www.iran-newspaper.com

سال بیستوپنجم شماره 7005
شنبه  4اسفند 1397

editorial@iran-newspaper.com

خانه های هوشمند ،سدی مقابل گرمایش کره زمین

آزادسازی تلفن بین الملل درسال ۹۸

تا سال  2024ارزش بازار خانههای هوشمند به 151.4میلیارد دالر خواهد رسید
میترا جلیلی
خبرنگار

منبع :زد دی نت

گرمایش کره زمین یکی از مسائلی است
که ســاالنه موضوع اصلی نشســتهای
مختلفــی در جهــان میشــود و یــک
دغدغه بزرگ در دنیا بهشــمار میرود.
هرچنــد تاکنــون برنامههــای مختلفی
بــرای مقابلــه با این مشــکل ارائه شــده
اســت ولی نگاه فعــاالن عرصه فناوری
و کمپانیهــای بــزرگ ایــن عرصــه،
کامــاً منطقــی و توجیه پذیر به چشــم
میآیــد .این گــروه با ارائــه محصوالتی
خاص میخواهند از گرم شــدن بیشــتر
کــره زمین ممانعــت کنند .یکــی از این
موارد ،خانههای هوشمند است که مورد
توجــه جدی غولهای فنــاوری جهان و
«ســیلیکون ولی» ازجمله اپل ،آمازون،
گــوگل ،نســت( )Nestو ...قــرار دارد.
محققان معتقدند با توسعه خانههای
هوشمند در جهان ،اجرای اتوماسیون و
در نتیجه ،کاهش میزان مصرف انرژی
میتــوان گامهایی بــزرگ در این زمینه
برداشت.
ëëارزش 151میلیــارد دالری خانههــای
هوشمند
مؤسسه پژوهشــی گارتنر پیشبینی
میکنــد کــه تــا ســال  2024ارزش بــازار
خانههــای هوشــمند بــه 151.4میلیارد
دالر خواهد رســید در حالی که این رقم
در ســال  2018حــدود  76.6میلیــارد
دالر بوده اســت .اما خانههای هوشمند
چــه تفاوتــی بــا خانههــای معمولــی
امــروزی دارنــد که تــا این حد بــرای آن
سرمایهگذاری میشــود؟ در پاسخ باید
گفــت کــه در خانههای هوشــمند همه
وســایل خانــه از درها و قفلهــا گرفته تا
تهای
نهــای امنیتــی ،ترموســتا 
دوربی 
هوشــمند ،جاروبرقیهــای روباتیــک،
وســایل آشــپزخانه ،مبلمــان ،پردهها و
پنجرههــای خانه و ...همگی هوشــمند

هســتند و میتــوان آنهــا را از راه دور
کنتــرل کرد تا انرژی کمتــری هدر برود و
درنتیجــه ،از گرمایش کــره زمین تا حد
زیادی پیشگیری شود .اما چگونه؟
ëëدوشــاخههای هوشــمند(Smart
)plugs
یکــی از مــواردی کــه در خانههــای
هوشــمند به آن توجه زیادی میشــود،
میــزان نیاز بــه انــرژی و تنظیم مصرف
آن است به این ترتیب انرژی درست در
محلهایــی که مورد نیاز اســت مصرف
میشــود و در صورتی که کســی در خانه
نباشــد ،عمــاً از مصــرف آن ممانعت
میشود .شاید با خودتان بگویید داشتن
خانه هوشــمند موضوعی ساده نیست
و هــر کســی نمیتوانــد چنیــن خانهای
داشته باشــد .اما فعاالن عرصه فناوری
ترتیبیدادهاندکهشمابتوانیدخانههای
معمولیتــان را به یک خانه هوشــمند
تبدیل کنید .برای این منظور تنها کافی
اســت دوشــاخههای هوشــمند(Smart
 )plugsرا در اختیــار داشــته باشــید.
کمپانیهایــی همچــون  Eve Energyیا
 Wemoچنین دوشــاخههایی را به بازار
ارائــه کردهانــد .این دوشــاخهها را به هر
پریــز معمولی موجــود درخانه متصل
کنید میتوانید وسایل خود را به کاالهای
هوشمند تبدیل کنید .البته در این میان
اپلیکیشــنهای ویــژهای کــه بــرای ایــن
منظور طراحی شدهاند نقشی ویژه ایفا
میکننــد و کاربــر میتواند با اســتفاده از
تلفن هوشمند یا تبلت خود و وای فای
خانه ،از خانه هوشمند خود لذت ببرد.
امــا عملکــرد ایــن دوشــاخههای
هوشــمند چگونــه اســت؟ ایــن
دوشــاخهها عــاوه بــر اینکــه کمــک
میکننــد تــا وســایل شــما هوشــمند و
بــه اینترنــت متصل شــوند ،میتوانند
میــزان مصــرف انــرژی شــما را نیــز
ارزیابــی کننــد .بهعنوان مثــال کاربر از
طریق گوشــی یــا تبلت خــود میتواند

