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IR استعالم از آيكان درباره حكم دادگاه آمريكايي عليه دامنه
ضبط آدرس هاي اينترنتي سابقه ندارد

فارس- رييس مركز ثبت دامنه هاي دات آي  آر اظهار داشت  كه صحت 
و سقم اخبار منتشرشده از منابع صهيونيست ها درخصوص ضبط IR و 
IP آدرس هاي ايران از آيكان اس��تعالم شده و هنوز جوابي در تاييد اين 

اخبار ارسال نشده است . 
اخيرا منابع رژيم صهيونيستي اعالم كرده اند كه يك شركت اسراييلي 
از دادگاهي در آمريكا درخواس��ت كرده ب��ا توجه به اينكه IP آدرس ها 
جزء مايملك آمريكا هستند و ايران مي تواند از آنها درآمد حاصل كند. 
آمري��كا بايد IR و IPآدرس ها را ضبط كند و درآمد حاصل از آنها را به 
بازماندگان قربانيان حوادث تروريستي بدهد . در پي اين درخواست يك 

دادگاه آمريكايي اين حكم را صادر كرده است . 
عليرضا صالح در اين  مورد به خبرگزاري فارس گفت : هم اكنون در حال 
پرس و جو براي اطالع از صحت و سقم اصل اين خبر هستيم و بعد از آن 

مشخص مي شود كه اين خبر چه تبعاتي مي تواند داشته باشد . 
رييس مركز ثبت دامنه هاي دات آي  آر پژوهشگاه دانش هاي بنيادين با 
بيان اينكه تا به حال چنين موردي سابقه نداشته، اظهار داشت : آيكان با 
اينكه در كشور آمريكاست اما تالش دارد مجري قوانين بين المللي باشد 
و اين موضوع برايش مهم است . روال كار آيكان اين است كه يك سازمان 

بي طرف باشد و قوانين بين المللي را اجرا كند . 
وي با بيان اينكه مركز ثبت دامنه هاي دات آي  آر با آيكان در ارتباط 
مستقيم اس��ت، تصريح كرد : آيكان يك سازمان چند  ذي نفعي است و 
گروه هاي مختلفي ذ  ي نفع اينترنت هستند كه از هر گروه ارتباط مستقيم 
با آيكان وجود دارد . از دو روز گذشته مذاكره با آيكان در اين خصوص آغاز 

شده است كه با مشخص شدن نتيجه آن را اعالم مي كنيم . 
صالح يادآور ش��د : تا روز جمعه اجالس عمومي آيكان برقرار بوده و 
ش��نبه و يكشنبه تعطيالت است و احتماال دوشنبه مي توانيم از نتيجه 

مطلع شويم . 

انتخاب سيستم سرمايشي مناسب از طريق اينترنت 
موج- امروزه برنامه ريزي ها براي زندگي فشرده  تر شده و مردم وقت 
كمتري براي فعاليت   هاي وقت گير و در عين حال كم اهميت   تر مانند خريد 
كردن مي گذارند . اكنون براي بيشتر نيازهاي روزمره راه  حل    هاي جديدتري 
وجود دارد از جمله براي انتخاب و خريد كاال . در حال حاضر كمتر كسي 
براي خريد كاال به ويژه كاالي تخصصي بدون تحقيق و بررسي دقيق اقدام 
مي كند . مشتريان اين گونه كاالها پيشاپيش و قبل از خريد از حق انتخاب 
گسترده خود و اطالعات موجود نهايت استفاده را مي برند و خريد هاي 
اينترنتي بهترين راهكار براي خانواده هاست.  از اين رو و در آستانه فصل 
تابستان يك فروشگاه اينترنتي، امكان انتخاب يك سيستم سرمايشي 

مناسب را با استفاده از نظرات كارشناسان فراهم كرد . 
فروشگاه اينترنتي »دمانما« با هدف ايجاد مرجع مناسب براي انتخاب و 
خريد تجهيزات سرمايشي و گرمايشي خانگي آغاز به كار كرد . اين فروشگاه 
اينترنتي با بهره گيري از نظرات كارشناسان به انتخاب تجهيزات سرمايشي 
و گرمايشي براي آسايش خانواده هاي ايراني كمك كند و به متقاضيان 

خريد اينترنتي، راه حل ارايه مي دهد . 
سجاد علي عرب، مدير اين فروشگاه اينترنتي گفت : امروزه تمايل افراد 
به استفاده از كولرگازي به شدت افزايش پيدا كرده  كه از جمله داليل آن 
مي توان به سيستم سرمايش مطبوع تر و امكان تنظيم دما در كولرهاي 
گازي اشاره كرد اين درحالي است كه هواي مرطوب توليدي در كولر آبي ، 
محيط بسيار مناسبي براي رشد انواع آلودگي هاي باكتريايي ، ويروسي و 
ميكروبي ايجاد كرده و همچنين با توجه به مصرف زياد آب در كولرهاي 
آبي، استفاده از كولرهاي گازي در شهري چون تهران مي تواند براي منابع 

كشور مفيد باشد . 

