
آرش برهمند

حضور موفق صنفی، دست پر دولتی ها، بازگشت بازیگران سنتی 
در کنار حضور پرشور اســتارت آپ ها و پوشش مناسب رسانه ای 
توانســت الکامپی را به پایان برســاند که بدون شــک بازگشتی 

امیدوار کننده برای یک رویداد نیمه جان است. 
تردیدی نیست که بازگشت بدون مناقشه الکامپ ۲۱ پس از یک 
دهه جدال بی وقفه به دامان برگزار کنندگان توانست این نمایشگاه 
را دست کم به ســایه ای از آنچه باید باشــد بازگرداند تا اکنون به 
فکر جبران ۱0 سال اختالفش با استانداردهای جهانی رویدادهای 
فناوری اطالعات باشد. در تحلیل آنچه طی این مدت در نمایشگاه 
گذشت می  شود دســت کم به چهار نکته کلیدی درباره این رویداد 

اشاره شد که اشک ها و لبخندهای رویداد پیش رو را می سازند. 

وزیری در کار نیست
تردیدی نیست که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران محمود 
واعظی، توان چندانــی برای تغییر زمان دومین نشســت جهانی 
اینترنت در چین نداشت ولی نبودن او به عنوان تنها عضوی از کابینه 
که تمایالتی انکارنشدنی برای حضور در مجامع بین المللی دارد، در 
افتتاحیه نمایشــگاه مهم دیگر فناوری امسال یعنی تلکام این حس 
را به وجود می آورد که شــاید واعظی بر حسب سه دهه سابقه اش 
در دستگاه دیپلماســی رویدادهای داخلی را در حد وزیری تراز اول 

همچون خودش نمی داند.
افتتاح واقعی نمایشگاه را هم دست راست وزیر و مرد مورد تهاجم 
وزارتخانه یعنی نصراهلل جهانگرد انجام داد که هوشــمندانه بر سه 
نکته بسیار مهم دست گذاشــت؛ افزایش ظرفیت مهارتی نیروی 
کار، ایجاد اکوسیستم توسط شــرکت های بزرگ و متوسط برای 
حمایت از شــرکت های کوچک و تالش برای حضور در بازارهای 
منطقــه ای و بین المللی. در مورد اول که وزارت ارتباط و ســازمان 
فناوری اطالعات به وضوح فقط به حرف زدن بســنده کرده است 
و مورد ســوم هم که به نظر می رســد با توجه به فشارهای سیاسی 
امروز کمی خوش بینانه اســت؛ به ویژه که نمایشگاه همین حاال هم 
خالی از بازیگران بین المللی است ولی در مورد میانی الکامپ امسال 

حرف های جالبی برای گفتن داشت. 

سیصد متر از آینده
کمتر از ســه روز به برگزاری الکامپ مانده بود که سالن کوچک و 
محقر ۱۸ در مرز غربی پارکینگ و نمایشــگاه فقط نیمی از فضایش 
را در اختیار ۸0 شرکت نوپا گذاشت. خبر از لحظه اعالم مانند یک 
گلوله برفی چرخید و چرخید و بزرگ تر شد تا در میان ناباوری، جمع 
جوان و خوش قلب جوانان آینده بازار فناوری این سالن را تبدیل به 

قلب تپنده نمایشگاه بیست و یکم کنند.
هرچند مشــخصًا فضا و ترتیبات این ســالن در لحظات پایانی 
فراهم شــده بود ولــی انبوه جوانان سرشــار از انــرژی، ایده و 
انتخاب درســت در کنار ترکیب متنوع آنها که از بازی گرفته تا 

سخت افزار و شــبکه اجتماعی و خیریه را شامل می شد، توانست 
مرزهای جدید را در ارتباط بازار ســنتی و مــدرن بازار فناوری 
اطالعات خلق کند. شاید حتی از آن مهم تر، ارتباطی باشد که در 
پی برپایی این رویداد میان قطب جوان تر هیات مدیره ســازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران و هیات رئیسه پدید آمد. ادامه 
را از زبان شــاهین طبری رئیس خبرساز کمیسیون نرم افزار این 
سازمان بشنوید:»ما موضوع را با کمیته اجرایی نمایشگاه مطرح 
کردیم و پیشــنهاد حمایت از کســب و کارهای نوین فناورانه و 
حضور رایگان آنها در الکامپ مورد استقبال خوبی از سوی اعضای 
کمیته قــرار گرفت. به هر حال این کســب و کارها آینده صنف 
فناوری اطالعات را تشکیل می دهند و ما وظیفه خود می دانیم از 
آنها در همه عرصه ها به ویژه نمایشــگاه الکامپ به عنوان محلی 

