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گــوگل 30ســالگی وب(World Wide
 )Webرا بــا یــک طــرح گرافیکــی(دودل)
جدیــد جشــن گرفــت .بــه گزارش«ایــران
آنالین» ،در این طرح گرافیکی نشانههایی
از کامپیوترهــای اولیه و وضعیت اینترنت
را میبینیــم؛ عکــس کــره زمیــن در مرکز
دســکتاپ یک مانیتــور قدیمــی کامپیوتر
جــای گرفته تا مــا را به یاد عصــر اینترنت
بــا دانلودهایــی کــه با ســرعت بســیار کم
صــورت میگرفت یعنــی اینترنــت دایل

آپ( )dial upبینــدازد .البته موضوع ســی
ســاله شــدن دنیــای وب را نبایــد بــا ابداع
اینترنت اشتباه بگیرید چرا که اینترنت در
دهه  60ابداع شــد ولی تا ســال  1991عمالً
بین کامپیوترهای مختلف ارتباطی وجود
نداشت ولی حاال جهان سی امین سالگرد
WWWرا جشــن میگیرد .اما وب چگونه
خلق شد؟ در مارس سال« 1989تیم برنرز
لی» فیزیکدان بریتانیایی که در آزمایشگاه
فیزیک سرن اروپا کار میکرد یک سیستم

ویــژه بــرای مدیریــت اطالعات پیشــنهاد
داد و عمالً ســیگنالهای تولد  WWWکه
امــروزه توســط میلیاردها کاربــر در جهان
مورد اســتفاده قرار میگیرد ایجاد شــد .در
نهایت نیز  WWWموفق شد ارتباط همه
کاربــران جهان را با همدیگر برقرار کند .به
هرحــال گوگل این نقطه عطف تکنولوژی
را با یک کارتون و انیمیشــن جذاب و کوتاه
و با اســتفاده از عناصری که اینترنت اولیه
از آنهــا بهره میگرفت ،به تصویر کشــیده

است .ازســوی دیگر «برنرز لی» خالق وب
بههمین مناســبت در یک پســت وبالگی
نوشــت :با اینکــه اینترنــت و  wwwزندگی
بشــر را بســیار ســادهتر کرده ولــی فرصتی
مناســب هــم بــرای اســکمرها و مجرمان
ســایبری ایجــاد شــده اســت .همچنیــن
فضایی برای انتشار اخبار جعلی و سخنان
تنفرآمیــز و سرشــار از نفرت فراهــم کرده
اســت و حتــی گاه انجــام جرمها را بســیار
راحتتر از فضای مجازی کرده است.

مدیر گروه سامانه های بازگشت پذیر پژوهشگاه فضایی ایران در گفت و گو با «ایران»:

ایران تنها سازنده بالن های ارتباطی در منطقه است
سوسن صادقی
خبرنگار

اولویت قرار دارد .البته قرار است در موارد
دیگر مانند قاچاق و ...نیز استفاده شود از
ایــنرو وزارت ارتباطــات با وزارت کشــور
وارد مذاکــره شــده تا پایش مــرز و مبارزه
با قاچاق و ...نیز با بالنهای مقید انجام
شــود .از سوی دیگر چندین نهاد و استان
نیــز برای اســتفاده از بالنهــای ارتباطی
اعــام نیــاز کردهانــد .بــه عبارتــی ایــن
بالنها برج مخابراتی متحرک یا سکوی
متحــرک ارتباطی محســوب میشــود و
وقتی از آنها در استانها استفاده میشود
گویی چندین برج مخابراتی را در شهرها
و استانها نصب کرده و بهکار گرفتهاید.
ëëآیاصفرتاصداینبالنهایارتباطیدر
کشورساختهمیشود؟
ایــن بالنهــا در کشــور بومیســازی
شده است .بجز برخی مواد و تجهیزاتی
که از خــارج خریداری میشــود ،بالن در
پژوهشگاهفضاییایرانطراحیمیشود.
تاکنون نیز  4بالن مقید طراحی و ساخته

