینه ،ژاپن اســت که نمیتوان نسبت
به حجم پیشرفتهای فناورانه در آن،
بی تفاوت بود.
 ëëهوش مصنوعی ،سکاندار مزارع
آنچه مســلم است ،در ســالهای آینده
مــزارع عــاری از هــر نیــروی انســانی
خواهیــم داشــت و هــوش مصنوعــی
ســکاندار زمینهای زیر کشــت و باغها
خواهــد شــد .درواقع هــوش مصنوعی
اطالعــات ماهوارههــا را آنالیــز میکند
و بــا کمــک هواشناســی فناورانــه،
ماشــینآالت روباتیــک و ...میتــوان
شاهد یک کشاورزی فناورانه با کمترین
دخالت نیروی انسانی بود ،در این میان
نمیتوان نســبت بــه فنــاوری اینترنت
اشــیا ( )IOTنیــز بــی توجــه بــود .گفته
میشــود در مزارع آینــده از این فناوری
بــرای کنتــرل میــزان و نحــوه آبیــاری
محصوالت ،میزان ســم مورد استفاده،
کود ،تعیین زمان کاشت یا برداشت و...
استفاده میشود و کشاورزان با استفاده
از اپلیکیشــنهای گوشــی هوشــمند
خــود میتواننــد بســیاری از نیازهــای
محصــوالت خــود را حتــی از راه دور
برطرف کنند .هرچند کشاورزان نسبت
بــه این موضــوع حــس تــوأم نگرانی و
امیــد را دارند ولی به هرحال کشــاورزی
هوشــمند ســبب افزایــش میــزان
محصول و ســودآوری بیشــتر میشود.

بخشــی دیگر از فناوری مزارع هوشمند
تراکتورهای خودران و روباتیک هستند.
در این تراکتورها کارگر میتواند کنار آن
بایســتد و بــا اســتفاده از تبلتــی که روی
آن نصب شــده اســت ،در مواقــع لزوم
تراکتــور را متوقــف کنــد به ایــن ترتیب
حتــی به طــور همزمــان هــم میتواند
دو تراکتــور خــودران را کنترل کند بدون
اینکه کســی درون تراکتور نشسته باشد.
هرچنــد ایــن فناوریهــا هنــوز همهگیر
نشــدهاند ولی در مزارع آزمایشی بسیار
موفق عمل کردهاند.
 ëëفنــاوری ،بــازوی کمکــی کشــاورزان
سالمند
یکی از کشورهایی که در زمینه کشاورزی
هوشــمند پیشــتاز اســت و تاکنــون
تالشهای زیادی داشــته ،ژاپن اســت.
ژاپــن یکــی از کشــورهایی محســوب
میشــود کــه درحال پیر شــدن اســت و
مسئوالن این کشور همه توان خود را به
کار گرفتهانــد تا از پس کارها در ژاپن پیر
بربیایند .یکی از شــاخههایی که به نظر
میرسد با سالمند شدن جمعیت ژاپن
با مشکل مواجه شود ،کشاورزی و تولید
غــذا در این کشــور اســت .در این کشــور
زمینهای کشاورزی فراوانی وجود دارد
ولی بیشتر جوانان ترجیح میدهند به
حوزههای دیگری غیر از کشــاورزی وارد
شوند و سالمندان هم دیگر نمیتوانند
همچون گذشــته از پــس کارهای مزارع
بربیاینــد .بــا توجــه بــه ایــن دغدغــه،
فنــاوری به حوزه کشــاورزی ژاپــن ورود
کــرده اســت و درواقــع به نظر میرســد
که در جوامع روســتایی این کشــور نسل
آینده کشاورزان ،پهپادها (هواپیماهای
بدون سرنشــین) باشــند .ماههاست که
توسعه دهندگان و کشاورزان در شمال
شــرق ژاپــن ،پهپــاد جدیــدی را مــورد
آزمایش قرار میدهند که بر فراز مزارع
برنج پرواز میکنند و در کســری از زمان

و به سرعت ،به امور مزرعه برنج برای
افراد سالمند میپردازند.
«ایســامو ســاکاکی بارا» رئیــس تعاونی
محلی کشاورزی توم ،منطقهای از ژاپن
کــه این پهپــاد در آن فعالیــت میکند،
گفــت :در منطقــه «تــوم» ژاپــن ،ســن
کشــاورزان بــه طــور متوســط  67تا 68
سال اســت و این افراد در نهایت  4تا 5
ســال دیگر از پس کارهای کشــاورزی در
مزارع برنج خود برمی آیند .وی که یک
کشاورز  69ساله است ،افزود :به هرحال
آنچــه مســلم اســت ،اینکــه پهپادهــا
بســیار کوچکتــر و ارزانتــر از تراکتورها
هســتند و بــرای خرید آن بایــد حدود 4
میلیون ین هزینــه بپردازند .یکی دیگر
از کشــاورزان ژاپنــی با نام «شــوتا چیبا»
هــم گفــت :هنــوز هــم تصــور مــردم از
کشــاورزی یــک کار پر از خــاک و ژولیده
است و تکنولوژیهایی مانند این پهپاد
میتواند نگاهها را تغییر بدهد و جوانان
بیشتری را به کشاورزی تشویق کند.