برای رونق بخشی به کسب و کار صنف ICT  حمایت کنیم.«

بازگشت دولت
اما فقط اســتارت آپ ها شگفتی سازان این نمایشــگاه نبودند. در 
میان ناباوری همگانی دولت الکترونیکی توانست در سالن ۴۱ یک 
آتش جدید برای گرم  کردن الکامپ روشن کند که در تمامی طول 
دولت های نهم و دهم، همگان به جای خالی آن عادت کرده  بودند. 
در این سالن تقریباً تمامی سرویس های آبرومند دولت به مشتری 
عمومی و ســازمانی حضور داشــتند و برای همین جای امیدواری 

فراوانی برای خصوصی ها و کاربران پدید آمد. مدیرعامل پست خبر 
از بهنگام سازی کد پستی داد، معاون قوه قضاییه گفت ابالغ دادرسی 
را الکترونیکی می  کنند، سازمان میراث فرهنگی از سامانه نظارت بر 
محتوای وسایل گردشگری و اماکن اقامتی پرده برداشت و یک تور 
مجازی را رونمایی کرد. با درخواســت  وزارت آموزش و پرورش و 
وزارت بهداشت با هدف معرفی بیشتر خدمات دولت الکترونیکی 
به مردم، دو خدمت ثبت نام کارت بهداشت و ثبت استعالم تاییدیه 
تحصیلی در ســالن ۴۱ نمایشگاه الکامپ بدون هزینه به متقاضیان 
ارائه شد. گل سرسبد این ســالن هم وزارت کشور بود که از اولین 
زیرســاخت رای گیری الکترونیکی به طور رسمی پرده برداشت تا 
طلســم یکی از مهم ترین رویدادهای فناوری اطالعات در ابعادی 

ملی و سیاسی را در همین نمایشگاه بشکند. 

اپراتورها به حاشیه می روند
در کمال تعجب در نمایشگاه امســال مشخص شد الکامپ طی 
روزهای شــادابش نیازی به ســر و صدای اپراتورها که در حال 
حاضر در راس زنجیره درآمدی این بازار است، ندارند و این فقط 
محدود به اپراتورهای همراه نمی شــد؛ مخابراتی ها و اینترنتی ها 
هم لزومًا مهم ترین بازیگران نمایشــگاه -که به سرعت به سمت 
خدمات ارزش افــزوده، تولید نرم افزارهــای جدید و بازیگران 
ادامه در صفحه 7 جدید می رفت- نبودند.  
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اپراتورها و آینده
الکامپ بیســت و یکم به پایان رســید و تمامی آنچه پیش از برگزاری 
و هنگام آن گذشــت، می تواند چراغ راهی باشــد برای دوره های آینده 
بزرگ ترین اجتماعی فناوری اطالعات کشور. این نمایشگاه را از زوایای 
مختلف می توان مورد نقد و بررســی قرار داد که یکی از آنها نحوه حضور 

سه اپراتور تلفن همراه کشور بود.
کمتر از سه ماه پیش نمایشــگاه تلکام برگزار شد که در آن هر کدام از 
اپراتورهای تلفن همراه با صرف هزینه ای گزاف یک ســالن اختصاصی 
را تجهیز کردند و حضوری چشمگیر داشــتند. می توان گفت نمایشگاه 
تلکام بدون حضور اپراتورها و شــرکت مخابرات ایران، نمایشــگاهی 
بسیار کوچک و بی ســر و صدا خواهد بود. اما در نمایشگاه الکامپ همین 
اپراتورها تنها غرفه هایی ســاده داشتند که بعضًا قابل مقایسه با بسیاری 
از شــرکت های دیگر نبــود. آن هم در حالی که شــرکت های فناوری 

اطالعات کشور از هر حیث قابل قیاس با اپراتورها نیستند.
نحوه حضور اپراتورها در نمایشگاه الکامپ نشان می دهد گرچه کم کم 
نگاه ها به فناوری اطالعات جلب شده؛ اما همچنان بازیگران بزرگ عرصه 
فناوری اطالعات و ارتباطات کشــور توجه ویژه ای به ارتباطات دارند و 
قانع نشــده اند که فناوری اطالعات هم می تواند زمین مناسبی برای بازی 
آنها باشد. طی سال های اخیر به رغم همه سخنانی که درباره لزوم توجه به 
آی تی در کشور شده اســت، هنوز این حوزه نتوانسته سرمایه های کالن 
اقتصادی را به ســوی خود جلب کند و واقعیت این اســت که تا زمانی که 
ســرمایه ها به این سمت متوجه نشوند، با وجود تمامی تالش ها و تقاضاها، 
همچنان این حوزه به اندازه کافی رشد نخواهد کرد. این در حالی است که 
میزان استقبال مردم از فناوری اطالعات و میزان نیروی تحصیل کرده این 
حوزه نیز به مراتب بیشتر از ارتباطات است.شنیده ها حاکی از آن است که 
سرمایه گذاری هنگفت اپراتورها روی نسل های ۳ و ۴ تلفن همراه تاکنون 
بازده مناسبی نداشته و این موضوع طبیعتاً به محافظه کاری آنها برای ورود 
بیشتر به این حوزه دامن می زند. اما واقعیت این است که چه بخواهیم چه 
نخواهیم، آینده از آن آی تی است و اپراتورها اگر می خواهند به حیات خود 

