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قطعی ها و اختــاالت پی درپی اینترنت طی روزها 
و ماه های گذشــته، عاوه بر نارضایتی ها و معطل 
ماندن کار مردم در حوزه های مختلف، مســئله ای 
تحت عنوان »حقوق کاربران« را برجسته می کند. 
به طوری که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات ضمن اعام پیگیری این مســئله از سوی 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تأکید 
کرد که شــرکت مخابرات ایران بایــد ضرر و زیان 
مشترکان خود و ایرانسل را جبران کند. همچنین 
دبیر شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد که در 
جلسه این شــورا، وزارت ارتباطات مکلف شد که 
عوامل بروز حادثه اخیر را شناسایی و به قوه قضاییه 
معرفی کند. اگرچه قطعی ها و اختاالت اینترنت، 
کاربران را متضــرر می کند اما توجه بــه این نکته 
ضروری اســت که اپراتورها هــم در این حوادث با 
ضرر و زیان قابل توجهی روبه رو می شوند. در حادثه 
اخیر، یکی از حوضچه های مخابرات که محل تمرکز 
فیبرهای اپراتورهاست، دچار آتش سوزی شد. این 
آتش سوزی باعث قطعی و اختال در اینترنت شد و 
بعضی از اپراتورها، تا 11ساعت قطعی را هم تجربه 
کردند. »ابوالحسن فیروزآبادی« دبیر شورای عالی 
فضای مجازی اعــام کرد که در آخرین جلســه 
شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف 
شد، عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه 

معرفی کند.
فیروزآبــادی تخطــی برخــی پیمانــکاران از 
دستورالعمل ها ازجمله استفاده از مسیر کابل های 
برق فشار قوی برای شــبکه های ارتباطی را از علل 
اصلی اختال اخیر در شــبکه اینترنت پایتخت و 

برخی نقاط دیگر کشور اعام کرد.

مخابرات مسئول جبران خسارت کاربران 
روز گذشــته هم وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
در حاشیه جلسه هیأت دولت بر همین موضوعات 
تأکید کــرد. وزیــر ارتباطات علت اختــال اخیر 

اینترنت را رعایت نکــردن اصول حرفه ای و پدافند 
غیرعامل از ســوی اپراتورها دانســت و اعام کرد 

مخابرات باید ضرر مشترکان را جبران کند.
عیســی زارع پور در این مورد توضیــح داد که »در 
هفته اخیر 2حادثه رخ داد. روز شنبه در مشهد بر اثر 
قصور یکی از پیمانکاران شرکت مخابرات بعضی از 

فیبرهای نوری مرکز قطع شده بود.«
او با اشــاره به اینکه در این حادثه 4 تا 5ســاعت 
ارتباطات چند اســتان ازجمله خراســان جنوبی، 
خراســان رضوی و کرمان دچار اختال شده بود 
که رفع شد، عنوان کرد: دستور برخورد با مقصران 
احتمالی هم داده شــده اســت. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات در مــورد اختال اخیر هم گفت: 
»روز دوشنبه یکی از حوضچه های شرکت مخابرات 
در خیابان کارگر تهران دچار آتش سوزی شده بود 
و باعث قطع ارتباط 4 تا 5  ساعته مشترکان ایرانسل 
و همچنین قطع ارتباط مشترکان شرکت مخابرات 

به مدت یک روز و خرده ای شده بود.«
زارع پور یادآوری کرد که »جلســه ای درخصوص 
بررسی این دو حادثه برگزار شد و عامل اصلی این 
دو حادثه رعایت نکردن اصــول حرفه ای و پدافند 

غیرعامل از سوی اپراتورها بود.«
وزیر ارتباطات همچنین بر لزوم جبران خســارت 
مشترکان تأکید کرد و گفت: شرکت مخابرات باید 
ضرر و زیان مشترکان خود و ایرانسل را جبران کند و 
سازمان تنظیم مقررات نیز پیگیر این مسئله است.