ëëفراز و فرودهای پهپاد کشاورز
کمپانی ســازنده این پهپاد ،اســتارتاپی
به نام  Nileworks Incاســت که ســال
 2015در توکیــو پایهگــذاری شــد .ایــن
روبــات پرنــده (پهپــاد) کــه Nile-T18
نــام دارد بتازگــی در همــکاری و
مشــارکت بــا شــرکتهایی کــه در کار
خریــد محصوالت کشــاورزی مشــغول
هســتند مشــارکتهایی داشــته و البته
از همــه آزمایشهــا نیز ســربلند بیرون
آمده اســت .گفتنی است که هدف این
اســتارتاپها برداشــتن موانــع فیزیکی
موجــود بر ســر راه کشــاورزان ســالمند
ژاپنی در مزارع برنج اســت؛ مشــکالتی
کــه بســیاری از کشــاورزان ســالخورده
امــروز از دوران جوانــی با آن دســت به
گریبان بودهاند .این پهپاد به کشاورزان
کمک میکند تا میــزان محصول برنج
در مناطق روســتایی افزایــش یابد و به
این ترتیب عالوه بر کمک به کشاورزان
ســالمند ،از مهاجــرت روســتاییان و

کشاورزان جوانتر به مناطق شهری نیز
پیشگیریشود.
 ،Nileworks Incکمپانــی ســازنده این
پهپــاد اتومــات یادآور شــده اســت این
پهپادهــا کــه نیــازی بــه اپراتــور ندارند،
قــرار اســت در ژاپــن همهگیــر شــوند از
تکنولــوژی بــی ســابقهای برخوردارنــد
و میتواننــد آفتکشهــا و کــود را در
مــدت  15دقیقــه در کل مزرعــه برنــج
بپاشند .درحالی که کشاورزان در حالت
معمولــی بــرای انجــام این سمپاشــی
با دســت ،بــه یــک روز وقت نیــاز دارند
و مجبورنــد از ماشــین آالت ســنگینی
هــم بهره بگیرنــد که به مــدت یک روز
کامــل هــوا را آلــوده میکننــد .بــه گفته
فعاالن این استارتاپ ،این پهپاد مولتی
کوپتر میتواند شــکل مزرعــه را ببیند و
30سانتیمتر باالتر از مزرعه ،آفت کش،
کود و ...را اســپری کند که به این ترتیب
از هــدر رفتــن مــواد جلوگیــری و کامــاً
به هــدف پاشــیده میشــود .هــر پهپاد

حداکثر میتواند تا یک لیتر آفتکش را
تحمل کرده و در یک پرواز  20دقیقهای،
آن را روی مزرعــه برنــج یــک هکتــاری
اســپری کنــد .همچنین پهپادهــا که به
تکنولوژی تشخیص رشد مجهز هستند،
ایــن قابلیــت را دارنــد که با اســتفاده از
هــوش مصنوعــی تصمیــم بگیرنــد با
توجــه به ظاهــر و اندازه محصــول باید
از چــه میزان آفتکش اســتفاده شــود
که برای محصول مشــکلی ایجاد نکند.
طبــق گفته فعاالن این اســتارتاپ ،قرار
اســت محصــوالت برنجــی که تــا پایان
ســال  2019در ژاپن راهی بازار میشوند
از این پهپاد بهره بگیرند و در سال 2020
این پهپاد به ســایر کشورهای برنج خیز
آسیایی نیز صادر خواهد شد.
پیــش از این نیــز مینــی هلیکوپترهایی
در ژاپــن بــا ارزش 15میلیــون ین وجود
داشــت کــه بــا امــواج رادیویــی کنتــرل
میشــدند و توانایــی اســپری کــردن
آفتکشهــا ،کــود و ...را داشــتند امــا
نقطه قوت پهپادهــا ارزانتر بودن آنها
و کارآیی بیشترشان است .گفتنی است
کــه ایــن پهپادهــا با یــک آی پــد کنترل
میشود و با استفاده از نرمافزار نقشهای
کار میکنــد کــه کار بــا آن بســیار راحت
اســت .ایــن پهپادهــا هزینه کشــاورزی
را تــا یــک چهــارم کاهــش داده و در
نتیجه ،قیمت محصول پایینتر از حال
حاضر خواهد بود .این پهپاد همچنین
میتواند به ســرعت ساقه برنج را مورد
آنالیــز قرار دهد و دریابــد گیاه چقدر به
کــود یــا آفتکش نیــاز دارد تــا نیازهای
تغذیهای آن برآورده شود .گفتنی است
که در ســال جاری  100عدد از این پهپاد
تهیه خواهد شــد و این رقم در مدت 5
سال به  4هزار عدد میرسد .به هرحال
بایــد منتظــر مانــد و دیــد این فنــاوری
چطور میتواند کشــاورزی ژاپن و ســایر
نقاط جهان را متحول کند.