ادامه دهند، باید با تغییر نگرش، نقش جدیدی برای خود تعریف کنند.
می گوینــد آن روز کــه اولین کفش تولیــد کارخانه به بــازار آمد، 

کفش دوزها باید فکری به حال خود می کردند.
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بازار سرمایه 
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اپراتور سوم تلفن همراه ایران با اتمام دوره انحصار، از 
سال گذشته وارد رقابتی جدی با دو اپراتور قدیمی تر 

شده است...

طی چند سال گذشته با انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
جای این سازمان در نمایشگاه الکامپ خالی بود؛ امسال این سازمان 

سعی کرد با حضور در نمایشگاه الکامپ این فاصله را پر کند.
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الکامپی 
که زود 

تمام شد

نگاهی به نمایشگاه بیست و یکم در روز پایانی 
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 )QR Code( پرداخت از طریــق کیوآرکد
برگ برنــده شــرکت های پرداختی در 

بیست  و یکمین نمایشگاه الکامپ بود.
هر چند تعداد شــرکت های پرداختی 
حاضر در نمایشــگاه زیاد نبود اما آنها که 
آمده بودند ســعی کرده  بودند محصول 
قابل قبولــی را به نمایــش بگذارند و اگر 
محصول جدیدی دارنــد، آن را رونمایی 

کنند.
شــرکت تجارت الکترونیکی ســامان 
یکی از شرکت هایی بود که در این دوره از 
نمایشگاه محصول جدید خود را رونمایی 
کرد. او سرویســی فراهم کرده است که 
می توان با کیوآر خریــد انجام داد بدون 
اینکه دیگر نیازی باشــد رمز خود را بلند 

فریاد بزنید.

آی پی کانال جدید پرداخت
شــرکت پرداخت الکترونیکی سامان در 
 I( »نمایشگاه امسال از ســرویس »آی پی
Pay( خود رونمایی کرد. این سرویس که 
هم در ســمت پذیرنده و هم مشتری فعال 
است امکان پرداخت از طریق کیوآرکد را 
فراهم می کند. در اصل پس از انتخاب کاال 
و تصمیم برای خرید کل اطالعات مربوط 
به خرید و همچنیــن اطالعات مربوط به 
پذیرنــده تبدیل به کیوآرکد می شــود و 
خریدار می تواند با اســکن کردن آن کد 
شــماره کارت و رمز را روی گوشی وارد 

کند و پرداخت به سرعت انجام شود.
در اصل این شرکت سعی کرده است از 
طریق I PAY کانــال جدید انجام تراکنش 

ایجاد کند.
برای اســتفاده از این ســرویس نیاز به 
تجهیزات خاصی نیســت و پذیرنده با در 
اختیار داشــتن ســاده ترین و ارزان ترین 

تبلت می تواند این سرویس را به مشتری 
ارائه دهد. در شــرایطی که پذیرنده سیار 
باشد و امکان دسترســی به تبلت چندان 
آسان نباشد، این شــرکت می تواند یک 
کیوآر کد ثابت به او بدهد؛ در این صورت 
خریدار پس از خواندن کیوآرکد توســط 
گوشی اش قیمت را باید خودش وارد کند.

معــاون عملیــات شــرکت پرداخت 
الکترونیک ســامان با اعــالم اینکه از این 
سرویس در این نمایشــگاه رونمایی شده 
اســت، گفــت:»در حــال بازاریابی این 
ســرویس هســتیم و بازار هدف خود را 
فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای و مراکز 

خرید قرار داده ایم.«
ابراهیــم حســینی نژاد افزود:»ایــن 
سرویس را نه تنها می توان در فروشگاه ها 
به کار برد بلکه فروشگاه های اینترنتی نیز 
بستر مناسبی برای استفاده از آن هستند.«

او با اعالم اینکه به زودی از سرویس های 
دیگری نیز رونمایی خواهد شد، گفت:»در 
آن ســرویس ها در نظر داریم با استفاده 
و بهره گیــری از کیوآرکــد در تبلیغات 
مختلف امکان ســفارش دادن آن کاال با 
اسکن کردن کیوآر کد را برای متقاضیان 

کاال فراهم کنیم.«
یکی دیگــر از محصــوالت جدید این 
شــرکت پایانه هــای فــروش متصل به 
وای فای بود. حسینی نژاد گفت:»یکسری 
از پایانه هــای فــروش قابل حمــل ما با 
سیم کارت به شــبکه متصل می شوند اما 
در برخی رستوران ها یا مراکز خرید که در 
نقطه کور قــرار می گیرند امکان برقراری 
ارتباط مشکل است؛ در صورتی  که در آن 
مکان ها اینترنت وای فای موجود باشــد 
می توانند از دستگاه های کارتخوان جدید 