شده ،این بالنهای ساخت داخل در مرز
مهران و خسروی ،کرمانشاه و در شرایط
مختلــف جوی تســت شــده اســت .قرار
اســت بعد از تأمین اعتبارات برای تمام
استانهایکشورنیزساختهشود.
ëëدرخبرهابههمکاریبخشخصوصی
درپروژهبالنهایارتباطیاشارهشدهبود،
بخش خصوصی در این پروژه چه نقشی
برعهدهدارد؟
طراحــی و ســاخت بالــن یک پــروژه
مشــترک بین پژوهشــگاه فضایــی ایران
و بخــش خصوصی اســت از آنجایی که
پژوهشگاهفضاییایرانکارهایپژوهشی
و تحقیقاتــی انجام میدهــد ،به همین
دلیل طراحی و انجام کارهای پژوهشی،
تحقیقاتــی ،بــه روزرســانی و بازنگــری
بالنهــا را برعهــده دارد ،امــا ســاخت و
عملیاتــی کــردن و اســتفاده از آنها برای
ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی بالنها
بر عهده بخش خصوصی است.

عکس تان را به یک تابلوی نقاشی تبدیل کنید

هوش مصنوعی به مترو «شنزن» چین رسید
نرمافزار آنالین

میترا جلیلی

خبرنگار

بســیاری از کاربران عالقه مندند که برای
عکــس هایشــان افکتهــای خاصــی
ایجــاد کنند یا حتــی آن را به یک تابلوی
نقاشــی زیبــا مبدل کننــد .شــاید در نگاه
اول به نظرتان برســد که این کار ســختی
اســت و نیاز به تخصص باالیی دارد ولی
باید گفت که اینگونه نیست و تنها کافی
اســت بــه یک نــرم افــزار خــاص مجهز
شــوید .ایــن نــرم افــزار ویــژهSnap Art ،

اســت که میتواند عکسهای شما را به
آثــار هنری زیبا تبدیل کنــد به گونهای که
گاه حتی شاید دیگران به سختی متوجه
شــوند کــه این یــک عکس اســت یا یک
تابلوی نقاشی Snap Art .به شما کمک
میکنــد تــا واقعگرایــی تصاویر نقاشــی
ایجاد شده ،بیشتر شود و عناصر موجود
در تصویر ،طبیعیتر و قابل تشخیصتر
به نظر برســند .این نــرم افزار همچنین
از  Lightroomپشــتیبانی میکنــد و در
ایــن صــورت دیگــر نیــازی به فتوشــاپ
نداریــد .این نــرم افزار همچنیــن از قلم

موهــای جدیــدی برای حفظ شــفافیت
لبهها و بازســازی تکســچر طبیعی طرح
اســتفاده میکنــد و به همیــن دلیل هم
عناصر موجود در عکس شما طبیعیتر
و قابل تشــخیصتر میشوند.همچنین
با استفاده از قابلیت ماسک جزئیات در
 ، Snap Artامــکان نشــانگذاری ســریع
مکانی که میخواهید جزئیات بیشتری
در آنجا مشخص باشد را نیز دارید.
با کمــک ایــن نــرم افــزار میتوانیــد انواع
ســبکهای نقاشــی ماننــد رنــگ روغــن،
آبرنگ ،سیاه قلم یا زغال را روی عکستان

قاب
فناوری

«پسازتحریماستفادهازاپلیکیشنهایایرانیدرگوشیهای
آیفــون ،ظــرف مــدت  ۵روز روزانــه  ۷۰هزار گوشــی آیفون در
اخـــــبار
داخلشبکهارتباطیکشور،غیرفعالشد».
ب ه گزارش «ایران» ،محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با بیان مطلب فوق
و با اشــاره به اقــدام کمپانی امریکایی اپل در تحریم اپهــای ایرانی و محدودیت
دسترســی به این نرم افزارهای کاربردی برای کاربران آیفون ،گفت :تا پیش از این
اقدام ،روند رو به رشدی را در استفاده از گوشیهای آیفون در کشور شاهد بودیم.
جهرمــی در ادامــه افــزود :مطابــق آمــار ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویی(رگوالتــوری) روزانــه  ۷هزار گوشــی آیفون در شــبکه ارتباطی کشــور وارد و
رجیســتر میشــد .وزیر ارتباطات افــزود :اما پس از تحریم صــورت گرفته ،مطابق
بررسیها ،طبق ۵روز متوالی نه تنها تعداد ۷هزار گوشی بهصورت روزانه در شبکه
وارد نشد ،بلکه روزانه  ۷۰هزار گوشی فعال داخل شبکه نیز ،خاموش شده است.
وی گفــت :ســال  ۸۹نیز اپــل ایران را تحریم کرد اما نه تنها تقاضای گوشــی آیفون
در کشــور کاهش نیافت بلکه بیشــتر هم شــد .اما درحال حاضر ،خاموش شــدن
گوشیهای این شرکت در شبکه ،نشان از توسعه اپلیکیشنهای ایرانی دارد و اپل در
حال از دست دادن بازار خود در ایران است.

