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 هٌتشز CCPS تَسظ (1 شکل) Beacon اٗوٌٖ ًشزِٗ شوبرٓ اٍل٘ي 2001 سبل ًَاهبز در
 کبرکٌبى سَٕ اس پ٘بم 180 اس ب٘ش تبکٌَى سهبى آى اس .شذ تَسٗغ ًفز صذ چٌذ ب٘ي در ٍ

 آدرس در ّب پ٘بم اٗي خَاًذًٖ تصَٗز) .است شذُ ارسبل فزآٌٗذٕ صٌبٗغ
org.sache.www  بغَر اٗو٘ل عزٗق اس ًفز 38000 اس ب٘ش اکٌَى ّن .(است هَجَد  

 ً٘ش خَد ّوکبراى سبٗز بِ را آى کِ هختبرًذ ٍ کٌٌذ هٖ درٗبفت را ًشزِٗ اٗي هستق٘ن
 حبل در .بَد خَاٌّذ ًفز ّشار صذ چٌذ ًشزِٗ خَاًٌذگبى هجوَع در احتوبال .ًوبٌٗذ ارسبل
  ًشز بِ هٌذ ػالقِ کِ دً٘ب سزاسز در هتزجو٘ي اس گزٍّٖ تَسظ Beacon ًشزٗٔ حبضز
  در 2016 سبل در .شَد هٖ تزجوِ سببى 25 اس ب٘ش بِ داٍعلببًِ بغَر ّستٌذ فزآٌٗذ اٗوٌٖ

  رٍٕ بز کِ فَرِٗ هبُ در – است شذُ توزکش حَادث تکزار رٍٕ بز Beacon ًشزٗٔ دٍ
 ٍ (2 تصَٗز) بَد هخـبسى در اشتـؼبل قببـل هحتَٗـبت شذى سزرٗش اس ًـبشٖ سَسٕ آتش
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ًِٗشز Beacon ًفزآٌٗذ، اپزاتَرّبٕ بزإ صزفب 
  صٌبٗغ  هقذم خظ در  افزاد سبٗز ٍ تؼو٘زات کبرکٌبى
  بز ب٘شتز ًشزِٗ اٗي در .شَد هٖ ًَشتِ فزآٌٗذٕ
  ٍ کٌٌذ هٖ هشبّذُ افزاد اٗي کِ شذُ توزکش هَاردٕ

  را هٌبسب اقذام تَاًٌذ هٖ هسئَل٘تشبى حسب بِ
 .دٌّذ اًجبم

ًشزِٗ اصلٖ هخبعب٘ي چِ اگز Beacon ،هٌْذس٘ي  
  بس٘برٕ ٍلٖ ً٘ستٌذ هذٗزاى ٍ فٌٖ افزاد ّب، ش٘و٘ست

  خَشبختبًِ ٍ کٌٌذ هٖ هغبلؼِ را ًشزِٗ افزاد اٗي اس
  هٖ کبرٕ چِ شوب» بخش در .گ٘زًذ هٖ فزا را هغبلبٖ
 فزآٌٗذ، تغ٘٘ز هَرد در پ٘شٌْبدٕ «دّ٘ذ اًجبم تَاً٘ذ

 خبصٖ استبًذارد اس استفبدُ ٗب ٍ تجْ٘شات تؼَٗض
  .شذ ًخَاّذ ارائِ

ًشزِٗ کِ هختبرٗذ شوب Beacon ًسخِ بصَرت را  
  هشبرکت بِ خَد ّوکبراى بب چبپٖ ٗب ٍ الکتزًٍ٘کٖ

 .گذارٗذ

چَى آهَخت آى اس تَاى هٖ را هغلبٖ چِ کِ کٌ٘ذ دقت ًشزِٗ هغبلؼِ ٌّگبم  
  صٌؼت بب کِ ببشذ تبس٘سبتٖ بِ هزبَط ًشزِٗ در شذُ ػٌَاى حبدثٔ است هوکي
  کشتٖ در حزٗق هَرد در 2016 سپتبهبز ًشزِٗ هثبل ػٌَاى بِ .ًذارد هشببْت شوب
  اٗي اصلٖ پ٘بم ٍلٖ کٌٌذ ًوٖ کبر کشتٖ در Beacon خَاًٌذگبى اس بس٘برٕ .بَد

  ٗب ٍ س٘ستن ّز در کِ است (MOC) تغ٘٘ز هذٗزٗت س٘ستن اّو٘ت درببرُ حبدثِ
 .دارد کبربزد تجْ٘شاتٖ

در حبدثِ ٗک ّبٕ آهَسٕ درس توبهٖ تَاى ًوٖ فضب، هحذٍدٗت بِ تَجِ بب 
  در ب٘شتز اعالػبت جْت ٗب ب٘بًذٗش٘ذ آهَسًذُ هَارد سبٗز هَرد در .کزد ب٘بى ًشزِٗ

 .ًوبئ٘ذ جَ ٍ جست هشببِ حَادث خصَص
هٖ اجزا بخَبٖ فزآٌٗذ اٗوٌٖ هذٗزٗت ّبٕ بزًبهِ کِ کٌ٘ذ هٖ کبر ٍاحذٕ در اگز  

  اس ٍ ًشذُ هغزٍر صَرت اٗي در .داشت ًخَاّ٘ذ سٗبدٕ حَادث احتوبالً شًَذ،
  تبؼبت ٍ فزآٌٗذ اٗوٌٖ هذٗزٗت س٘ستن ٗبدآٍرٕ ابشار هٌظَر بِ Beacon ًشزِٗ
 .کٌ٘ذ استفبدُ ّوکبراى سبٗز در  هقزرات اجزإ ػذم اس ًبشٖ
ًشزِٗ اس استفبدُ ًحَُ جْت Beacon ِسبٗت ب org.sache.www ِهزاجؼ  

 .کٌ٘ذ هغبلؼِ 2008 فَرِٗ ًشزٗٔ ٍ کزدُ

 آیا می دانستید؟

 ً٘تزات اًفجبر خصَص در کِ هٖ هبُ در
 حَادث اٗي (3 تصَٗز).شذ صحبت آهًَ٘ن
 عزٗق اس اه٘ذٍارٗن کِ ّستٌذ ّبٖٗ ًوًَِ

  .کزد پ٘شگ٘زٕ آى اس بتَاى Beacon ًشزِٗ
  بَقَع دٗگز هکبًْبٕ در کِ حَادثٖ اس ببٗذ

 صَرت اٗي غ٘ز در بگ٘زٗن، درس پَ٘ستِ
 ٍاحذ در هشببِ إ حبدثِ ٍقَع بب هجبَرٗذ

 !بگ٘زٗذ فزا را آى خَد
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