ما استفاده کنند.«

آسان پرداخت پرشین
یکی از شــرکت هایی که طی چند ســال 
گذشته با حضور در نمایشگاه های مختلف 
سعی کرده محصوالت خود را معرفی کند، 
شرکت آسان پرداخت پرشین است. این 
شرکت طی این دوره از نمایشگاه با معرفی 
اپلیکیشــن پرداخت موبایلی خود ســعی 
در جــذب مخاطبان و تشــویق مردم به 

پرداخت از طریق موبایل داشت.
مدیر روابط عمومی این شــرکت اعالم 
کرد:»آســان پرداخت خــود را رهبــر 
بــازار پرداخــت موبایلــی می داند و در 
نمایشــگاه های مرتبط با صنعت حضور 

پررنگی خواهد داشت.«
او با اشــاره به اینکه این شــرکت سعی 
کرده  عالوه بر معرفی سرویس های خود 
در بخش فرهنگ ســازی نیــز با قدرت 
ظاهر شــود، گفت:»با توجه بــه بحران 
آب در کشــور تصمیم گرفتیــم با آبفای 
تهران جشــنواره ای برای حفاظت از آب 
برپا کنیــم. هم اکنون در اپلیکیشــن ما 
گزینه ای برای این جشــنواره فعال است 
و مــردم می توانند از طریــق این برنامه 
فیلم و عکس های خود را در خصوص آب 
برای این جشنواره ارســال کنند و جایزه 

بگیرند.«
همچنیــن اپلیکیشــن آپ نرم افزاری 
کاربردی اســت کــه امــکان پرداخت 
الکترونیکی را به روشــی متفاوت و آسان 
فراهم می کند. ایــن برنامه امکان گرفتن 
موجــودی، خرید شــارژ و اعتبــار برای 
ســرویس های مختلف، مشاهده قبوض 
الکترونیکی و همچنیــن پرداخت جرائم 
رانندگی و غیره را فراهم می کند، همچنین 
از طریــق ایــن اپ می توان بــه برخی از 

موسسات نیکوکاری کمک کرد.

تعریفی نو از پرداخت
حلما گســتر خاورمیانه در این نمایشگاه با 
معرفی ســرویس تجارت پی سعی می کرد 
اپلیکیشن موبایلی خود را معرفی کند. طبق 
گفته مسئوالن این شــرکت این مگا پروژه 
یک پلتفــرم نقل و انتقــال مالی به  صورت 
آنالین و مبتنی بر یک حساب مجازی است 
و با استفاده از این اپلیکیشن و ابزار هوشمند 
مشتریان می توانند مدیریت پول خود را در 
مواردی مانند خرید و نقل و انتقال به  صورت 

آسان و امن انجام دهند.

گسترش خدمات و فناوری های نوین
یکی دیگر از شرکت های فعال حاضر در این 
نمایشگاه در زمینه بانکی شرکت گسترش 
فناوری های نوین کشــاورز بود. کار شناس 
فروش و مشــتریان این شــرکت هدف از 
حضورشــان در این نمایشــگاه را شناخت 
مشتریان و معرفی محصوالت شان عنوان 
کرد. حبشــی گفت:»ما در نمایشگاه هایی 
که تخصصی بانکی نیســتند با هدف جذب 
مشــتریان جدید و معرفی محصوالت عام 
 core خود شرکت می کنیم. به عنوان مثال
تولیدی ما یک محصــول کاماًل اختصاصی 
است و بســیاری از شــرکت ها می توانند 
آن را در زیرمجموعــه خود پیــاده کنند و 
از ســرویس های مختلف آن بهره برند. از 
مشتریان ویژه این محصول می توان به بیمه  
ایران، سازمان میادین، سایپا و ایران خودرو 

اشــاره کرد. در اصل ما بستر مالی مناسبی 
فراهم می کنیم و در اختیار این شــرکت ها 

قرار می دهیم.

تنها بانک
تنها بانکی کــه در این دوره از نمایشــگاه 
الکامپ شــرکت کرده بــود، بانک ملت 
بود. این بانک عالوه بــر اینکه طی روزهای 
مختلــف به معرفی محصــوالت مختلف 
خود می پرداخت از شــهروند کارت ملت 
خود رونمایی کرد. عالوه بر داشتن امکانات 
کارت هــای متمرکز، دارنــده آن کارت 
می توانــد از انواع خدمات شــهری مانند 
پرداخت کرایه اتوبوس و مترو و تاکسی ها و 

همچنین پارکومتر استفاده کند.
از دیگر سرویســی که این بانک طی این 
دوره از نمایشــگاه معرفی کرد، برداشــت 
وجه بــدون کارت از خودپردازهای بانک 
ملت بود. مشــتریان این بانــک می توانند 
بدون داشتن کارت اقدام به برداشت وجه 