بررسی امنیت تمامی حوضچه ها در 2هفته 
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطاعات یک روز پس 
از بروز این اختال ها در خبری که در وب ســایت 
این وزارتخانه منتشر شد نسبت به اختال اخیر در 

اینترنت واکنش نشان داد.
در این خبــر آمده بــود که »در پی آتش ســوزی 
حوضچــه مخابراتی، وزارت ارتباطــات اعام کرد 
که شــرکت مخابرات باید خســارت های وارده به 
مشترکان را جبران کند. در اثر آتش سوزی در یکی 
از حوضچه های مخابراتی شرکت مخابرات ایران که 
علت آن در دست بررسی است، ارتباطات مشترکان 
این شرکت و بخشــی از مشترکان شرکت ایرانسل 
دچار اختال شــد.« به همین خاطر، همان شــب 
جلسه ای در وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با 
حضور وزیر ارتباطات تشکیل  شد تا ابعاد این مسئله 
بررسی شود. نتیجه بررسی گزارش های ارائه شده 
در این جلســه حاکی از این اســت که »متأسفانه 
در طراحی و اجرای ایــن حوضچه اصول حرفه ای، 
امنیتی و پدافند غیرعامل از سوی شرکت مخابرات 

رعایت نشده بود.«
درنهایت مســئول پدافنــد غیرعامــل وزارتخانه 
ارتباطــات و فناوری اطاعات مأمور می شــود که 
وضعیت حوضچه ها و مراکــز مخابراتی را به لحاظ 
رعایت اصول امنیتی و پدافند غیرعامل بررســی 
و مشــکات احتمالی را برای اقدامات اصاحی به 

شرکت مخابرات اباغ کند.
همچنین به ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی هم اباغ می شود که با استفاده از ظرفیت 
کمیســیون تنظیم مقــررات، تصمیمــات الزم 
درخصوص پاسخگویی شــرکت مخابرات و البته 
جبران خسارات وارده به مشــترکان از سوی این 

شرکت اتخاذ شود.

دخالت مدعی العموم و نهادهای ناظر
»محمدجعفر نعناکار«، مدیرکل ســابق حقوقی 

سازمان فناوری اطاعات در گفت وگو با رسانه ها بر 
احقاق حقوق مردم و کاربران به خاطر اختال های 
پیش آمده تأکید کرده و گفته بود: »مطابق قانون 
اساســی و قواعد کلــی آیین دادرســی کیفری، 
دادگاه های عمومی مرجع تظلم خواهی هستند. 
بنابراین مردم و بخش خصوصــی برای پیگیری 
حقوق خود می تواننــد به این مراجــع مراجعه 

کنند.«
نعناکار همچنین با اشاره به اینکه دادستان به عنوان 
مدعی العموم، سازمان بازرســی کل کشور، مرکز 
ملی فضای مجازی و شــورای عالی فضای مجازی 
به عنوان نهاد نظارتــی و حکومتی هم می توانند به 
این موضوع ورود کنند، یــادآوری کرد که عاوه  بر 
این، کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسامی و 
ســازمان پدافند غیرعامل هم بابت رعایت نکردن 
پروتکل ها می توانند شرکت مخابرات را بازخواست 

کنند.

اختالل در زندگی کاربران
اگر نگوییم اینترنت در دنیــای امروز به اندازه برق، 
اما تقریبا بــه همان میزان جــزو ملزومات زندگی 
مردم محسوب می شود. بنابراین طبیعی است که 
در زمان قطعی هــا و اختاالت اینترنــت، مردم و 
کسب وکارها نســبت به آن واکنش نشان دهند و 
خواستار توضیح مسئوالن و حداقل معرفی و توبیخ 
مقصران شوند. گزارش شرکت ابرآروان که به تازگی 
منتشــر شــده وضعیت پایداری اینترنت در سال 

گذشته را امیدوارکننده نشان نمی دهد.
براساس داده های ســامانه رادار ابرآروان اینترنت 
دیتاسنترهای داخلی در ســال1400 با 4ساعت 
و 4۸دقیقه قطعی، ۸ســاعت و ۳4دقیقه اختال 
پراکنده، 2ســاعت و 20 دقیقه اختال همزمان و 
بیش  از 409۶ ســاعت اختال جزئی رو به رو بوده 

است.
درواقع »171 روز و ۳ ســاعت و 42 دقیقه معادل 
47درصــد ســال1400 در ارتباطــات اینترنتی 
دیتاسنترهای داخلی اختال وجود داشته است« 
که نشان می دهد کاربران در سال گذشته نزدیک به 
۶ماه از سال اختال های اینترنتی را تجربه کرده اند.