فارسی یازدهمین زبان پرکاربرد در وب

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشــور با بیان اینکه در سال  ،۲۰۱۷زبان
فارســی به یازدهمین زبان پرکاربرد در وب رســیده ،گفت :این رشد در حالی است
که زبان فارسی در حال حاضر یک رتبه باالتر از زبان ترکی و پنج رتبه باالتر از زبان
عربی قرار دارد و محبوبترین زبان منطقه غرب آسیا و خاورمیانه در شبکه جهانی
وب محسوب میشود.
بهگزارش ایســنا ،امیــر خوراکیان درباره اهمیت توجــه به تولید محتوای باکیفیت
به زبان فارســی در وب اظهار کرد :در میان چهار میلیارد صفحه فارسی شناسایی
شده توسط جستوجوگر پارسیجو ،نزدیک به ۲۵درصد آن ،ارزشمند بوده و بقیه
صفحات تکراری یا اسپم است و این موضوع نشان میدهد کیفیت تولید محتوا به
زبان فارسی در فضای مجازی در حد مطلوب نیست.
معاونمحتوایمرکزملیفضایمجازی،اظهارکرد:سهمزبانعربیدرسالهای
اخیر کاهش یافته است .از طرفی رشد زبان روسی بیش از هر زبان دیگری چشمگیر
اســت تا جایی که توانســته برتری قابل توجهی نسبت به سایر زبانهای قدرتمند
همچون آلمانی و فرانسوی به دست آورد.
معــاون محتــوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه ســهم ایران از بــازار ۳۴۰
میلیارد دالری حوزه پردازش خط و زبان بســیار ناچیز اســت ،تصریح کرد :تعداد
محدودیشرکتنسبتاًموفقدراینحوزهداریموعالوهبرآنوضعیتمحصوالت
بومی حوزه پردازش خط و زبان فارسی مطلوب نیست ،بنابراین باید در این حوزه
تالش بیشتری صورت گیرد .معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشــور با
بیان اینکه ســند ملی خط و زبان فارســی در فضای مجازی در کمیســیون ارتقای
تولید محتوای فضای مجازی تصویب شــده و در صف تصویب در صحن شورای
عالی فضای مجازی کشور است ،اعالم کرد :بهرهمندی از فرصتهای این فضا و
جلوگیری از تهدیدهای آن برای خط و زبان فارسی نیاز به عزم ملی دارد ،بنابراین
مرکزملیفضایمجازیکشورزمینهسازیبرایایجادنهضتملی،تولیدوارتقای
محتوا ،ضابطهگذاری و حمایت از آن و همچنین توســعه زیرســاختهای فنی و
انسانی را در دستور کار قرار داده که بتوانیم از خط و زبان فارسی در فضای مجازی
بهعنوانمیراثوسرمایهمشترکهمهایرانیانحفاظتکنیم.