از خود پرداز کنند.
همچنین بیمه ملت نیــز بیمه تجهیزات 
دیجیتالی را معرفی می کرد. بیمه تجهیزات 
دیجیتالی چند سالی اســت در دستور کار 

شرکت های بیمه قرار گرفته است.
با مــروری بر ســرویس های پرداخت 
می توان به این نتیجه رســید که ابزار جدید 
و بازار آینده این ســرویس ها روی موبایل 

متمرکز است

شرکت های پرداخت چگونه در الکامپ ۲۱ حاضر شدند

کیوآرکد آینده بازار پرداخت جیرینگ از سیستم دریافت 
بدون کارت رونمایی کرد

در حاشیه نمایشــگاه الکامپ 21 جیرینگ از 
سیســتم جدید دریافت بدون کارت خود با 
همکاری بانک مسکن رونمایی کرد. با استفاده 
از این سرویس جدید امکان دریافت وجه نقد 
برای مشتریان تمامی بانک ها از دستگاه های 
عابربانک بانک مســکن بدون نیاز به کارت 
فراهم شــده اســت. شــخص انتقال دهنده 
می توانــد مبلغــی از کیف پــول جیرینگ 
خود بــه نام برداشــت کننده منتقــل کند و 
برداشت کننده با مراجعه به دستگاه خودپرداز 
بانک مســکن پس از انتخاب گزینه برداشت 
بدون کارت ابتدا شناسه قبض برداشت را که 
توسط بانک مسکن برای او پیامک  شده، وارد 
می کند. پس از آن رمز دوم ارسالی توسط فرد 
انتقال دهنده را هم وارد، و مبلغ انتقال یافته را از 

طریق خودپرداز دریافت می کند.
مهرداد خطیبی مدیرعامل شرکت جیرینگ 
در این باره گفت:»روش های انتقال با اســتفاده 
از کد کوتاه به این ترتیب اســت که مشترکان 
همراه اول کــد #8*7* را شــماره گیری و در 
مرحلــه بعد، شــماره موبایل مقصــد را وارد 
می کنند و در صورت انتقال به خط خود عدد 1 
را وارد و پس از آن مبلغ مورد نظر را مشــخص 
می کنند و سپس نیز با وارد کردن رمز کیف پول 
جیرینگ خود فرآیند انتقال وجه از طریق تلفن 
همراه را به پایان می رسانند. پس از انجام مراحل 
فوق و در صــورت وجود مبلغ اعالمی در کیف 
پول، یک رمز از طرف سامانه به صورت پیامک 
برای ارســال کننده فرســتاده می شود و یک 
پیامک دیگر حاوی شــماره قبض برداشت نیز 
از طرف بانک به شماره موبایل برداشت کننده 
ارســال می شــود.«با راه اندازی این سرویس 
دارندگان کیف پول همراه از این پس می توانند 
برداشت نقدی از حســاب خود داشته باشند و 
مسئوالن ابراز امیدواری کرده اند به زودی این 

سیستم در سراسر کشور فراگیر شود.

خبر
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امیرحسین حسینی پژوه

نرم افزارهای موبایل در نمایشگاه امسال 
به وضوح با گذر از مرز تولد حاال تبدیل به 
ابزارهای تخصصی تر برای ارائه خدمات، 
محتوا و محصــوالت جدید شــده اند و 
می توان تولد نســل دوم آنهــا را در روز 

پایانی الکامپ ۲۱ جشن گرفت.
نصــراهلل جهانگــرد طــی نشســت 
خبری اش در روز افتتاحیــه آمار جالب 
و قابل پیش بینی ای درباره اپلیکیشن های 
فارســی اعالم کــرد. به گفتــه او تعداد 
اپلیکیشــن های فارســی در سال 9۲ پنج 
هزار، در ســال 93، ۲۵ هزار و در سال 94 
از 4۰ هزار عبور کرده اســت. در یکی از 
ویژه نامه های تلکام ســال گذشته، درباره 
توفان اپلیکیشــن ها از عبــارت »انقالب 
مخملی اپلیکیشن ها« استفاده کردیم. اما 
بر ایــن باوریم که یک ســال بعد از آنکه 
از انقــالب صحبــت کردیــم، اکنون به 
دوران سازندگی رســیده ایم. هنگامی که 
بــا غرفه های مختلف صحبــت می کنیم 
به خوبی می توان به ایــن موضوع پی برد 
که جو اپلیکیشــن ها از بیــن نرفته اما به 
طور محسوســی کاهش یافتــه و از همه 
مهم تر هدفمندتر شــده است. بسیاری از 
شرکت ها دیگر نیازی به تولید اپلیکیشن 
نمی بینند و سعی دارند سرویس های خود 
را بر بستر وب اما با نمایشگرهای مختلف 
متناسب کنند. بســیاری هم بازار اپ ها 
را فراموش نکرده اند بلکــه نمی خواهند 
به هر قیمتــی وارد این بازار شــوند و به 
دنبــال راه های خالقانــه و ارزش افزوده 