ادعاي گوگل : ساالنه صدهزار نفر را از مرگ 
نجات خواهيم داد

پ�ي  م  يم�و مكز
س�ي- الري پي��ج يكي 
از بنيان گذاران و مديران 
ارشد گوگل مي گويد كه 
ش��ركت تح��ت مديريت 
وي مي تواند س��ال آينده 
با دسترس��ي به داده هاي 

مراكز درماني س��االنه صدهزار نفر را از مرگ نجات دهد . وي افزوده 
ك��ه گوگل برنامه هاي فراواني براي فعاليت در حوزه خدمات درماني 
و بهداش��تي دارد و از جمل��ه قصد دارد با هم��كاري مراكز درماني و 
بيمارس��تان ها يك پايگاه داده جامع از اطالعات مربوط به بيماران و 

مراجعان به اين مراكز ايجاد كند . 
اگرچه گوگل مدعي است هدف از اين اقدامات كمك به ارتقاي سطح 
بهداشت و سالمت در نقاط مختلف جهان است اما بسياري از مردم بيم 
دارند كه دسترس��ي گوگل به اين نوع اطالعات خصوصي ممكن است 
پيامدهاي خطرناكي داشته باشد و حريم شخصي شهروندان را مختل 

كند . 
البته براي دسترسي به اين نوع اطالعات قوانين سختگيرانه اي وجود دارد 
و تحليل آنها نيز با توجه به تنوع و روش هاي متفاوت بيمارستان ها براي 
ذخيره اطالعات يادشده كار ساده اي نيست  اما گوگل مي گويد سعي دارد 
با تحليل داده هاي كاربران به طور ناشناس بر نگراني هاي فعلي غلبه كند . 
گوگل اميدوار اس��ت ارايه اين خدمات همراه با برخي سرويس هاي 
مرتبط براي افزايش س��المت و تناسب اندام مانند Google Fit باعث 

افزايش تعداد كاربران و درآمد اين شركت شود . 
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معاون س��ازمان تنظيم مق��ررات ارتباطات 
راديوي��ي از تعليق فعاليت برخي ش��ركت هاي 

اينترنتي خبر داد . 
حسن رضواني در پاسخ به سوالي كه درباره 
كيفيت اينترنت مطرح شده بود، اظهار كرد : بحث 
كيفيت خدمات در اصل نوعي زنجيره محسوب 
مي شود  چراكه از زماني كه پهناي باند اينترنت از 
شركت ارتباطات زيرساخت خريداري مي شود تا 
زماني كه به دست كاربر نهايي در خانه ها برسد 

چندين حلقه وجود دارد . 
معاون نظارت و اعم��ال مقررات رگوالتوري 
در عي��ن حال گفت : گاه ممكن اس��ت به دليل 
مشكلي كه در يكي از اين حلقه ها ايجاد مي شود 
كارب��ران با اختالل مواجه ش��وند اما به هر حال 
آنچه مسلم اس��ت آنكه پهناي باند اينترنت در 

كشور كمبودي ندارد . 
وي ادام��ه داد : قطع��ا اگر يكي از حلقه ها در 
زنجيره ارايه اينترنت كار خود را به درستي انجام 
ندهد در كيفيت سرويس تاثير خواهد گذاشت 
اما اگر تمام حلقه ها سر جاي خود بوده و وظيفه 
خود را به درستي انجام دهند حتي اگر سرويس 
مطلوبي در حد انتظار مردم ارايه نشود، حداقل 

سرويس مناسبي ارايه خواهد شد . 
رضواني همچنين عنوان كرد : ما اكنون به طور 
مستمر وضعيت ارايه خدمات را بررسي مي كنيم 
و اپراتور به اپراتور و اس��تان به اس��تان را كنترل 

