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نرمافزار

اپلیکیشنی
برای گزارش سرعت غیرمجاز

یک استارتآپ انگلیسی اپلیکیشنی ساخته که با
استفاده از آن مردم میتوانند گزارش مستند تخلف
رانندهها را برای پلیس ارسال کنند
اپلیکیشــن  Speedcam Anywhereمحصــول تیمــی
از دانشــمندان هوش مصنوعی است که ســابقه فعالیت در
شرکتهای منطقه سیلیکون ولی و دانشگاههای برتر بریتانیا
را دارند .سازندگان این اپلیکیشن امیدوارند که پلیس را تشویق
به جدیتر گرفتن تخلف سرعت غیرمجاز کنند .با استفاده از
این اپلیکیشن افراد عادی میتوانند گزارش سرعت غیرمجاز
خودروها را بهصورت مستند برای پلیس ارسال کنند.
با این حــال ،توســعهدهندگان این اپلیکیشــن که از هوش
مصنوعی برای تخمین ســرعت خودروهای عبوری استفاده
میکند ،میگویند که بهدلیل واکنش شرورانه بعضی رانندگان،
ناگزیر شدهاند هویت خود را مخفی نگهدارند.
به گزارش گاردین ،از زمانی که این اپ درماه مارس راهاندازی شد،
انتقادات تلخ از این تیم بهگونهای بوده که آنها از به اشتراک گذاشتن
هویت واقعی خود میترسند .ســام ،بنیانگذار این اپلیکیشن که
نخواســت نام کاملش فاش شــود ،گفت« :ما ایمیلهای کام ً
ال
توهینآمیز دریافت میکنیم .این اپلیکیشــن محصولی است که
برخی از مردم فکر میکنند ایده خوبی است و برخی تصور میکنند
که تیم ما به یک ناظر و مراقب تبدیل شده است».

او با اشاره به اینکه میتوان هر دو وجه این اپ را درنظر گرفت،
میگوید« :با این حال فکر میکنم اگر میخواهید محدودیت
سرعت در برخی مناطق داشته باشید ،باید از قانون تبعیت و
آن را اجرا کرد».
سام با تأکید بر اینکه این اپ برای «انتقام شخصی» علیه کسی
درست نشده و فقط برای این توسعه یافته که جادههای خود را
ایمن کنیم ،یادآوری میکند که ساالنه 20هزار آسیب جدی
در جادهها اتفاق میافتد .او میگوید« :چگونه میتوانیم این
عدد را کاهش دهیم؟ روشی که ما فکر میکنیم درست است،
این است که مانع از سرعت غیرمجاز میشویم».
در یکی از نظرات آنالین در مورد این اپلیکیشن آمده است که
«در آلمان شرقی ،شهروندان تشویق میشدند که همسایگان
خود را حتی برای کوچکترین تخلف اجتماعی به استاســی
گزارش دهند .برای توسعه نسخه مدرن این کار به شما تبریک
میگویم .من دارم طعنه میزنم .این برنامه من را بیزار میکند».
این برنامه با مشــکالتی روبهرو شــده اســت .گوگل به تیم
توسعهدهنده اجازه انتشــار آن را در پلیاستور نداد و گفت
که تخمین سرعت خودروی عبوری تنها با استفاده از هوش
مصنوعی ،امکانپذیر نیست؛ ادعایی که وقتی این شرکت ،از
این فناوری رونمایی کرد ،اشــتباه از آب درآمد .نسخه iOS
هم توسعهیافته اما اپل هنوز آن را برای توزیع تأیید نکرده و
دلیلی هم برای تأخیر عنوان نکرده است .سام میگوید« :ما
نمیدانیم که علت ممنوع کردن یک فناوری مفید که میتواند
جان مردم را نجات دهد چیست».

جهش اینترنت موبایل ،در جا زدن اینترنت ثابت

کمخطر کردن جادهها

سام امیدوار است که استفاده گســترده از این اپلیکیشن به
جای هشــدار پلیس در نقاط پرخطر ،پلیس را تشویق کند
که اقدامات بیشــتری برای جلوگیری از رانندگی خطرناک
انجام دهند.
او میگوید« :من فکر میکنم این اپ گامی برای ایمنتر کردن
جادههاست و امیدواریم در دسترس همه قرار بگیرد».
سام میگوید« :وجود جادههای خطرناک برای بچههایی که
با دوچرخه به مدرسه میروند و بهعبارتی جادههایی که برای
والدین هم خطرناک است اما به فرزندانشان اجازه عبور از آن
میدهند ،خطایی غیرقابل جبران اســت .جادهها را ایمنتر
کنید تا حوادث ناگوار کمتر اتفاق بیفتد».
 Speedcam Anywhereچگونه کار میکند؟

کاربر اپلیکیشن با شــنیدن صدای خودرویی که با سرعت
باال به او نزدیک میشــود ،اپ را باز میکند و از عبور خودرو
فیلم میگیرد.
این اپ از شماره پالک خودروی عبوری برای جستوجو در
«پایگاه داده ثبتنام عمومی  » DVLAبرای یافتن مدل خودرو
استفاده میکند.
از آنجا فاصله بین محورهای خودرو( )axlesرا مشــخص
میکند و برای محاسبه سرعت ،آن را با فیلم مقایسه میکند.
سپس کاربر میتواند ویدئو را ذخیره یا گزارشی از آن تهیه
کند تا با مقامات به اشتراک بگذارد.

سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
شهر هوشمند جایی است که شهرداری
بهعنــوان یــک شــتابدهنده کســبوکار
عمل میکند .فضاهای بالقوه و استثنایی
که در شــهر بدون اســتفاده مانده و برای
شــهروندان باعــث دردســر و مزاحمــت
بــوده ،میتواننــد بــه مراکــزی بــرای
کسبوکار جوانان خالق تبدیل شوند.

عمادالدین قاسمی پناه

روزنامهنگار

ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویی(رگوالتــوری) وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات روز گذشــته فصلنامه آمــاری  3ماهه
چهارم ســال 1400را منتشــر کــرد .اگرچه این
گزارش در مقایســه با گزارش  3ماهه سوم همین
ســال ،حاکی از افزایش برخی شاخصهاســت،
اما تعداد و ســرعت پایین اشــتراکهای اینترنت
ثابت ،همچنان بهعنوان یک وصله ناجور به چشم
میآید .روشن است که در همه کشورهای توسعه
یافته ،پهن باند ثابــت بهعنوان خدمت پایه و اولیه
مورد اســتفاده کاربران قرار دارد و پهنباند سیار
بهعنوان یک ســرویس جایگزیــن درنظر گرفته
میشــود .محدودیت فرکانس که مربوط به همه
کشورهاست ،باعث شده که تمرکز دنیا بر توسعه
اینترنت ثابت باشــد ،امــا در ایران بــا یک پدیده
معکوس روبهرو هستیم .بهعبارت دیگر ،براساس
گزارش  3ماهه چهــارم 1400رگوالتوری ،تعداد
مشترکان اینترنت ســیار با نزدیک به 96میلیون
اشــتراک از ضریب نفوذ 114درصدی برخوردار
است .درحالیکه همین گزارش حاکی از آن است
کمی بیــش از 11میلیون کاربــر از اینترنت ثابت
استفاده میکنند .در بهمن ماه 1400پروژه بزرگ
فیبر نوری در حالی کلید خورد که مسئوالن وزارت
ارتباطات واگذاری 20میلیــون پورت فیبر نوری
را به کاربران متقاضی تا پایان ســال 1404وعده
دادند .در زمان نگارش این گــزارش ،باوجود یک
میلیون و 416هــزار و 892پــورت منصوبه ،تنها
355هزار و 860کاربر بهعنوان سرویس گیرنده از
این تکنولوژی اســتفاده میکنند .بنابراین ،انتظار
میرود که این طرح بزرگ ملی بیش از گذشــته
تسریع شــود تا فشار از روی شــبکه دیتای سیار
کاهش یابد.
افزایش اندک مشترکان ثابت

تا پایــان  3ماهه چهارم ســال 1400تنها تعداد
154هزار و 265اشتراک ثابت در مقایسه با  3ماهه
سوم همین سال افزایش یافته است .درحالیکه در

ناصر باقریمقدم
قائممقام بنیاد ملی نخبگان
بــا توجه بــه شــرایط کشــور و همچنین
پایان دوران کرونا ،ضروری است ضمن
تــاش بــرای توســعه دایــره نخبگانی و
افزایش تعداد مستعدان مورد حمایت
بنیاد ملی نخبگان به حدود ۱۰هزار نفر
در ســال ،بــرای اشــتغال و بــه کارگیری
نخبگان در شــرکتهای دانشبنیان،
دســتگاههای اجرایــی و مجموعههــای
تحقیقاتی کشــور برنامههای مختلفی
طراحی و اجرا شود.