خواندن مغز انسان امکانپذیر میشود

مــارک زاکربرگ ،مدیرعامــل فیسبوک در اندیشــه تولید یک
آن سوی
رابط کاربری رایانهای قابل اتصال به مغز انسان است که از این
خـــــــبر
طریق بتوان فکر افراد را خواند.
توگو با جاناتان زیترین استاد دانشکده حقوق دانشگاه
بهگزارش مهر ،زاکربرگ در گف 
هاروارد تصریح کرده که در آیندهای نزدیک سیستم یادشده به کاربران امکان میدهد
تــا تنهــا با اســتفاده از مغز و بــدون نیاز به هیچ دســتگاه و ابزار دیگــری با محیطهای
واقعیتافزودهتعاملداشتهباشند.
بــه بیــان دیگر ،همــه گیر شــدن این فنــاوری باعــث حذف صفحــه کلید ،موشــواره،
نمایشگرهایلمسی،سیستمهایدریافتفرمانباحرکاتبدنوغیرهمیشود.
بنابراینمغزانسانمیتواندبهطورمستقیمبهمنوهایناوبریدسترسیداشتهباشد،
اشیای موجود در یک اتاق واقعیت مجازی را جابهجا کند یا کلمات را تایپ کند.
افراد برای این کار تنها باید ســرپوشهایی مشــابه با ســرپوشهای مورد اســتفاده در
زمان اســتحمام را روی ســر خود بگذارند تا از این طریــق جریان خون ،فعالیت مغز
و تفکراتشــان قابل درک برای ماشینها و سیســتمهای رایانهای باشد .استفاده از این
سیستم تعامل با ابزار مختلف فناورانه را آسان میکند.
زاکربــرگ در این مصاحبه برخی دیدگاههای بدبینانه در مورد امکان سوءاســتفاده از
هــوش مصنوعــی را رد کرد و گفت این فناوری به مردم آســیب نخواهد زد و من فکر
میکنم از آن به شیوهای درست برای تسهیل درمان بیماریها ،افزایش امنیت افراد و
بهبودکیفیتزندگیاستفادهخواهدشد.

دردسر تازه کاربران ویندوز ۱۰

پیاده کنید .همچنین میتوان استایلهای
مختلفــی ماننــد شــیوه رنــگ زنی ،شــیوه
نقاشى با نقطه رنگ و تکنیکهای مدرن
نقاشیمانندکمیکوبسیاریاستایلهای
دیگر را انتخاب کرد.