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

فناوری های جدید برای کم کردن 
دی اکسیدکربن

تعدادی از مهندسان با ایجاد فناوری های جدید در تاش 
هستند تا میزان انتشار دی اکسیدکربن را به صفر برسانند

برای ساخته شدن بسیاری از موادی که در زندگی ما نقش 
کلیدی دارند از کاغذ گرفته تا پاســتیک، مقادیر زیادی 
دی اکسید کربن که باعث گرم شدن سیاره زمین می شود، 
تولید می شود. به گزارش بی بی سی، راجر هارابین، تحلیلگر 
محیط زیست، در حال بررسی فناوری های جدید کم کربن 
است که می تواند به کاهش انتشــار این گاز کمک کند. او 
از چند هنرمند دعوت کرده اســت که به او کمک کنند تا 

داستان را بیان کند.

کاغذ 10بار مصرف
در همین زمینه دانشمندان ابزاری جادویی اختراع کرده  اند 
که جوهر کاغذ چاپگر را می مکــد؛ بنابراین می توان از هر 
ورق 10برابر استفاده کرد. هدف آنها کاهش میزان انتشار 
دی اکسیدکربن )CO2( در صنعت کاغذ و خمیر و کاهش 
تقاضا برای کاغذ اداری اســت. این ترفنــد که به اصطاح 
چاپگر-زدایی )de-printer( نامیده می شــود، یک کاغذ 
با روکش مخصوص اســت که مانع از خیس شدن صفحه با 
جوهر یا تونر پودری می شــود. پس از استفاده هم یک لیزر 

قدرتمند جوهر را تبخیر می کند.
کارشناســان می  گویند یکــی از راه های مقابله با انتشــار 
گازهای گلخانــه  ای، اختراع فناوری  های جدیدی اســت 
که میزان تولید CO2 را محدود می کنــد. مورد دیگر این 
است که به ســادگی از چیزهای کمتری اســتفاده کنید. 
چاپگرزدایی بخشی از نوآوری های عظیمی است که برای 
تولید فناوری های مناســب برای عصر کم کربن ســاخته 

شده است.

توقف تولید دی اکسید کربن در صنعت فوالد
در شمال ســوئد، یک شــرکت توانســته در نحوه حذف 
دی اکسیدکربن در تولید فوالد، درخشــان ظاهر شود. در 
ســطح جهانی، این صنعت تقریبا ۳میلیارد تن از این گاز 
در سال منتشر می کند که تقریبا برابر با تمام فعالیت های 
تولید ساالنه CO2 در کل اقتصاد هند است. به طور معمول، 
ساخت فوالد شامل مخلوط کردن سنگ حاوی آهن با کک 
است که از زغال سنگ مشتق می شود و سپس آن را در دمای 
1500درجه سانتی گراد با استفاده از زغال سنگ یا گاز بسیار 
آالینده گرم می کند. گرما باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی 
می شود که آهن را به پیش ســاز فوالد تبدیل می کند. اما 
این امر حتی دی اکســیدکربن بیشــتری ایجاد می کند. 
درواقع، این فرایند بیش از تولید فوالد، دی اکســیدکربن 
تولید می کند. اما اکنون در شــهر لوئا، یک سازنده فوالد 
 CO2 راهی بــرای توقف تولید SSAB چندملیتی به نام

پیدا کرده است.
اولین قدم استفاده از انرژی تجدیدپذیر - مانند توربین های 
بادی یا برقابی - به جای زغال ســنگ بــرای تولید گرمای 
الزم است. مرحله دوم جایگزینی هیدروژن به جای کک در 
مرحله واکنش است. به جای تولید دی اکسیدکربن به عنوان 
یک محصول جانبی، واکنش با هیــدروژن و آهن تنها آب 
تولید می کند. تقاضا برای نخستین فوالد دی اکسید کربن 
صفر در جهان زیاد است، اما سازندگان سفارش های جدید 

را رد می کنند.

پالستیک گیاهی

صنعت پاســتیک یکی دیگر از متهمان اصلی تولید بیش 
از اندازه کربن است. تقریبا تمام پاســتیک های جهان از 
نفت و گاز با آالیندگی باال ساخته می شــوند. اما در هلند، 
یک شرکت بیوشــیمیایی به نام آوانتیوم مدعی است برای 
نخستین بار در جهان یک پاســتیک گیاهی می سازد که 
رقیب اصلــی PET )پلی اتیلن ترفتاالت( اســت که برای 
ســاخت بیشــتر بطری های نوشیدنی اســتفاده می شود. 
محصــول جدیــد PEF )پلی اتیلن فورانوات( نــام دارد و 
گفته می شود که انتشــار گازهای گلخانه ای در ساخت آن 
یک سوم کمتر از PET است. مواداولیه این محصول از گندم 
و ذرت به دست می آید. سازمان ملل متحد وعده داده است 
که معاهده ای برای محدود کردن ســاخت پاستیک امضا 
کند، اما در این کارزار که همه برای کاهش میزان انتشــار 
دی اکسیدکربن و پیشــگیری از تغییرات اقلیمی در تاش 
هستند، اکثر کشورهای دنیا از سرعت تغییرات آب و هوایی 

عقب مانده اند.