عدد خبر

پایان آذر 1400تعداد مشترکان ثابت 10میلیون
و 895هزار و 759اشتراک بوده است ،این تعداد
در پایان اسفند ســال گذشــته به 11میلیون و
50هزار و 24اشتراک رسیده است .این آمار نشان
میدهد که تعداد مشترکان پهنباند ثابت حدود
1.5درصد در این بازه زمانی افزایش یافته است.
این درحالی اســت که ضریب نفوذ پهنباند ثابت
در پایــان آذر 1400از 12.96به 13.15در پایان
اسفند 1400رسیده اســت که افزایشی معادل
0.19را نشــان میدهد .همچنیــن 204هزار و
195کاربر تا پایــان اســفند 1400از تکنولوژی
 FTTxاســتفاده کردهاند ،درحالیکه این تعداد
در پایان آذر همین سال 193هزار و 489اشتراک
بوده اســت .به این ترتیب در این بازه زمانی تعداد
سرویس گیرندگان این تکنولوژی حدود 10هزار و
709اشتراک بیشتر شده که بیانگر افزایشی معادل
5.53درصد است .ســایر تکنولوژیهای پهنباند
ثابت ماننــد  xDSL، WiFiو  TD-LTEهم

روبوتاکسیها در چین حرفهای شدند
برای اولین بار تاکسیهای خودران یک شرکت استارتآپی
مجوز فعالیت تجاری را در شهرهای این کشور دریافت کردهاند

تشخیص خودکار تخلف

چند سال است که نیروهای پلیس فیلمهای بارگذاری شده
کاربران از جرایم رانندگی را پذیرفتهاند .این موضوع به برخی
از شهروندان ،مانند «مایک ون ارپ» که دوچرخهسوار است،
امکان میدهد تا شــواهدی را ارائه دهند که منجر به پیگرد
قانونی صدها نفر برای رانندگی ناایمن میشود .او میگوید:
کاری که ما انجام دادیم این است که قابلیتهای دوربینهای
داشکم(دوربینهایی که روی داشبورد خودرو یا وسایل نقلیه
دیگر نصب میشوند و بهطور دائم تصویربرداری میکنند) را
گسترش دادهایم ،بهطوری که میتوان آنالیز این ویدئوها را
خودکار کرد .بنابراین بهجای اینکه انسان این ویدئوها را ببیند
و تخلف را تشخیص دهد ،نرمافزاری ساختهایم که این فرایند
را خودکار میکند .این اپلیکیشن نمیتواند منتهی به جریمه
رانندگان بهعلت سرعت غیرمجاز شــود .از آنجا که الگوریتم
اپلیکیشن  Speedcam Anywhereبه وسیله وزارت کشور
بررسی نشده است ،از نظر قانونی یک دوربین کنترل سرعت
محسوب نمیشــود و نمیتواند شــواهد کافی برای پیگرد
قانونی بهعلت سرعت غیرمجاز به نیروهای پلیس ارائه کند.
هرچند ممکن است تخلف گستردهتری با عنوان «رانندگی
خطرناک» که به اندازه کافی سهل انگاری محسوب میشود،
درنظر گرفته شود.

نقلقولخبر

اپراتورهای موبایل در 3ماهه چهارم 1400توانستهاند در مقایسه با  3ماهه سوم سال گذشته ،بیش از 3میلیون و 800هزار
اشتراک بیشتر از اپراتورهای ثابت جذب کنند

اینترنت

شــرکت فنــاوری خــودران
 Pony.aiکه توســط شرکت
حم 
لونقل تویوتــا موتــور پشــتیبانی
میشــود ،دیروز (یکشــنبه) اعــام کرد که
مجوز تاکسیهایش را در چین دریافت کرده
است که به برخی از وسایل نقلیه بدون راننده
این شــرکت اجازه میدهد تا کرایههایی در
ازای ارائه خدمات دریافــت کنند .به گزارش
خبرگــزاری رویترز ،این شــرکت اعالم کرد
که آنها نخستین شــرکت رانندگی خودران
در چین هستند که این کار را انجام میدهند.
ایــن اســتارتآپ اعــام کــرد کــه مجوز
بهرهبرداری از 100وسیله نقلیه بدون راننده
در منطقه نانشا شهر گوانگژو را دریافت کرده
است Pony.ai .سال گذشته همچنین مجوز
راهاندازی خدمات روبوتاکسی بدون راننده را
در پکن دریافت کرد و از آن زمان شــروع به
ارائه وســایل نقلیه بدون راننده کرده اســت.
سخنگوی اســتارتآپ  Pony.aiمیگوید با
این حال در شهر پکن ،سواری در یک منطقه
صنعتی بســیار کوچکتر بهصورت آزمایشی
ارائه میشود که این نشــان از احتیاط بیشتر
آنها در این حوزه دارد.
طبق بیانیه منتشــر شــده ،این استارتآپ
در نانشــا شــروع به شــارژ کرایــه در کل
800کیلومترمربــع منطقه بــا خودروهای
بدون راننده خواهد کرد .مسافران میتوانند
با اســتفاده از اپلیکیشــن  Pony.aiهزینه
ســواری خود را بپردازند Pony.ai .در ابتدا
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این خودروهــا را با رانندگان ایمنی مســتقر
خواهد کرد ،اما انتظار دارد آنها را در بازه زمانی
کوتاه تا متوســط حذف کند .این موضوع در
زمانی صــورت میگیرد که تعــداد زیادی از
استارتآپها ،میلیاردها دالر برای فناوریهای
مربوط بهخودرانها سرمایهگذاری میکنند و
هدفشان این است که در آینده جابهجایی و
حملونقل ،پیشرفت اولیهای داشته باشند .با
این حــال  Pony.aiدر ایاالت متحده و چین
فعال بوده و فناوری بــدون راننده خود را در
جادههای عمومی در فرمونــت و میلپیتاس
کالیفرنیــا و همچنین شــهرهای گوانگژو و
پکن چین آزمایــش کرده اســت .در چین،
استارتآپهای محلی در حال رقابت در این
حوزه هستند.
در ما ههــای اخیــر ،مومنتــا و شــرکت
خودروسازی  SAICمجوز رسمی آزمایشی
برای سرویس روبوتاکســی خود در منطقه
جیادینگ شــانگهای را بهدســت آوردهاند؛
اقدامــی که پس از اقدام مشــابهی توســط
شــرکت  Werideتحت پوشــش نیسان در
گوانگژو انجام شــد .در شــهر شنژن شرکت
 AutoXتحت حمایت علیبابــا نیز در حال
آزمایش روبوتاکســی خود مشــاهده شده
است .تاکسیهای بدون رانندهای که توسط
رانندگان ایمنی تحت نظر قرار داشتند .این
آزمایش در یک منطقه شهری بسیار شلوغ با
ترافیک نسبتا سنگین بههمراه عابران پیاده و
موتورسیکلتهای فراوان انجام پذیرفته است.