می گردند. 
اســتارت آپ ها از جملــه مهم تریــن 
استفاده کننده های بستر اپلیکیشن موبایل 

هســتند؛ شــرکت های نوپایــی که در 
عرض چند ماه به وجود آمده اند و ســعی 
می کنند با بــه کار بردن دســتگاه هایی 
که همیشــه همراه مردم اســت، از بستر 
داغ و حســاس موبایل به صورت بهینه 
اســتفاده کنند. به لطف نمایشگاه امسال 
استارت آپ های زیادی موفق شدند خود 

و محصوالت شان را معرفی کنند. 
برخورد با مقوله اپلیکیشن ها را می توان 
به سه دسته تقسیم کرد. بسیاری با دلیل 
و حساب شــده به ســمت اپ ها رفته اند. 
اســتارت آپ ریحون و فروشــگاه گاما 
از جملــه آنهایی هســتند کــه معتقدند 
سرویســی که دارنــد به خاطــر مبتنی 
بودن بــر مکان باید در قالب اپلیکیشــن 
پیاده ســازی می شــد و غیــر از آن راه 
دیگری نداشــت. واژه یاب هــم یکی از 
سرویس هایی اســت که به خاطر قابلیت 
آفالین شروع به نوشتن اپلیکیشن موبایل 
برای آن کردند و اکنــون یکی از راه های 
درآمدزایــی آنها در کنار ســایت اصلی 

شده است. 
در این میان تعدادی از استارت آپ ها 
قاطعانه تصمیمی برای حرکت به سمت 
اپ ها ندارد یــا از هزینه ای که کرده اند، 
پشــیمان هســتند. یکی از موسســان 
می گوید:»»ما  درمانکده  اســتارت آپ 
هم مانند دیگران دچار جو شــدیم شاید 
اگر همین ســایت را ریسپانسیو طراحی 
می کردیم به اهداف مان می رســیدیم؛ 
کاربــران موبایل را جــذب می کردیم 
و بــا هزینه هــای زیــادی هــم مواجه 

نمی شدیم.« 
موسس ســرویس کوئرا )که سرویس 
برنامه نویســی  تمریــن  و  آمــوزش 
اســت( می گوید:»هیچ وقت به ســمت 

اپلیکیشــن نمی رویم چون ذات آموزش 
برنامه نویسی روی پی سی است.« موسس 
چاپچی نیــز با قاطعیــت می گوید دنبال 
اپلیکیشن نیســتند چون سایتی که دارند 

هنوز کامل نشده است.
موسس ســرویس آرتیبیشن که محلی 
بــرای خرید و فروش آثار هنری اســت، 
می گوید:»»هنرمنــد و طراح با پی ســی 
کارهایشان را انجام می دهند و اپ موبایل 
ما هم وب بیس بــوده و تنها برای نمایش 
آثار در دســتگاه های همراه منتشــرش 

کردیم.«
در ســوی دیگر نیز بســیاری همچنان 
در رویای اپلیکیشــن ها هســتند. سایت 
myrond کــه محلــی بــرای فــروش 
سیم کارت اســت با اینکه ســایت تمام 
نیازهایشــان را پاســخ می داد اما اعتقاد 
دارد داشــتن اپلیکیشن می تواند سرعت 

کار و استفاده کاربران را افزایش دهد. 
خــارج از فضــای اســتارت آپ ها 
شــرکت های کمی به ســمت اپلیکیشن 
رفته اند. شــرکت هایی مانند فناپ، پیک 
برتر و دیگر شرکت های مشابه هم با اینکه 
در این زمینه کار می کننــد اما با خرید یا 
ســرمایه گذاری روی اســتارت آپ ها و 
تیم های کوچــک در زمینه اپ ها فعالیت 
می کنند و شــاید کمتر شــرکت بزرگی 
تصمیــم گرفته باشــد به طور مســتقل 

اپلیکیشن جدیدی منتشر کند.
شــرکت هایی مانند گروه نرم افزاری 
پیوســت از دیگر نمونه هایی به شــمار 
می روند که تصمیــم گرفته اند خدمات 
پیشــین خود را به همان شــکل قدیمی 
ارائــه دهنــد و در کنــارش اپ موبایل 
را هم بــه عنوان یک بســتر جدید برای 

