
Smartphone,sistem
deavertizareîncazde
cutremur

G
oogle a fãcut un

pas m ar e pe n-

tru…liniºtea oa-

menilor. Deocam-

d at ã apl i c aþ i a

funcþioneazã doar

în SUA, dar modelul poate fi ex-

tins. Google a anunþat lansarea

unui sistem de avertizare în caz

de cutremur pentru telefoanele

mobile inteligente echipate cu

Android din California. Smart-

phone-urile primesc alerte de-

clanºate de un sistem de detec-

tare a primelor semne ale unui cu-

tremur, numit ''ShakeAlert'', creat

de Institutul American de Geofi-

zicã (USGS) ºi de partenerii sãi de

pe coasta de vest.

Sistemul foloseºte informaþiile co-

lectate de sute de seismografe de

pe teritoriul statului pentru a activa

trimiterea alertelor care semnalea-

zã cã o miºcare teluricã a început ºi

un cutremur este imminent. ''Am

vãzut o oportunitate de a utiliza

Android pentru a furniza oamenilor

informaþii exacte ºi utile legate de

cutremure, atunci când le cautã,

dar ºi avertizãri cu câteva secunde

înainte pentru a se pune la adã-

post, atât ei cât ºi cei dragi, în cazul

în care este necesar'', a explicat

Marc Stogaitis, inginer la Google,

pe blogul companiei. Utilizatorii de

smartphone-uri Android au, de

asemenea, posibilitatea de a parti-

cipa la o reþea bazatã pe colaborare

pentru detectarea cutremurelor,

telefoanele fiind adesea echipate

cu mici accelerometre care mãsoa-

rã miºcarea, capabile sã detecteze

seismele, a precizat Stogaitis. ''Tele-

fonul dumneavoastrã Android poa-

te fi un mic seismograf care se co-

necteazã la milioane de alte telefo-

ane pentru a forma cea mai mare

reþea de detectare a cutremurelor

din lume'', a explicat el. Telefoanele

mobile care observã ceea ce ar pu-

tea fi un cutremur pot trimite auto-

mat un semnal cãtre un centru,

unde computerele analizeazã date-

le privind miºcarea ºi informaþiile

privind locaþia pentru a determina

dacã un seism este în curs de

desfãºurare, potrivit Google.

California, stat situat pe falia San

Andreas, se confruntã în mod

regulat cu seisme, deºi miºcãrile

telurice de magnitudine mare sunt

relativ rare.
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