روباتیهوشمندکهازکودکانبیمارمراقبتمیکند

محققان اســترالیایی روباتی هوشــمند برای کــودکان مبتال به بیماریهای مزمن طراحی و ســاختهاند که عالئم حیاتــی آنها را در
زمانهــای مشــخص رصد کرده و نظارتی دائمی در مصرف داروهای تجویز شــده دارد.بهگزارش «ایران آنالیــن» ،روبات خودران
 ikkiهمراهی دائمی و دوستی نزدیک برای کودکان بیمار به شمار میرود .این سیستم هوشمند برای کودکانی که به دالیلی قادر
به حضور در بیمارستان نبوده و مجبور به بستری شدن در خانه هستند طراحی شده و با حسگرهای هوشمند بر مصرف داروهای
تجویز شده توسط کودک نظارت میکند .این روبات برنامه زمانبندی داروها را از طریق اطالعات وارد شده در تلفن همراه والدین
در حافظه خود ثبت کرده و در زمانهای مشخص دارو را به
کودک میرســاند .این روبات متحرک دمــا ،ضربان قلب و
تنفس کودک را اندازهگیری کرده و تمامی اطالعات و دادهها
را از طریــق یک اپلیکیشــن به پزشــک مربوطــه و همچنین
والدین ارسال میکند .این سیستم هرگونه عالئم بیماری را
تشخیص داده و در صورت وجود تب باال یا ضربان ناصحیح
قلب هشــدار میدهد .این سیستم به محض نزدیک شدن
زمان مصرف دارو ،همانند یک دوست صمیمی به کودک
بیمــار نزدیــک شــده و با روشــن شــدن چراغ چشــمک زن
کــودک را تشــویق بــه مصــرف دارو میکنــد .ایــن سیســتم
میتواند کودک بیمار را در پارک یا مدرســه همراهی کرده و
مراقبتهای بهداشتی را به بهترین وجه ممکن انجام دهد.
 ikkiبرای کودک شعر و آواز خوانده و جواب سالم وی را نیز میدهد .بسیاری از کودکان سرطانی در بیمارستانی واقع در سیدنی با این
روبات ارتباط دوستانه پیدا کرده و بر اساس آخرین آمار منتشر شده روند درمان این کودکان نسبت به قبل توسعه چشمگیری پیدا کرده
است.مکفارلندیکیازطراحاناینروباتمیگوید:کودکاناغلببهسیستمهایفناورانهاطمینانکردهوحرفشنویبیشتریازاین
سیستمها در خصوص مصرف داروها دارند .در همین راستا بسیاری از والدین میتوانند با خیال راحت مراقبتهای بهداشتی و حیاتی
کودکان خود را به این روبات سپرده و در خصوص مصرف داروها در زمانهای مشخص اطمینان خاطر داشته باشند.
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یکــی از شــلوغترین ایســتگاههای مترو در چیــن ترکیبی از
خدمات مبتنی بر فناوری نسل پنجم اینترنت  5Gو هوش
فناورانه
مصنوعی را به مسافران ارائه داد.
بهگــزارش «ایران آنالین» ،اواخر هفته گذشــته ایســتگاههای مترو شــهر شــنزن
واقــع در جنوب شــرقی چیــن ،با تجهیز به هــوش مصنوعی گونــهای متفاوت از
خدمترســانی را بــه شــهروندان خود ارائــه داد .مســافران با ورود به «ایســتگاه
تجربه» ،بدون ارائه بلیت در مقابل دوربینهای فوق پیشــرفته تشخیص چهره
قــرار گرفتنــد .این فناوری به کمک هوش مصنوعی چهره افراد را اســکن کرده و
پس از تأیید از گیت ورودی عبور کردند .تمامی اطالعات اسکن چهره مسافران
بالفاصله در پایگا ه دادهها ثبت شده و مسافران در کمترین زمان ممکن از گیت
عبورکردند.
برخی از مســافران از وجود دوربینهای تشــخیص چهره در این ایســتگاه اظهار
خرسندی کرده و اعالم کردند این شیوه متفاوت در زمان مسافران صرفهجویی
کرده و متفاوتتر از شــیوه خرید الکترونیکی بلیــت و ارائه آن برای عبور از گیت،
به مســافران خدمترســانی میکند .این در حالی اســت که برخی از کارشناسان
نسبت به اقدامات امنیتی گسترده دولت خلق چین بهمنظور تحت نظر گرفتن
شهروندان از طریق فناوریهای نوین اظهار نگرانی کرده و خواستار توقف فوری
آن شــدند .این ایســتگاه همچنین به روباتهای خودران تجهیز شده است که با
کمک هوش مصنوعی چهره مسافران را اسکن کرده و با تطبیق آن با اطالعات
ثبت شــده در دادههای امنیتی ،خالفکاران و مظنونان را تشخیص میدهد .این
سیستم هوشمند به محض شناســایی این دسته از افراد هشدار داده و اطالعات
تکمیلی را به نزدیک ترین نیروی پلیس ارسال میکند.
اما ورود فناوریهای نوین به این ایستگاه مترو تنها بهحضور روباتهای هوشمند
و دوربینهــای تشــخیص چهره ختم نمیشــود؛ چــرا که همزمان این ایســتگاه
با بهرهگیری از شــبکه  ،5Gدسترســی مسافران به پرســرعتترین اینترنت را در
طول ســفر امکان پذیر کرده اســت .مسافران به کمک این فناوری قادر به دانلود
عکسهــا و فایلهای فشــرده در کمتریــن زمان ممکن بوده و در کســری از ثانیه
فیلمهای باکیفیتی را در طول سفر دانلود کرده و تماشا کنند.

