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هـرگاه صحبت از ماشـین های بـه هم متصل می شـود 
بالفاصلـه مفهومـی مانند اینترنت اشـیا بـه ذهن خطور 
می کنـد. اینترنـت اشـیا همـان رایانه هـای متصـل بـه 
اینترنـت اسـت امـا ایـن رایانه هـا نمی توانند بـازی اجرا 
کـرده و حتـی در برخـی مـوارد نمایشـگر هـم ندارنـد. 
این هـا رایانه هـای کوچکـی هسـتند که چند مشـخصه 
دارنـد اول ایـن که تـوان پردازشـی زیادی ندارنـد و فقط 
می تواننـد داده های چند سنسـور را خوانـده و به اینترنت 
متصل شـوند تـا داده های خـود را انتقال دهنـد. دوم این 
کـه بـرای کار در شـرایط سـخت آب و هوایـی و دمایـی 
مختلـف هم سـاخته شـده اند. ایـن یعنی این کـه برخی 
از آن هـا می تواننـد در محیط هـای باز مورد اسـتفاده قرار 
بگیرنـد. به این دسـتگاه ها مفهوم اینترنت اشـیا یا همان 
IoT (Internet of Things) اتـالق می شـود امـا ایـن 

 Techcrunch همه موضوع نیسـت. اوایل همین هفتـه
در گزارشـی بـه نوعـی از IoT اشـاره کـرد کـه می تـوان 
آن را شـاخه ای منشـعب شـده از IoT دانسـت؛ IoT یـا 
 IoT در گـزارش مذکور به نقش .Industrial IoT همـان

در صنعـت آب و فاضـالب اشـاره شـده بود. بـه گزارش 
فاضـالب  و  آب  در  درگیـر  Techcrunch فرآیند هـای 

بـا مراحـل شـیمیایی مختلفـی درگیـر اسـت کـه حـاال 
می تـوان با دقت بیشـتری نسـبت به گذشـته به وسـیله 
جمـع آوری داده هـای دیجیتالـی آن هـا را رصـد کـرد. 
بـرای مثـال می تـوان بـه فرآیند کلرزنـی اشـاره کرد که 
میـزان و زمـان کلرزنـی بـرای صرفه جویـی اقتصادی و 
افزایـش کیفیـت آب بـا دقت بیشـتری کنترل می شـود. 
همچنیـن اواخـر همیـن مـاه میـالدی ابـزاری بـه نـام 
Clarifind کـه بـه صـورت خدمـات راهـکاری در قالب 

 (Solution as a Service یـا  SaaS) سـرویس  یـک 
ارائـه شـد توانسـت پیـش از آن کـه مشـکلی خودنمایی 
کنـد، ضمن محاسـبه میزان جدا سـازی فاضـالب، خطا 
را بـه ابزار هـای مربوطـه جهـت کنتـرل واقعـه گزارش 
شـده  پیش بینـی  بررسـی های  دیگـر  جـای  در  دهـد. 
توانسـتند مشـکالتی را رصـد کننـد کـه قبـل از ایـن 
ممکـن نبـود. همان طـور کـه می دانیـد در تشـکیالت 
مرتبـط با آب، پمپ های زیادی مشـغول به کار هسـتند. 

اپلیکیشـن های ابـری می تواننـد بـه پمپ هـا متصـل 
شـده و به شـرکت ها کمـک کنند تا از مشـکالت جدی 
و تحمـل هزینه هـای گـزاف رهایـی پیـدا کننـد. بـرای 
ایـن کار این اپلیکیشـن ها به مهندسـان کمک می کنند 
تـا به جای نگهداری و سـرویس واکنشـی، نگهـداری و 
سـرویس کنترل شـده را در دسـتور کار خود قـرار دهند. 
کمیسـیون  آبـی  بخـش   Techcrunch گـزارش  بـه 
فنـاوری IoT بهـره  از  فلوریـدا  در  اورالنـدو  تاسیسـات 
گرفتـه تـا بـه کارمندان وجـود نشـت کلریـن را پیش از 
ورود بـه منطقـه جهت حفـظ جان افـراد گـزارش دهد. 
بر اسـاس همین گـزارش، چه شـرکت های خصوصی و 
چـه آژانس هـای دولتی در حـال به کارگیـری IoT برای 
خـود  کار  اقتصـادی  صرفه جویـی  و  بازدهـی  افزایـش 
هسـتند. برای مثـال جنـرال الکتریک هـم در پلتفورمی 
صنعتـی بـه نـام Predix نحوه کارکـرد تاسیسـات را به 
صـورت بازه هـای زمانـی گـزارش می دهـد. در حقیقت 
صنعـت آب و فاضـالب در حـال تحـول اسـت و تالش 

می کنـد تـا آب بهتـری را بـرای مصـرف تولیـد کند.