سرویس های سازمانی امتحان کنند 

رشد اپلیکیشن ها بر تجارت های سنتی و مدرن در نمایشگاه چه تاثیری داشته است

رونمایی از دو محصول گذر از انقالب به سازندگی
خاص لنوو توسط آوات

شرکت آوات در الکامپ 94 طی یک نشست 
خبری از نسل ســوم تبلت یوگای لنوو و نمونه 

جدید رایانه های بسیار کوچک رونمایی کرد.
در این مراســم احســان بیات مدیرعامل، 
محســن مقدم معاون خدمات پس از فروش، 
مســعود فیاضی مدیر بازاریابی، آرش مطبوع 
مدیر کاالی تبلت و موبایل و آرش فکوری مدیر 
کاالی Compute Stick آوات حضور داشتند. 
تبلت Pro 3 YOGA Tab به نمایشگر ۱۰ اینچی 
مجهز اســت و کاربر می توانــد آن را در چهار 
حالت Hold، Stand،  Hang  و Tilit اســتفاده 
کند. از ویژگی هــای اصلی این تبلت پروژکتور 
داخلی آن بود که باعث می شــد در ابعاد و وزن 
بسیار کوچک همواره یک پروژکتور همراه باشد 
و دیگر برای ارائه ها با دردسر مواجه نشوید. از 
دیگر فناوری هــای به کاررفته در این محصول 
می توان به AnyPen اشاره کرد که با استفاده از 
آن می توانید هر شیء رسانا را به قلم این تبلت 
تبدیل و در یادداشــت برداری و طراحی از آن 
استفاده کنید. این مدل از معدود تبلت های ۱۰ 
اینچی بازار است که به دوربین ۱3 مگاپیکسلی 

و سلفی پنج مگاپیکسلی مجهز شده است.
محصول بعدی لنوو یک رایانه بسیار کوچک 
۶۵ گرمی )به اندازه یک فلش( بود که از طریق 
پورت HDMI به هر نمایشگری وصل می شود و 
امکانات یک رایانــه کوچک را در اختیار کاربر 
قرار می دهد. آرش فکوری با اشــاره به اینکه 
این رایانه مناسب کاربری های چندرسانه ای، 
وب گردی، چت تصویری و پردازش های سبک 
مبتنی بر ویندوز طراحی شــده، افزود:»لنوو در 
این دســتگاه از پردازنــده Z373۵F اتم اینتل 
و دو گیگابایــت رم و 3۲ گیگابایــت حافظه 
اســتفاده کرده اســت. از دیگر پورت های این 
ideacentre™ Stick 3۰۰  لنــوو می توان به 
اسالت کارت حافظه میکرو SD اشاره کرد که 

تا ۱۲8 گیگابایت حافظه را پشتیبانی می کند.«

خبر

اپ iOSاپ اندرویدنام شرکت یا سرویس

در آیندهبه تازگیتسکولو
در آیندهاز ابتداناملیک

نداردنداردکوئرا
۲ ماه بعدبه تازگیریحون

در آیندهدر آیندهپروژه تبریز
در آینده۲ ماه بعدکورتادو
نداردنداردچاپچی

داردداردواژه یاب
در آیندهاز ابتدانزدیک ترین ها

داردداردگاما
در آینده۵ ماه بعدنقدستان

۱ ماه بعدداردمار رند
ندارد۴ ماه بعددرمانکده

نداردداردپوشه
نداردنداردنیک پرینت

در آیندهداردذرت
داردداردناوک

در آینده۴ ماه بعددونیت
نداردداردبازی گوسفند دیوانه

درآیندهدر آیندهوب یاد
دارددر آیندهآرتیبیشن
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اخبار و گزارش های لحظه ای فناوری اطالعات و ارتباطات

عضو جدید خانواده پرسش

در خصــوص حضورتان در نمایشــگاه 
الکامپ امسال بگویید. 

سال گذشته که در وضعیت خوبی بودیم. 
امســال هم باید منتظر شویم و ببینیم چه 

اتفاقی می افتد. 

از چه نظر در شرایط خوبی قرار داشتید؟ 
من مقایسه سال به سال می کنم، پارسال 
وضع ما نســبت به ســال گذشــته اش 
بهتر بــود. با اینکــه دو اپراتــور دیگر 
ســرویس هایی ارائه می دهند که عرصه 
سخت تر شده اما ما به دنبال ارائه کیفیت 
و ســرویس بهتر به مردم هستیم. البته 
هم اکنون برخی دامپ کرده اند و قیمت ها 
کاهش یافته و این کاهش قیمت به ضرر 
ما و ارائه کنندگان ADSL شــده است. با 
این حال ما ســعی کردیم شرایط رقابت 

خوبی ایجاد کنیم.

اگر دامپی در بازار اینترنت رخ داده باشد  
قاعدتاً ســازمانی که می تواند این دامپ 
را از میان ببرد، ســازمان تنظیم مقررات 

ارتباطات و رادیویی است.
ما این مورد را اعالم کردیم. 

چه مســتنداتی ارائه دادیــد که دامپ 
ایجاد شده است؟

 به عنــوان مثــال اپراتــوری هر گیگ 
اینترنت را به قیمت ۲۰۰ تک تومانی ارائه 
می دهد. طبیعتاً نمی تــوان در این بخش 
رقابت کرد زیرا قیمت تمام شده اینترنت 

بیشتر است.