سیمان با کربن صفر
صنعت سیمان ساالنه 2.5میلیارد تن دی اکسیدکربن تولید 
می کند. سیمان ماده اصلی اتصال بتن است که ماده کلیدی 
بسیاری از سازه هاســت، اما ساخت آن مســتلزم حرارت 
دادن سنگ آهک است که با این کار دی اکسیدکربن ایجاد 
می شود. مهار زغال سنگ یا گاز برای تامین گرما دوبرابر گاز 
ایجاد می کند. اکنون سازندگان بتن در حال آزمایش مواد 
اتصال دهنده دیگری هســتند که نیازی به پخت به همان 
روش ندارند و بزرگان این صنعت قصد دارند تا سال2050 
تبدیل به واحدهای بدون کربن شوند. مهندسان می گویند 
این نوآوری هزینه هــای مواد را کاهش می دهد و انتشــار 
دی اکسیدکربن را که در ساخت وســازهای سنتی تر دیده 

می شد به نصف کاهش می دهد.

انتشار تصویر جزئی از کهکشان 
چرخ گاری

تصویر جدید منتشر شده از تلســکوپ فضایی جیمز وب، 
کهکشــان Cartwheel را با جزئیات خیره کننده نشــان 
می دهد. به گــزارش فاکس نیوز، به گفته ناســا، این تصویر 
جزئیات جدیدی در مورد شکل گیری ستاره ها و سیاهچاله 
مرکزی کهکشان ارائه می دهد. کهکشان Cartwheel در 
کنار 2 کهکشــان همراه کوچک تر در فاصله 500میلیون 
سال نوری از زمین درصورت فلکی اسکالپتر قرار دارد. این 
کهکشان ظاهری شبیه  چرخ گاری دارد که پیامد برخورد 
یک کهکشان مارپیچی بزرگ و یک کهکشان کوچک تر است 

که در تصویر دیده نمی شــود. به دلیل حلقه های رنگارنگ 
درونی و بیرونی که از مرکز منبسط می  شوند، ستاره  شناسان 
به آن کهکشان حلقه ای هم می گویند. حلقه بیرونی به مدت 
440میلیون سال منبسط شده است. شکل گیری ستاره ها 
و ابرنواخترها بر آن حاکم شده است. ناسا پس از انتشار این 
تصویر گفت: دوربین مادون قرمز نزدیک NIRCam جیمز 
وب همچنین تفاوت بین توزیع صاف یا شکل جمعیت های 
ســتاره  ای پیرتر و غبار متراکم در هســته را در مقایسه با 
شــکل های توده ای مرتبط با جمعیت های ستاره جوان تر 
 )MIRI( در خارج از آن نشان می  دهد. ابزار فروسرخ میانی
مناطقی را در کهکشان چرخ گاری نشان می دهد که پره های 

مارپیچی را بسیار برجسته تر تشکیل می  دهند.

 یک روبــات به نــام »اوشــن وان کی« 
دانشــگاه  محققــان  توســط  کــه 
اســتنفورد ســاخته شــده، توانســته 
بــه عمــق نزدیــک بــه یــک کیلومتــری 
در اقیانــوس برســد. ایــن روبــات کــه 
توســط تیــم آزمایشــگاه روباتیــک 
دانشــگاه اســتنفورد ســاخته شــده ، 
یک روبات زیر آبی با احساس لمس، 
دیــد و تعامل شــبیه به انســان اســت 
که با موفقیت یک کشــتی غرق شده 
را صدهــا متــر زیــر آب هــای اقیانوس 

کاوش کرده است.