منبع :سایت پژوهشگاه فضایی

امروزه بالنهــای ارتباطی پرکاربردترین
وســیله بــرای خدماترســانی در حــوزه
اینترنــت ،مخابراتــی ،پایــش و ...در
کشورها محســوب میشــوند بهصورتی
که کشورهای بسیاری در دنیا بالنها را از
کشورهای تولیدکننده آن که عمدتاًکشور
امریکا است ،خریداری میکنند .کشور ما
نیز از بالنهای ارتباطی استفاده میکند
امــا بــا ایــن تفــاوت که جــزو کشــورهای
منطقه اســت که این بالنهای ارتباطی
را طراحــی مــی کند و میســازد و تاکنون
توانســته اســت  4بالــن ارتباطــی از نــوع
«مقیــد» را ســاخته و در مدیریت بحران
از آنهــا اســتفاده کنــد .روزنامــه ایــران در
خصوص طراحی و ساخت این بالنها با
«حامد زینی وند» مدیر گروه سامانههای
بازگشت پذیر پژوهشگاه فضایی ایران به
توگونشستهاستکهمیخوانید.
گف 
 ëëمدتهاســت خبرهایی در خصوص
بالنهای ارتباطیشــنیده میشــود؛ این
بالنهــایارتباطــیچگونــهبالنهایــی
هستند؟
ابتدا الزم اســت بدانیــد که بالنها به
انواع مختلفی تقســیم میشوند .برخی
از بالنهــا بــرای هواشناســی اســتفاده
میشــود کــه در ارتفاعهــای بســیار باال و
در الیــه استراتوســفر (الیــه دوم زمیــن)
رهــا میشــوند و شــرایط جوی زمیــن را
اندازهگیــری میکنند .بالنهــای دیگری
هــم هســتند کــه در بخــش گردشــگری
مورد اســتفاده قرار میگیرنــد .نوع دیگر
از بالنهــا به کشــتیهای هوایی معروف
هســتند .این کشــتیهای هوایــی امکان
رها شــدن تــا الیه ســوم زمیــن را دارند و
میتوانندعملیاتهایپایشی،مخابراتی
و گردشگری را انجام دهند .دسته بعدی
از بالنهایــی کــه مــورد بحــث ما اســت
بالنهــای ارتباطــی یا مقیــد نــام دارند.
پژوهشــگاه فضایی ایــران ایــن بالنها را

برای فعالیتهــای مخابراتی و ارتباطی
طراحی و ساخته است .بالنهای مقید،
شــکل ایرودینامیــک دارنــد بهطــوری
کــه هــم از نیــروی هوا بــرای بلند شــدن
استفاده میکنند و هم شناور هستند و از
سوی دیگر با یک کابلی به زمین متصل
میشــوند بههمین دلیل مقیــد نامیده
میشــوند .این بالنهــا میتواننــد برای
مــدت دو هفتــهای در هــوا بماننــد و بــه
زمین بازگردند تا با شــارژ دوباره برای دو
هفته دیگر به هوا فرســتاده شــده و برای
ارائه خدمات از آنها استفاده شود.
ëëبالنهــای مقیــد چــه نــوع خدمــات
ارتباطیراارائهمیدهند؟
این بالنهــا امکان پخــش اینترنت،
عکسبرداری و پایش با دوربین ،برقراری
ارتبــاط بیســیم و ...را دارنــد .اینترنــت
هم به دو صــورت وای فــای و 4G-LTE
میتوان در منطقه مورد نظر پخش کرد
ولی از آنجایی که بــرد اینترنت وای فای
کــم بوده و به ســیمکارت بــرای برقراری
ارتباط نیاز اســت بههمین دلیل ســعی
شــده کــه از اینترنت  4G-LTEاســتفاده
شــود ،چرا که نــه تنها نیازی به اســتفاده
از ســیمکارت نیســت ،بلکــه میتــوان
تــا بــرد  25تــا  30کیلومتــر بــرای بیــش
از  3هــزار کاربــر بهصــورت همزمــان و
آنالین خدمــات اینترنتــی ارائــه داد .در
آزمایشهایــی هــم کــه بــا این بالــن در
هشتگرد کرج برای پخش اینترنت انجام
دادیم تا 30کیلومتر بخوبی جوابگو بود.
ëëبالنهایارتباطییامقیدتاچهارتفاعی
اوج گرفتــه و میتواننــد در هــوا شــناور
بمانند؟
ایــن بالنها بســته بــه کاربرد ،نیــاز و
محموله هایشان تا ارتفاعهای مختلفی
بــاال میروند و مــا این بالنهــا را حداکثر
تــا ارتفــاع  500تــا  600متــری بــه هــوا
میفرســتیم البته باید گفــت امکان باال
رفتن و شــناور ماندن در فضا بــرای ارائه
خدمــات بیــش از  500متــر نیــز بــرای
بالنهــای مقیــد وجــود دارد ولــی برای