 کار سخت، سهم کاربران
به گزارش زومیت، علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم 
باند  پهنای  تفکیک  مورد  در  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 
اینترنت داخلی و خارجی از 15 اسفند، اعالم کرد با اختیاری که 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات داد، دستورالعمل تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی 
هفته پیش امضا و ابالغ شد. در مرحله اول همه اپراتور های 
دارای  سایت های  شده اند  موظف  همراه  و  ثابت  اینترنت 
ترافیک داخلی را به کاربران اعالم کنند تا در صورت استفاده 
کاربران از این سایت ها، 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت 
اینترنت بین الملل دریافت کنند. با این اوصاف اگر شخصی 
نصف ترافیک مصرفی اش به سایت های داخلی اختصاص 
داشته باشد انتظار می رود هزینه اینترنتش 25 درصد کم تر شود 

(نصف 50 درصد). در این گزارش عمیدیان اشاره کرده که 
اگر کاربران با استفاده از ابزار های تست سرعت و پهنای باند 
موجود در سایت سازمان رگوالتوری، تخلفی دیدند، موضوع را 
به رگوالتوری اعالم کنند تا این سازمان با اپراتور های خاطی 
برخورد کند. فقط چند مشکل وجود دارد. اصوال کنترل هزینه 
و میزان مصرف کار مشکلی است. دوم این که هزینه اینترنت 
پیش از استفاده اخذ می شود و سوم این که خیلی معلوم نیست 
که این 50 درصد تخفیف برای کاربران در حجم باید اعمال 
شود یا هزینه سرویس. بهتر نیست در ازای تخفیفی که به 
اپراتور ها به خاطرهدایت ترافیک داخلی داده می شود، روی 
هزینه هایی که از کاربران اخذ می شود هم کنترل شده و این 

گونه خود رگوالتوری روی اعمال اپراتور ها نظارت کند؟

 صنعت آب و فاضالب هم اینترنتی شد

 اینترنت اشیا صنعتی می شود

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

محیط سبز
با گیاهان و حیوانات در حال انقراض آشنا شوید

اولین لینکدونی این هفته را به مناسبت روز درختکاری به وب سایتی مرتبط با محیط زیست 
گیاهان،  نظیر  مختلفی  قسمت  های  از  داوطلبان  سرزمین  سایت  وب  داده ایم.  اختصاص 
کودکان، حیوانات و سالمت تشکیل شده است. در این وب سایت می توانید ضمن مطالعه 
مقاالت زیست محیطی، با فواید محیط زیست سالم و فعالیت  های داوطلبانه در این زمینه 
آشنا شوید. همچنین در این وب سایت قادر خواهید بود اصول مراقبت از گیاهان را آموخته، 
حیوانات در حال انقراض را شناخته و به اصول روانشناسی کودکان واقف شویم. مقاالتی 
درباره سالمت جسمانی، سالمت اجتماعی، بهداشت روان و... دیگر بخش  های این وب 
www.landofvolunteers.com سایت را تشکیل می دهند. 

راهیان نور
با راویان جنگ هشت ساله دفاع مقدس همراه شوید

را  هفته  این  بعدی  لینکدونی  مناسبت  همین  به  است.  نور  راهیان  روز  اسفندماه  بیستم 
از  سایت  وب  این  داده ایم.  اختصاص  کشور  نور  راهیان  مرکزی  ستاد  سایت  وب  به 
بخش  های مختلفی نظیر سبک زندگی شهدا، راویان، فرهنگی، راهیان نور جنوب کشور، 
از  اطالع  ضمن  می توانید  فرهنگی  سایت  وب  این  در  است.  شده  تشکیل  و...  مقاومت 
آخرین اخبار ستاد راهیان نور، با راه و روش زندگی شهیدان هشت سال دفاع مقدس آشنا 
شده و از سخنرانی  ها، تصاویر و کلیپ  های مرتبط بهره  مند شوید. ضمن این که پوستر، 
دیگر  از  شهدا  روایت  های  و  فرهنگی  تیزر های  رسانه ای،  چند  تصویری،  گزارش  های 
www.rahianenoor.com بخش  های این سایت بشمار می آیند. 

مسجد مجازی
در کتابخانه دیجیتال مسجد اینترنتی کتاب مطالعه کنید

سومین پیشنهاد این هفته به مساجد اینترنتی اختصاص دارد. در وب سایت مذهبی مسجد 
صحیفه  البالغه،  نهج  عترت،  کریم،  قرآن  همچون  مختلفی  فرهنگی  بخش های  نت، 
شده  گنجانده  دیجیتال  کتابخانه  و  تصویر  و  صوت  سایت،  شهر  حدیث،  شهر  سجادیه، 
از  پرداخته،  جست وجو  به  قرآن  در  می توانید  مذهبی  فرهنگی  سایت  وب  این  در  است. 
تفاسیر قرآن و قرآن شناسی بهره برده و با فضیلت های نهج البالغه آشنا شوید. همچنین 
در این سایت از سجایای صحیفه سجادیه سود برده، به احادیث ائمه دسترسی داشته و از 
گالری صوتی و تصویری سایت بهره  مند شوید. ضمن این که قادر خواهید بود از کتابخانه 
www.masjednet.ir دیجیتال نیز استفاده نمایید. 

دنیای آبزیان
راه های عالج بیماری های پرندگان و ماهیان را بشناسید

آخرین لینکدونی این هفته را به وب سایتی درباره ماهی  های آکواریومی و پرندگان زینتی 
اختصاص داده ایم. در این وب سایت می توانید مقاالتی تخصصی در مورد ماهیان آب شیرین، 
مقاالت طوطی سانان، مقاالت قناری و... مطالعه کرده و شیوه  های پرورش و تکثیر آن ها را 
آموزش ببینید. اخبار و دانستنی  های دنیای زیر آب و نیز دنیای شگفت انگیز پرندگان، اخبار 
آبزیان، آشنایی با بیماری  های ماهیان و پرندگان و راه  های معالجه آن ها،  ویدئو ماهیان آب 
شیرین و آب شور،  ویدئو پرندگان زینتی، آپلود  ویدئو های شخصی، چند رسانه ای، اخبار، مطالب 
www.onlypet.ir تصادفی و بایگانی دیگر بخش  های این وب سایت را تشکیل می دهند. 