 1
 کیلومتر

محققــان در یــک شــرکت دانــش 
بنیــان موفــق بــه تولیــد مکمل هــای 
ورزشی نانویی شــدند که مانع از قرار 
گرفتن افــراد در معــرض عفونت های 
دســتگاه تنفســی فوقانــی می شــود. 
مدیرعامــل ایــن شــرکت می گوید: ما 
در ایــن شــرکت ۳مکمــل دارویــی بــه 
تولید رســانده ایم کــه یکــی از این ها 
مکمل ورزشــی با فناوری نانو مشــتق 
از کلســتروم یــا آغوز اســت کــه طیف 
کاملی از فاکتورهای حیاتی تغذیه ای 

و ایمنی را در بردارد.

 3
 مکمل

مقامات شیلی از بررسی یک فروچاله 
یــا فروگــودال غول پیکر خبــر داده اند 
کــه در نزدیکی یــک معــدن به صورت 
غیرمنتظــره ظاهــر شــده اســت. ایــن 
فروچالــه قطــری برابــر 25متــر دارد و 

عمق آن به 200متر می رسد.
طبق تصاویر ایــن فروچالــه در زمینی 
متعلــق به یک شــرکت کانادایــی قرار 

دارد.

 200
 متر

فضا

عددخبر

دانش

تصویب ۳۹ اقدام کالن در سند راهبردی فضای مجازی
اعضای شورای عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام 
کالن در این حوزه را به تصویب رساندند. جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست سیدابراهیم 
رئیسی و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای 
مجازی، اعضای شورای عالی فضای مجازی، در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور 
۳۹ اقدام کالن در این حوزه ازجمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری های مالی را 
به تصویب رساندند. همچنین مقرر شد دستگاه های متولی اجرای این مصوبات، حداکثر در مدت 

۳ماه مواد مورد نظر خود را به مرکز مدیریت فضای مجازی کشور ارائه کنند.

مکث

بازگشت Winamp در ظاهری جدید 

پخش کننده قدیمی موسیقی 
Winamp که در زمان خودش 
یکه تازی می کرد بعد از اوج و 
فرودهای پیاپی، حاال دوباره نســخه جدیدی 
برای دانلود و پخش موســیقی ارائه داده است 
تا در دسترس نســل جدیدی قرار بگیرد که 
شنیدن موســیقی را با فایل های MP3 شروع 
کردند و حــاال به صورت آنایــن آن را تجربه 

می کنند.
به گــزارش گیزمــودو، گــذر از دوره خرید 
سی دی های موســیقی به توزیع دیجیتال آن 
به طور مســتقیم روی کامپیوتر و تلفن همراه 
با دســت اندازهایی روبه رو بــود. برنامه های 
 Napster، اشتراک  گذاری موســیقی مانند
Bearshare، و Limewire آمدند و رفتند، اما 
در تمام این موارد، یک برنامه همراه به کسانی 
که مجموعه ای از MP3ها را جمع آوری کرده 
بودند وفادار بود و آن هم Winamp بود. یک 
رســانه پخش کننده ســبک با امکانات کامل 
که بدون برنامه هایی ماننــد iTunes اپل یا 
مایکروسافت ویندوز مدیا پلیر کار می کرد. از 
آنجایی که صنعت موسیقی سرانجام راه هایی 
برای فروش امن فایل های موسیقی آناین پیدا 
کرد و در نهایت به سرویس  های استریم منتقل 

شــد نیاز به یک پخش  کننده مســتقل مانند 
Winamp نیز از بین رفت. به این ترتیب پس 
از چندبار تغییر مالک، توسعه فعال آن با نسخه 
5.۶۶۶ که در اواخر سال201۳ منتشر شد نیز 
به پایان رسید. اما حاال Winamp5.9 سرانجام 
برای دانلود از طریق انجمن های Winamp در 
دســترس قرار می گیرد. برای نوستالژی بازها 
اینکه ظاهر Winamp تغییــر زیادی نکرده 
است، خوشــحال کننده خواهد بود. ارتقا پیدا 
کردن این رسانه پخش کنند با شروع معرفی 
ویژگی های جدید، به نفع تیم توســعه دهنده 
خواهد بود، اما همچنین به این معنی است که 
 SP1 7جدید برای اجرا به ویندوز Winamp
یا نسخه های جدیدتر نیاز دارد. افرادی که هنوز 
از ویندوز XP و ویستا اســتفاده می کند، باید 

نسخه ویندوز خود را ارتقا دهند.

فناوری

پیگرد قضایی برای عامالن اختالل اینترنت
 در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شد که عوامل بروز اختال اخیر را شناسایی

و به قوه قضاییه معرفی کند
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