دریابــد کــه گــرم یــا ســرد کــردن یــک
اتــاق چقــدر برایش هزینــه دارد و چه
میــزان انرژی مصرف میشــود به این
ترتیــب بــا یــک حســاب سرانگشــتی
متوجه میشود که تا چه حد میتواند
از میــزان هزینههــای خــود بکاهــد.
بــه ایــن ترتیــب نظــارت بیشــتری بــر
نحوه اســتفاده از وســایل گرمایشــی و
سرمایشــی خواهد داشــت و عــاوه بر
صرفهجویــی در جلوگیری از گرمایش
کــره زمیــن هــم گام برمــی دارد .ایــن
دوشــاخههای هوشــمند برای کســانی
که مجبورند برای ســاعاتی کودکشــان
را در خانــه تنهــا بگذارنــد نیــز کارســاز
اســت چرا که با کمک این دوشاخهها
میتواننــد قفل کودک وســایل را از راه
دور فعــال کنید تا کودک نتواند ســراغ
بخــاری ،ماشــین لباسشــویی ،چــرخ
گوشت و ..برود .همچنین اگر با خروج
از خانــه دچــار تردیــد شــوید کــه اتــو،
بخــاری برقــی ،اجاق گاز و ...را روشــن
گذاشــتهاید یــا نــه ،میتوانیــد در ایــن
خانه هوشــمند از راه دور به آن فرمان
خاموش شدن بدهید و بدون دغدغه
و نگرانی ،به مسیرتان ادامه دهید.

ëëترموستاتهای هوشمند
ترموستاتهای هوشمند نیز از موارد
مهم در خانههای هوشــمند محســوب
میشــوند چــرا کــه میتواننــد در میزان
مصرف انرژی بیشــترین تأثیر را داشته
باشــند .ترموســتاتهایی کــه توســط
شرکت Nestساخته شده یا  Ecobee4از
نمونههای برتر این مجموعه محسوب
میشــوند .ایــن ترموســتاتها دارای
سنســورهای کنتــرل از راه دور هســتند و
میتوانند به شــما اطمینــان بدهند که
دمــای همــه اتاقهــای خانــه ،مطابــق
انتظار شما بوده و سرما یا گرمای اتاقها
مناسب است .به این ترتیب اگر سالمند
یا کــودک در خانــه دارید دچار مشــکل
نمیشــوید .جدیدترین نمونههای این
ترموســتاتها بــا دســتیارهای صوتــی
دیجیتــال و اســپیکرهای هوشــمند کار
میکنند و حتی برخی با اپلیکیشنهای
تلفنهــای هوشــمند ارتبــاط میگیرند
و میتــوان از طریــق آن دمــای خانــه را
تنظیم کرد .بهعنوان مثال برای کاهش
مصرف انــرژی میتوانید هنگام خروج
از خانــه همه بخاریها را خاموش کنید
ولــی در ســاعت مشــخصی از راه دور