مي كنيم تا ببينيم پهناي باند خريداري ش��ده 
توس��ط شركت ها با آنچه ارايه كرده اند مطابقت 

دارد يا خير . 
معاون س��ازمان تنظيم مق��ررات ارتباطات 
همچنين به ايس��نا گفت : در اين حوزه تاكنون 
پرونده هاي متعددي نيز به تعزيرات ارسال شده 

و در برخي اس��تان ها فعاليت شركت ها به دليل 
تخلف و عدم تامين پهناي باند مناس��ب تعليق 
ش��ده و به آنها اجازه فروش سرويس هاي بعدي 
داده نمي شود تا زماني كه پهناي باند الزم را تهيه 

و خريداري كنند . 
وي در ادامه در پاس��خ به اين س��وال كه در 

مجموع كيفيت فعلي اينترنت كشور را چگونه 
ارزيابي مي كند، توضيح داد : در اين حوزه ما هم 
حس مردم را در نظر مي گيريم و هم سيس��تم 
مانيتورينگ ما به طور دايم وضعيت ش��ركت ها 

را رصد مي كند . 
رضواني ادامه داد : گاه ممكن است بررسي هاي 

م��ا گوياي آن باش��د كه از نظ��ر فني كمبودي 
در ش��بكه يك ش��ركت وجود ندارد با اين حال 
نظر مردم هم مهم اس��ت  به همين دليل ما در 
ارزيابي هاي ماهانه اپراتورها هر ماه حدود پنج هزار 
مشترك شركت هاي مختلف را به طور تصادفي 
انتخاب كرده و با طرح چند س��وال كه براساس 
مباني علمي طراحي ش��ده از آنها نظرس��نجي 
مي كنيم تا در نهايت براساس تلفيق مشاهدات 
خود و اظهارات مردم به بررسي كيفيت خدمات 

شركت ها بپردازيم . 
وي ادام��ه داد : در اين ميان آنچه مس��لم 
اس��ت عامه م��ردم از كيفيت راضي نيس��تند  
درحالي كه ممكن است مانيتورينگ ماگراف ها 
گوياي آن باشد كه شركت ها هنوز پهناي باند 

خالي دارند . 
به هر صورت ما مجموع اين موارد را مورد توجه 
قرار مي دهيم و به دنبال ارتقا هستيم اما با اين 

وجود بايد واقعيت ها را هم در نظر گرفت . 
رضواني در پايان گف��ت : در هر صورت الزم 
است حداقل سرويس مطلوبي را براي مردم مهيا 
كنيم  به همين دليل جلسات كارشناسي متعددي 
در اين زمينه تشكيل ش��ده و براي بخش هاي 
مختلف وظايفي تعريف شده كه همه اين وظايف 
را پذيرفته و به دنبال اجراي آن هس��تند و فكر 
مي كنيم اجراي اين طرح اثرات خوبي داشته باشد 

و نتايج آن به زودي مشخص شود . 

معاون رگوالتوري خبر داد ؛

تعليق فعاليت شركت هاي متخلف اينترنتي

بر
سای

رييس پدافند غير عامل اعالم کرد:
بهره برداري از 5 محصول امنيتي سايبر تا پايان سال

مهر- رييس س��ازمان پدافند غيرعامل از عملياتي شدن پنج محصول 
امنيتي بومي شامل سوئيچ، مسيرياب )روتر( ، موتور جست وجو، ضدبدافزار 
بوم��ي و مركز عمليات امنيت ش��بكه )SOC ( خب��ر داد و گفت : تا پايان 
س��ال اين محصوالت در تاسيس��ات اصلي و حساس كش��ور به كار گرفته 

مي شوند . 
سردار غالمرضا جاللي در حمايت از توليد زيرساخت هاي اساسي فضاي 
سايبر كشور را از جمله برنامه هاي سازمان پدافند غيرعامل برشمرد و گفت : 
طي چند ماه اخير 36 محصول امنيتي ساخت داخل گواهي تاييديه كاركردي 

و امنيتي از سازمان پدافند غيرعامل دريافت كردند . 