ارتفاعهــای بیش از ایــن باید مجوزهای
خاصــی دریافت کــرد از آنجایــی که این
ارتفــاع جوابگــوی ارائــه خدمات اســت،
بنابرایــن مــا در ارتفاع  500متــر کارهای
عملیاتی الزم را انجام میدهیم.
ëëایــن بالنهــا از نظــر وزنی چــه میزان
محمولههاییرامیتوانندحملکنند؟
ایــن بالنهــا از نظــر وزنــی ســه ورژن
دارنــد؛ ورژن اول بالنهــای مقیــد بــام
 15نــام دارد .بــام  ،15بالنهای کوچکی
هستندکهمیتوانند15کیلوگرممحموله
را باال برده و درهوا شناور مانده و خدمات
ارائــه دهند .ورژن دوم بالن مقید بام 50
نــام دارد که میتواند  50تــا  70کیلوگرم
محموله مخابراتی را باال ببرد .ورژن سوم
نیــز بالــن مقیــد بــام  300نــام دارد .این
ورژن میتوانــد محموله  300کیلوگرمی
تــا ارتفــاع  500متــری را بــاال ببــرد .البته
از آنجایــی کــه بــرای بحــث مخابراتی و
پایشی به دوربین و محمولههای بیش از
 50کیلوگرمنیازنداریم،بنابراینبالنبام
 50جوابگوی کارها و عملیاتهای داخل
کشور است و این مدل بیشتر کاربرد دارد.
ëëبالنهایمقیددقیقاًدرچهزمینههایی
کاربرددارد؟
ایــن بالــن کاربردهــا و قابلیتهــای
زیــادی دارد و کاربــرد آن تنهــا در بحــث
مدیریت بحران نیســت .بهعنوان مثال
از ایــن بالنهــا میتــوان در بحــث رصد
قاچــاق کاال و مــواد مخــدر ،دام ،پایــش
سواحلو...نیزاستفادهکرد.حتیدرشب
نیز قابل اســتفاده بوده و تنها کافی است
به بالن دوربین دید در شب متصل شود.
با نصب دوربین با رزولوشــن بســیار باال
میتــوان از ارتفاع  300تا  400متری تا 20
کیلومتری همه چیز را رصــد کرد .اکنون
کشور امریکا از این بالنها برای مرزبانی
در مرز مکزیک استفاده میکند .فعالً در
کشور از این بالنها برای مدیریت بحران
(زلزله کرمانشاه و سیل) و در راهپیمایی
اربعین اســتفاده شــده به همیــن دلیل
اســتفاده از آن در مدیریــت بحــران در

ëëساختهربالنچقدرهزینهدربردارد؟
هزینــه هر بالــن مقید ،به نــوع ورژن
و میــزان تجهیزاتی کــه برای عملیاتها
بــه آن متصــل میشــود بســتگی دارد،
بنابرایــن قیمت تمــام شــده ورژنهای
بالنهای ارتباطی با هم متفاوت اســت
ولیبخواهیمبهصورتتقریبیبهمیزان
هزینه اشــاره کنیم باید گفت از چند صد
میلیــون تا یــک میلیــارد تومــان تفاوت
قیمتدارد.
ëëایــران در زمینــه طراحــی و ســاخت
بالنهــای ارتباطــی در منطقــه در چــه
جایگاهیقراردارد؟
تا آنجایی کــه اطــاع دارم بجز ایران
کشور دیگری در منطقه خاورمیانه بالن
مخابراتی و ارتباطی نمیســازد .در آسیا
نیز چین ،روسیه ،ژاپن و کره جنوبی جزو
ســازندگان بالنهای ارتباطی محســوب
میشــوند .کشــورهای منطقــه از جمله
عــراق ،افغانســتان و کویــت بالنهــای
ارتباطــی خــود را از امریــکا خریــداری
میکنند.حتیمطلعشدیمکهعربستان
با انعقاد قراردادی خواهان خرید تعداد
زیادی بالن ارتباطی از امریکا شده است.
ëëبهعنــوان آخرین ســؤال ،پژوهشــگاه
فضایی ایران برای ارائه خدمات بهتر چه
برنامهایرادرزمینهبالنهایارتباطیدر
دستورکاردارد؟
در پژوهشــگاه فضایــی ایران نــگاه رو
بــه جلو همراه با پیشــرفت حاکم اســت
به همین دلیل ســاخت کشتی هوایی در
دستورکارپژوهشگاهقرار دارد،چراکه این
نــوع از بالنها که بــه بالنهای غیرمقید
معــروف هســتند ،میتواننــد حــوزه
عملیاتی گســترده تری را پوشــش دهند
به طوری که با آن میتوان به الیه 24هزار
کیلومتــری زمیــن ورود کــرد و ضمــن
ماندگاری طوالنی مــدت در فضا امکان
ارائــه خدمات بیشــتر اینترنتــی و پایش
وجــود دارد بنابرایــن قــرار اســت اولیــن
کشتی هوایی در سال  98در ارتفاع  2تا 3
هزارکیلومتریزمینآزمایششود.