بــه آن فرمــان دهیــد که روشــن شــود و
درنهایت هنگام بازگشــت ،بــه خانهای
بــا گرمــای مطبــوع وارد خواهیــد شــد.
ایــن ترموســتاتها بتدریج با عــادات و
رفتارهای شخصی و ارجحیتهای شما
در زندگی آشنا میشوند بهعنوان مثال
بعــد از یک هفته ،درمی یابند که شــما
در طول شب نمیخواهید اتاقتان زیاد
گرم باشــد پس به طور اتومات شــبها
دما را کمتر و نزدیک صبح ،دما را باالتر
میبرنــد تــا خــواب راحت تری داشــته
باشــید .همچنین میزان مصرف انرژی
از طریق تلفن هوشــمند به شما اطالع
داده میشود.
ëëشیر آب هوشمند
کنترل از راه دور یکی از موضوعهای
اصلــی در خانههــای هوشــمند جهــان
محســوب میشــود بهعنــوان مثــال در
خانههــای هوشــمند حتــی شــیر آب
درون آشــپزخانه را هــم میتــوان از راه
دور کنترل کرد .در همین راســتا بتازگی
کمپانی دلتا یک شــیر آب با نام Voice
 Innovation Faucetطراحــی کــرده که
با صدا و فرمان صوتی کنترل میشــود.
بهعنــوان مثال از طریق دســتیار صوتی

الکســا کمپانی آمــازون میتوانید به آن
فرمــان بدهید که آب باز یا بســته شــود
یا دمای آب کمتر و بیشــتر شــود ،بدون
اینکه یک لحظه دستتان با آن تماس
داشته باشد .این موضوع سبب میشود
کــه در مصرف میــزان آب صرفهجویی
شود چرا که همه ما برای اینکه به دمای
آب دلخــواه خود برســیم مــدت زمانی
شــیر آب را بــاز نگــه میداریــم و به این
ترتیــب هــم آب و هــم انرژی کــه برای
گرم کردن آب مصرف شده است ،هدر
میرود.این در حالی اســت که این شــیر
آبهای هوشــمند میتواند هم به نفع
جیبتــان باشــد و هــم به ســود محیط
زیست.
ëëالمپهای هوشمند
یکی دیگر از لوازم مهم در خانههای
هوشــمند ،المپهــای هوشــمند
ازجمله Philips Hueهســتند که هم با
گوشیهای هوشمند و هم با دستیارهای
صوتی و اسپیکرهای هوشمند سازگاری
دارنــد .ایــن المپهــا در خانههایــی که
ســالمندان و کــودکان حضــور دارنــد
پرکاربــرد هســتند .ســالمندان در طول
شــب از خواب بیــدار میشــوند و در اثر
تاریک بودن هوا ممکن اســت به زمین
بخورنــد درحالــی کــه میتواننــد تنها با
یــک فرمــان صوتی از طریق اســپیکرها
یا توســط تلفــن هوشــمند و تبلــت ،به
المــپ دســتور بدهند که روشــن شــود.
این المپهای هوشــمند با اپلیکیشــن
 PhilipsHueکنترلمیشوند.همچنین
میتــوان با کنترل از راه دور این المپها
زمان روشن ماندنشان را مشخص کرد
تــا در میزان مصرف بــرق صرفهجویی
شــود .بســیاری از محققــان معتقدنــد
خانههــای هوشــمند میتواننــد ناجــی
زمینباشند.
حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد این
فنــاوری در واقعیت تا چه حد میتواند
مانع گرمایش کره زمین شود.

مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت از خروج ســرویس
مکالمــات بینالملل از انحصار این شــرکت و واگــذاری ارائه
اخـــــبار
خدماتمکالماتتلفنیبینالمللبهشرکتهایخصوصی
در ســال  ۹۸خبــر داد .بــه گــزارش مهــر ،صــادق عباســی شــاهکوه با بیــان اینکه
برنامهریزی برای آزادســازی تلفن بینالملل از شهریور سال  ۹۶در دستور کار قرار
گرفته است ،اظهار داشت :این کار ،ساده نیست چرا که ترافیک بین الملل ارتباط
مســتقیم با نرخ ارز دارد و همین موضوع باعث شــد برای تعریف مدلهای اولیه
شــرایط و ضوابط واگذاری ترافیک بینالملل به بخش خصوصی ،زمان بیشتری
اختصاص دهیم .عباسی شاهکوه درباره تدوین مقررات واگذاری تلفن بینالملل
نیز گفت :در این زمینه پیشنهاد شده است که از اپراتورها نیز نظرخواهی شود و پس
ازاعمالنظراتاینبخش،پروانهفعالیتاپراتورهایتلفنبینالمللنهاییشده
و در ســال  ۹۸واگذار شــود .وی با بیان اینکه با اجرای این طرح دخالت زیرساخت
در پروژههــای مربوط به ارتباطات صوتــی ایران و خارج کاهش مییابد ،ادامه داد:
در مدل پیشــنهادی ارائه شــده به کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات ،بخشی از
ارائــه خدمات تلفن بینالملل که مربــوط به انعقاد قرارداد بــا کریرهای خارجی
(اپراتورها) اســت ،به بخش خصوصی واگذار میشود به این معنی که اپراتورها از
نظر قیمت با هم به توافق میرسند و خدمات ارائه میدهند و تنها در زمان عبور
ترافیک ،رد شدن از مسیر زیرساخت ،انجام میپذیرد.

 400کانال و میلیون ها ویدئو در یوتیوب مسدود شد

یوتیوب در پاسخ به نگرانیهای اخیر تعداد زیادی از کاربران این پلتفرم ،اقدام به
مسدودسازی 400کانال و میلیونها ویدئو کرده است.
بــه گــزارش انتخــاب ،یوتیوب در راســتای مبــارزه بــا خبرهای جعلــی ،ویدئوهای
مستهجن و ...اقدام به بستن  400کانال کرده چراکه نگرانیها در مورد محتواهای
موجود در یوتیوب شدت گرفته است .بسیاری از والدین ،فعاالن حقوق کودک و...
نگرانیهای جدی در مورد محتواهای منتشر شده در یوتیوب دارند و عمده نگرانی
این افراد به وضعیت ویدئوهایی مرتبط است که کودکان را درگیر میکند .در واقع
متأســفانه هنوز هم ویدئوهای مرتبــط با آزار و توهینهای جنســی به کودکان کم
نیستند و یوتیوب نیز به بستری برای نشر این نوع ویدئوها تبدیل شده است.
برخی از کاربران طی روزهای گذشته معترض بودند که یوتیوب بر کامنتهای زیر
پســتها نیز نظارتی ندارد؛ کامنتهایی که گاهی بشدت مستهجن و خجالتآور
هستند و به طور مشخص کودکان را مخاطب قرار میدهند.

دردسر توئیتری تازه برای ترامپ

به نظر میرســد دردســرهای توئیتری دونالد ترامپ رئیس جمهــوری امریکا پایانی
ندارد چرا که به دنبال تازهترین توئیتش ،خواســتار اینترنت  6 Gشــده و مورد تمسخر
گسترده مردم امریکا قرار گرفته است ،البته وی پیشتر نیز ادعا کرده بود که بیش از هر
کس دیگری آیتی میداند .به گزارش خبرآنالین ،درحالیکه امریکا در شرایط فعلی
در زمینه توســعه فناوری نســل پنجم تلفن همراه ( )5 Gاز برخی کشــورها همچون
کره جنوبی و چین عقبتر اســت ،ترامپ در توئیتی نوشت :در امریکا در اسرع وقت،
فناوری 5Gیا حتی 6Gرا میخواهم .کمپانیهای امریکایی باید اقدامات خود را برای
توسعه و پیادهسازی این فناوری افزایش دهند .هیچ دلیلی وجود ندارد که ما از برخی
کشــورها ازجمله چین عقب بیفتیم .ما بایــد وقتی پای فناوری در میان اســت ،رهبر
جهان باشیم .کاربران در شبکههای اجتماعی حرفهای وی را به باد تمسخر گرفته و
برخی هم گفتند ما8 Gو10 Gمیخواهیم.