وزیر ارتباطات از پیگیری قضایی پیامک جعلی ارسال شده
بهبرخیمشترکانتلفنهمراهمبنیبرقطعشدنیارانهاین
اخبار
افراد ،خبر داد.
به گــزارش «ایران» ،محمدجــواد آذری جهرمی در صفحه
کاربری خود در توئیتر نوشــت :اخیراًپیامکی از ســوی کالهبرداران به  ۷۸هزار نفر
ارسال شده که با خبر جعلی قطع شدن یارانه ،اطالعات آنها را به سرقت ببرند.
وی گفت :وزارت ارتباطات و پلیس فتا ســریعاً متوجه این کالهبرداری شدند و با
بستن سرشماره و سایت کالهبردار ،اطالع رسانیهای الزم پیامکی را انجام دادند.
آذری جهرمــی بــا بیان اینکه جزای قانونی در انتظار متخلفان اســت ،تأکید کرد:
بهتر است هر چه سریعتر فرآیندهای مرتبط با یارانه در دولت همراه قرار بگیرد تا
شاهد این گونه کالهبرداریها نباشیم.گفتنی است به تازگی پیامکی مبنی بر اینکه
«یارانه شما قطع شده است و برای فعالسازی به لینک yaranehe.comمراجعه
کنید» به برخی مشترکان تلفن همراه ارسال شده است .در این باره با پیگیریهای
پلیسفتاووزارتارتباطات،سرشمارهوسایتکالهبرداریمسدودشدهوپیامکی
با این عنوان که «هموطن گرامی ،پیامک ارسالی از شماره ۳۰۰۰۴۷۴۷۴۷۶۰۲۴با
عنوان قطع یارانه شما جعلی و به قصد سرقت اطالعات کارت بانکی شما بوده
است ،در صورت ورود به سایت سریعاً نسبت به تغییر رمزهای کارت خود اقدام
کنید» به مشترکان تلفن همراه ارسال شده است.

پیک استفاده از اینترنت در کشور  ۴برابر شد

مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت گفت :پیک اســتفاده از اینترنت کشور در
یکســال اخیــر از حدود یــک ترابیت بــه  ۴ترابیت برثانیه رســیده اســت .بهگزارش
«ایران»،صادقعباسیشاهکوهافزود:دریکسالگذشتهظرفیتشبکهانتقالکشور
بیش از ۲برابر و ظرفیت شبکه  IPداخلی بیش از ۳برابر افزایش یافته است .از نظر
پایداری شبکه نیز شاهد تغییرات عمدهای بودهایم و پیک استفاده از اینترنت کشور
از حدود کمتر از یک ترابیت برثانیه به باالی  ۴.۱ترابیت برثانیه رسیده و این شبکه
بخوبی توانسته به کاربران سرویس بهتری ارائه دهد .مدیرعامل شرکت ارتباطات
زیرســاخت گفت :در بحث شــبکه داخلی و اهداف شــبکه ملی اطالعات نیز ما در
( IXPمرکز تبادل اطالعات) حدود ۴برابر رشد داشتیم .همچنین ظرفیت ترانزیت
پهنــای باند که در آبان ســال گذشــته  ۲۵۰گیگابیت برثانیه بود ،هماکنــون به ۵۰۰
گیگابیت برثانیه رسیده و تا پایان سال به یک ترابیت برثانیه میرسد.

دردسرساز شدن احراز هویت دو مرحلهای «اپل»

گروهــی علیــه اپل شــکایت کــرده و مدعی شــدهاند کــه فرآینــد احــراز هویت دو
مرحلــهای دســتگاههای این شــرکت وقت کاربــر را هدر میدهــد و از لحاظ مالی
بــه کاربــران خســارت میزند.بهگزارش مهر ،طبق این شــکایت احــراز هویت دو
مرحلهای این شرکت برای کاربران اختالل ایجاد میکند و فعال شدن این فرآیند
مــدت زمان زیادی طول میکشــد.این شــکایت که توســط «جی برودســکی» در
کالیفرنیا انجام شده ،اپل برای فعالسازی احراز هویت دو مرحلهای از کاربر اجازه
نمیگیرد .همچنین این شیوه احراز هویت یک فرآیند ورود غیرمستقیم را بهکاربر
تحمیل میکند که پس از فعال شدن دستگاه ،فرد عالوه بربه خاطر سپردن رمز،
باید به یک دستگاه یا شماره تلفن معتبر دیگر دسترسی داشته باشد.
اسناد مربوط به این شکایت حاکی از آن است که این روند به کاربران خسارت
میزند .این خسارت ها شامل ضررهای اقتصادی و هدر رفتن زمان فرد برای
یک فرآیند طوالنی ورود است.