وي با بيان اينكه يكي از اين محصوالت، اس��كاداي بومي اس��ت، افزود : 
هم اكنون سيس��تم اسكاداي بومي كه كنترل و هدايت شبكه هاي اصلي و 
حساس كشور را برعهده دارد در پنج حوزه نصب شده و مورد استفاده قرار 

گرفته است . 
س��ردار جاللي با اظهار اميدواري از اينكه اين محصول به عنوان نسخه 
اول رش��د كيفي و نهايي داشته باش��د، گفت : اسكاداي بومي هم اكنون در 
حوزه هاي زيرساختي گاز و برق كشور نصب شده و براي ساير سيستم هاي 
اصل��ي نيز ب��ه زودي ارتقا مي يابد . رييس س��ازمان پدافند غيرعامل گفت : 
توليد محصوالتي مانند سوئيچ بومي، روتر بومي، موتور جست وجوي بومي 
و ضدبدافزار بومي نيز در دستور كار قرار دارند كه تا پايان سال به محصول 

نهايي تبديل خواهند شد . 
وي ب��ا بيان اينكه توليد مركز عمليات امنيت ش��بكه )SOC (  نيز در 

دس��تور كار قرار گرفته اس��ت، ادامه داد : تاكنون سه نسخه از اين محصول 
توليد ش��ده و در حال تس��ت است كه پس از رفع ضعفها و اشكاالت، قابل 

استفاده در زيرساخت هاي اصلي كشور خواهد بود . 
رييس سازمان پدافند غيرعامل با تاكيد براينكه اين سازمان، امور اجرايي 
را براساس پروژه هاي مدنظر و شاخص هاي مورد مطالبه واگذار مي كند، ادامه 
داد : محصوالت بومي كه از مرحله طراحي تا اجرا در داخل كشور توليد شود 
و منبع اوليه آن نيز در اختيار خودمان باشد مورد حمايت سازمان پدافند 
غيرعامل قرار مي گيرد . وي گفت : براي مثال اسكاداي ملي توسط سه شركت 
دانش بنيان كه به معناي واقعي اين محصول را توليد كرده بودند در قالب 
يك كنسرسيوم ملي و با افزودن بخش امنيتي به اجرا درآمد كه هم اكنون 
نيز اين محصول كامال بومي در بخش كنترل و هدايت شبكه خط لوله اتيلن 

غرب به كار گرفته شده است . 

تازهها

پيامك هاي  آلوده در كمين گوشي هاي آندرويدي
سيو تودي- انتشار بدافزار جديدي براي كاربران گوشي ها و تبلت هاي 
آندرويد كه باعث ارس��ال مكرر پيامك هاي حاوي لينك هاي آلوده مي شود 

هزاران نفر را به دردسر انداخته است . 
اي��ن كرم ك��ه Selfmite نام گرفته پس از نص��ب، پيامك هايي را براي 
20 نفر از افرادي كه نامش��ان در فهرس��ت تماس هاي گوشي ذخيره شده، 

ارسال مي كند . 
اي��ن بداف��زار از نوع كرم هاي خود تكثيرش��ونده ب��وده بنابراين برخالف 
تروجان ها تعداد بيش��تري از كاربران گوش��ي هاي هم��راه را آلوده مي كند . 
همچنين س��رعت تكثير آن نيز بسيار زياد اس��ت . اين دومين كرم پيامكي 
اس��ت كه در دو ماه اخير كش��ف شده است . اين امر نشان مي دهد كه تعداد 

اين نوع بدافزارها در حال افزايش است . 
كاربران��ي ك��ه روي لينك ارس��الي در پيام��ك كليك كنن��د، فايلي با 
پس��وند برنامه ه��اي آندروي��د يعن��ي APK را بارگ��ذاري خواهند كرد كه 
apk .TheSelfTimerV1 ن��ام دارد و پ��س از نص��ب آن برنامه اي به نام 

The self-timer به فهرست برنامه هاي گوشي اضافه مي شود . 
اي��ن ك��رم عالوه ب��ر انتق��ال به ديگ��ر گوش��ي ها فايل ديگ��ري به نام 
apk .122141003_mobogenie را هم روي گوشي ها بارگذاري مي كند 
كه با استفاده از آن مي توان اطالعات ذخيره شده روي گوشي ها و رايانه هاي 
مختلف را همگام كرد . در واقع از كرم يادش��ده براي تبليغ و نصب اجباري 
يك برنامه روي گوش��ي ها سوءاس��تفاده مي شود . اين كرم كه منشا طراحي 
آن معلوم نيست، بيشتر گوشي هاي تلفن همراه كاربراني را در قاره آمريكاي 

شمالي آلوده كرده است . 