خاموش شدن  350هزار گوشی آیفون
در کشور

تازهترین بهروزرســانی ویندوز  ۱۰باعث کندشــدن و اختالل در عملکرد پردازندههای
گرافیکی رایانهها شــده و مایکروســافت مجبور به صدور پیام هشــداری در این زمینه
شــده اســت .به گزارش مهر ،بســته به روزرســان تــازه مایکروســافت برای وینــدوز ۱۰
اختاللهایــی در کارتهای گرافیک تولیدی هر دو شــرکت ان ویدیــا و ایام دی ایجاد
میکند .این مسأله بخصوص در زمان اجرای بازیهای ویدئویی روی رایانههای مجهز
به ویندوز ۱۰مشهود است .مایکروسافت در بیانیه خود آورده است :بعد از نصب بسته
 KB4482887عملکرد موشواره و کارت گرافیک با مشکالتی مواجه میشود و اجرای
برخــی بازیها ماننــد  Destiny2مختل میشــود .ما برای حل این مشــکل در تالش
هستیم .اعالم این موضوع از سوی مایکروسافت خشم کاربران را برانگیخته و آنها با
حضور در شبکههای اجتماعی بشدت در حال اعتراض به مایکروسافت هستند.
بهروزرســانیهای ویندوز  ۱۰مایکروســافت تا به حال بارها برای کاربران مشکل ایجاد
کرده اســت .پیــش از این نیز نصب وصلههای نرمافزاری بهروزرســان حجیم ویندوز
 ۱۰روی رایانهها بدون اطالع به کاربران و بهطور خودکار باعث اعتراض آنها شده بود.

بااقدامجدیدامریکاومتحدانشعلیههواوی

تحریم محصوالت مخابراتی جدی میشود

دولتامریکاومتحدانشتصمیمگرفتهاندکهدیگربههیچوجهتجهیزاتتولیدشده
از سوی شرکت هواوی را برای نصب روی سیستمهای مخابراتی و ارتباطی مرتبط با
امنیتملیخودخریدارینکنند.
به گزارش مهر ،جان بولتون مشــاور امنیت ملی امریکا اعالم کرد که مقابله حقوقی
و قضایی با هواوی در امریکا روزبهروز گســترش بیشتری مییابد و تصمیمات تازهای
علیه آن اتخاذ خواهد شــد .شــرکت هواوی نیز در مقابل شکایتی را در تگزاس تقدیم
دادگاه کرده و مدعی شده که ممنوعیتهای اعمال شده از سوی دولت امریکا بر ضد
این شرکت و محصوالت و خدمات آن غیرقانونی بوده و باید متوقف شود.
دولت امریکا مدعی است منگ وانژو ،مدیر ارشد امور مالی هواوی که دختر مؤسس و
رئیس این شرکت هم هست ،تحریمهای امریکا علیه ایران را دور زده است.
اگــر چه امریکا مدعی اســت متحدان این کشــور نیز قصــد ندارند از تولیــدات هواوی
استفاده کنند ،اما برخی از آنها مانند انگلیس اعالم کردهاند که همکاری با هواوی را در
برخی حوزههای مخابراتی ادامه خواهند داد .وزیر خارجه چین نیز هفته گذشته اعالم
کرد این کشــور تمامی اقدامات الزم را برای دفاع از حقوق و منافع شرکتهای چینی
مانند هواوی انجام خواهد داد.