تقریبا به همین شــکل ،افزایش اندکی را تجربه
کردهاند.
افزایش 4میلیونی کاربران اینترنت موبایل

این گزارش نشــان میدهد که در بخش پهنباند
سیار یا همان اینترنت موبایل ،تعداد کل مشترکان
از 91میلیون و 844هزار و 281اشتراک در پایان
آذر سال گذشته ،به عدد 95میلیون و 869هزار و
252اشتراک در پایان اسفند 1400رسیده است.
بنابراین طی این بازه زمانــی ،اپراتورهای همراه
توانســتهاند در مجموع 4میلیــون و 24هزار و
971کاربر را به سمت خود جذب کنند .بهعبارت
دیگــر ،اگرچه در بخش اینترنت ســیار شــاهد
افزایشی کمتر از 5درصد هســتیم ،اما به لحاظ
تعداد ،اپراتورهای موبایل 3میلیون و 870هزار و
706اشتراک جدید ،بیشتر از اپراتورهای ثابت طی
بازه زمانی اول دی تا آخر اسفند واگذار کردهاند.
همچنین ضریب نفوذ اینترنت سیار از 109.27در

پایان آذر 1400به 114.06رســیده که نشانگر
افزایشی معادل 4.79است.
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براســاس گزارشهای رگوالتوری در سال ،1400
روند افزایشــی ضریب نفوذ اینترنــت موبایل در
مقایســه با ضریب نفوذ اینترنت ثابــت قابل توجه
است .کافی است نگاهی به گزارشهای فصلهای
اول ،دوم و ســوم ســال گذشــته بیندازیم تا این
موضوع روشن شود .گزارش اول سال 1400نشان
میدهد که ضریــب نفوذ اینترنت ســیار 96.90
بوده که در گــزارش دوم به 106.34و ســپس در
گزارش ســوم به 109.27رسیده اســت .گزارش
اخیر هم نشــان میدهد که در پایان اسفند 1400
به 114.06رسیده اســت .با این حال ،در گزارش
اول 1400ضریب نفوذ اینترنــت ثابت  ،12.24در
گزارش دوم  ،12.55در گزارش ســوم 12.96و در
گزارش اخیر به 13.15رسیده است.

۵

سال

گروهــی از محققــان در آزمایشــگاه
تحقیقــات نیــروی دریایــی آمریــکا
(  )NRLبــا موفقیــت سیســتمی
را آزمایــش کردنــد کــه توانســت
1.6کیلووات انــرژی الکتریکی (برق)
را از فاصله یک کیلومتــری بهصورت
بیسیم منتقل کند.
آمریــکا ســعی دارد بــا ایــن سیســتم
وابســتگی خــود بــه ســوختهای
فسیلی را کمتر کند.
سازمان غذا و دارو آمریکا درنظر دارد
مطالعــات روی واکســن کرونــا بــرای
کودکان زیر 5ســال را تا زمان تکمیل
دادههــای واکســنهای بیوانتــک به
تأخیــر بینــدازد .ایــن مســئله صــدور
مجوز واکســن برای این گروه ســنی را
از ماه میتا ژوئن به تأخیر میاندازد و
تبدیل به کابوسی برای والدین نگران
شــده اســت .ایــن تاخیــر بــه منظــور
جلوگیــری از ســردرگمی در مــورد
واکسنها است.