هشدار دوچرخه هوشمند ليزري به رانندگان 
مهر- دوچرخه مجهز به ليزر جديد سامس��ونگ با هدف ارتقاي ايمني 
دوچرخه سواران ساخته شد . دوچرخه سواري در محيط هاي شهري حتي براي 
حرفه اي ترين افراد مي تواند تجربه اي آزاردهنده باشد اما شركت سامسونگ 
هم اكنون در محصول جديد هوشمند خود، طراحي دوچرخه سواري سنتي را 
با ويژگي هاي ايمني مدرن تركيب كرده است . دوچرخه Smart Bike مجهز 
به جي پي اس، دوربين با ديد عقب، يك قاب انحنادار، يك بازخورد ويديويي 
زنده و حتي پرتوهاي ليزري است . چهار پرتو ليزر، يك مسير مجازي را روي 
جاده مي تابند تا اطمينان حاصل شود رانندگان وسايل نقليه فاصله ايمن را از 

دوچرخه سوار رعايت مي كنند . 
دوچرخه مي تواند به طور خودكار نشانگرهاي مسير را روشن كند و از نوعي 
حسگر نوري برخوردار است كه زمان تاريك شدن هوا را پيش بيني مي كند . 
همچنين سيستم جي پي اس آن مسيرهاي روزانه افراد را رهگيري كرده و به 
مقامات محلي آگاهي مي دهد كه كدام مسيرها بايد به مسيرهاي واقعي براي 
دوچرخه سواري تبديل شوند . قاب اين دوچرخه از آلومينيوم انحنادار ساخته 
ش��ده كه به جذب ارتعاش��ات جاده پيش از اينكه به دوچرخه سوار برخورد 
كنند، كمك مي كند . در جلوي اين قاب يك مكان نصب گوش��ي هوشمند 
مغناطيسي وجود دارد كه به دوچرخه سواران امكان اتصال دوچرخه را به گوشي  
آنها براي رهگيري مسافت، سرعت و جهت مهيا مي كند . دوربين عقبي نيز 
به دوچرخه سوار امكان ديدن وسايل نقليه از پشت را مي دهد و ويديوي آن 
به گوشي هوشمند موجود روي دوچرخه ارسال مي شود . سامسونگ به همراه 
همكارانش به نام هاي جيواني پليزولي و آليس بيوتي نمونه اوليه دوچرخه 

جديد را در نمايشگاه طراحي تجاري ميالن معرفي كردند . 

فيس بوك از كاربرانش تست روانشناسي گرفت
ديلي ميل- مديران سايت فيس بوك با بررسي داده هاي 689003 كاربر 
براي يك هفته روي آنها آزمايش هاي روانشناسي به عمل آورده و نتايج اين 

بررسي ها را در يك مجله علمي منتشر كرده اند . 
اين بررس��ي ها نشان داده كه پست هاي منفي كاربران با واكنش هاي 
مثبت بيش��تري مواجه شده اس��ت . هدف اصلي اين بررسي ها پي بردن 
به تاثير پس��ت هاي ارس��الي كاربران بر حال و هوا و شرايط روحي ديگر 

كاربران بوده است . 
نكته مهم ديگري كه از طريق اين بررسي به دست آمد، اين بود كه كاهش 

پست هاي مثبت منجر به افزايش پست هاي منفي در اين سايت مي شود . 
نتيجه كلي اين بررسي آن بوده كه قرار گرفتن در معرض احساسات ديگر 
كاربران منجر به تغيير رفتار و پس��ت هاي دوس��تان وي مي شود و از جمله 
كاربراني كه در معرض پست هاي احساسي قرار مي گيرند مطالبي را ارسال 

مي كنند كه متناسب با آن احساسات است . 
پست هاي منفي اگر چه همدلي و حمايت ديگر كاربران را برمي انگيزند، اما 
به كاهش ارسال پست هاي مثبت هم منجر شده و در عوض پست هاي حاوي 
احساسات منفي جايگزين مي شوند . در مقابل زماني كه كاربران پست هاي مثبت 

و شاد ارسال مي كنند، بقيه هم از همين الگو پيروي مي كنند . 
فيس بوك به همين منظور ميليون ها پس��ت را بررس��ي كرده و پي برده 
كه چهار ميليون پست حاوي احساسات مثبت و 1/8 ميليون پست حاوي 

احساسات منفي بوده اند . 
اين بررس��ي تنها روي كاربران انگليس��ي زبان فيس بوك انجام شده، اما 

محدوده جغرافيايي خاصي براي انجام آن در نظر گرفته نشده است .

رویداد

دني��اي تكنولوژي در هفته اي كه گذش��ت سرش��ار از 
خبرهاي جذاب و متنوع فناوري بود، در اين اخبار معرفي 
تكنولوژي ه��اي جدي��د بيش از هر خب��ر ديگري خود را 

نشان مي داد . 
در اين هفته تكنولوژي هاي برتر معرفي شده اند :

��Nikon D 810
چندي پيش محصوالت D800 و D810 از كارخانه نيكون 
وارد بازار شده بودند كه در روزهاي گذشته خبر توليد دوربين 
جديدي با نام Nikon D810 منتشر شد كه حداقل تا ماه 
آينده روانه بازار خواهد شد  همان طور كه از اسم اين محصول 
برمي آيد، بايد تغييرات عمده اي در اين محصول نس��بت به 
ساير دوربين ها صورت گرفته باشد . از ويژگي هاي منحصر به 
فرد اين دوربين مي توان به FX CMOS 36 مگاپيكس��لي 

آن اشاره كرد . 
دامنه حساس��يت اين دوربين كه از ايزوي 64 آغاز شده 
تا 12800 ادامه يافته و تا 51200 نيز قابل افزايش اس��ت . 
قابليت هايي مانند عكاسي متوالي سريع و سيستم فوكوس 
خودكار 51 نقطه اي نيز از جمله ويژگي هاي اين دوربين است . 
دو قابليت عكاسي متوالي سريع تر و سيستم فوكوس خودكار 
51 نقطه اي نيز از جمله ويژگي هاي مشترك اين دوربين با 
دوربين D4s  است كه به عكاس اجازه مي دهد تا پنج فريم 
در ثانيه با كيفيت حداكثري يا هفت فريم در ثانيه با كيفيت 

15 مگاپيكسلي گرفته شود . 
� G Watch  ساعت

مدتي اس��ت كه كارخانه هايي مانند اپل و سامسونگ به 
ساخت ساعت هاي مچي با قابليت هاي متمايز روي آورده اند . 
LG نيز سعي كرد از اين غافله باز نماند و از ساعت جديدش 

رونمايي كرد . 
اين س��اعت هوش��مند به سيس��تم  عامل آندرويد براي 

تكنولوژي هاي پوش��يدني يعني Android Wear مجهز 
است . اين ساعت جديد، سيم كارت خور بوده و در برابر آب 

نيز مقاوم است . 
گفتني است، LG در ساخت اين ساعت با گوگل همكاري 

داشته است . 
سيستم آندرويد گوگل در ماشين � 

گ��وگل از آغاز پروژه جديدي مبني بر نصب سيس��تم 
آندرويد در ماش��ين با نام »آندرويد اتو« خبر داده اس��ت . 
اين سيس��تم جديد ميان تلفن هوشمند و خودرو ارتباط 
برق��رار مي كند . صفحه نمايش داخل خودرو مانند صفحه 
نمايش تلفن هوش��مند بوده و بسياري از فعاليت هايي كه 
با اين تلفن هاي هوشمند انجام مي شود با اين سيستم هم 

ممكن خواهد بود . 
تحويل پيتزا با هواپيماي بدون سرنشين � 

يك شركت روسيه اي پيتزاهاي خود را با كمك هواپيماي 
بدون سرنشين تحويل مي دهد . 

اين هواپيماي جديد »كوپتر اكسپرس« نام داشته و اولين 
پرواز موفقيت آميز خود را در هفته اخير تجربه كرد . 

درياف�ت اطالع�ات ج�وي از طري�ق المپ ه�اي  � 
هوشمند

از اين پس با نصب المپ هاي هوشمند مي توان اطالعات 
جوي از قبيل : سرما، گرما، وزش باد، اندازه گيري دماي هوا، 
باران، باد و... را به س��ادگي و از طريق تلفن همراه در اختيار 
داشت . اين المپ ها به سنسور و همين طور حسگرهايي مجهز 
هستند كه قابليت اندازه گيري كيفيت هوا، شدت نور، دما، گرما، 

سرما، باران ، باد و... را برخوردار هستند . 
شهروندان مي توانند اطالعات جوي ارسال شده از المپ هاي 
هوشمند را روي تبلت ، لپ  تاپ يا حتي تلفن هاي همراه خود 

مشاهده كنند . 
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از پيتزاهاي پرنده تا ساعت جايگزين موبايل