مثاًل چقدر؟
برخی از شرکت ها قیمت تمام شده شان 
از اینترنــت ما هم کمتر بوده اســت. از 
کسی در مورد قیمت سوال کردم و قیمت 
نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان بود، در حالی 
که برخی شرکت ها با قیمت ۲۰۰ تومان 
ارائه می دهند و حتی بســته های ویژه هم 
دارند که از دو بامداد تا شش صبح قیمت 
۱۰۰ تومان می شود. این اوضاع برای ما 
و شــرکت های ADSL  بسیار خطرناک 
اســت. ما به ســازمان تنظیم مقررات 
پیشــنهاد دادیم برای اپراتورها در دیتا 

کف قیمت را تعیین کنند.

منظورتان اپراتورهای موبایل است؟
بله و همه اپراتورها کف قیمت را بیشتر از 
قیمت ADSL تعیین کنند. زیرا به نظر من

AdsL ها ضربه پذیرتر هستند. متاسفانه 
در هیچ کجــای دنیا این گونــه برخورد 

نمی شود. باید توازن بازار را حفظ کرد.

قیمت برای شما چقدر است؟ زیرا مسلمًا 
ناجی اپراتورهای  ADSL نیســتید و این 

دامپ هم برای شما تاثیر دارد.
من به عنوان کســی که در حوزه آی تی 
فعالیــت دارد، فکر می کنم بــازار باید 
رقابتی باشــد. تمام کســانی که در بازار 
فعالیت می کنند، باید سهم خود را داشته 
باشند و این طور نباشد که اگر شرکتی پول 
و مشترک بیشتری داشــت به دیگران 
اجازه فعالیت ندهد. قطعــاً در پروانه ای 
که رگوالتوری برای هر کدام از اپراتورها 
و حتی شــرکت های PAP صادر کرده، 

بخش بازار هم در نظر گرفته شده. ما باید 
سعی کنیم این بازار را حفظ کنیم و انحصار 
ایجاد نکنیم. کمااینکه اپراتوری کد ستاره 

۱۰۰۰ را ارائه می دهد.

این یک ســرویس بــرای ارائه خدمات 
مقرون به صرفه به مشــترک  محسوب 

می شود. شما هم چنین سرویسی دارید؟
ما هــم از این ســرویس ها داریم. اما این 
ســرویس، تلفن ثابت و همــراه را با هم 
پوشش داده اســت. این امکانات برای ما 
فراهم نیست. به این معنا که 9۰ میلیون 
مشــترک را با تلفن ثابت باندل کرده و 
این امکان قطعاً در اختیار ما نیســت. اگر 
رقابتی می خواهد اجرا شود نباید قیمت ها 
کاهش یابد، بلکه رقابت اصلی باید بر سر 
کیفیت ســرویس و نوع سرویس باشد و 
سرویس های ارزش افزوده به خصوص 

در حوزه دیتا ایجاد شود. 

به رگوالتوری قیمت مشــخصی پیشنهاد 
دادید یا کف قیمت را؟

ما خواهان کف قیمت هستیم و پیشنهاد 
دادیم قیمت هم ازADSL ها بیشتر باشد. 

باالخره کســانی که در این حــوزه کار 
می کنند، باید بازار خود را داشته باشند.

پاسخ رگوالتوری چه بود؟ 
آنها در حال بررسی این موضوع هستند. 
ولی بایــد روند خــود را طی کنــد و به 
کمیســیون برود و تصمیم گیری در این 

خصوص انجام شود. 

در مورد بســته ها و سرویس هایی که در 
الکامپ ارائه کردید، توضیح می دهید؟

ما اینترنت هدیه برای مشــترکین فعلی 
ارائه و هــر روز یک گیگابایــت به آنها 
هدیه می دهیم. برای مشــترکین جدید 
هم یک بســته آغازین در نظر گرفته ایم 
که این بسته یک ساله و شش ماهه است. 
بســته های بلندمدت مــان 5۰ درصد 
تخفیف دارد. دانگل و وای فای ارائه شده 
به دیوایس هــا نیــز از ۲۰ درصد و ۱۸ 

درصد تخفیف برخوردار هستند. 

در صحبت تان به موضــوع اپراتورهای 
رقیب اشــاره کردید که از قابلیت بالقوه 
خود اســتفاده می کنند و به نظر شما باید 
در این زمینه رقابت زدایی شود و اپراتور 
اول از بستر تلفن همراه استفاده کند. در 
خصوص رایتل هم باید این نکته را در نظر 
بگیریم که به عنوان اپراتور ســالمت با 
تامین اجتماعی قرارداد بســته است. این 

موضوع انحصار ایجاد نکرده است؟ 
بحثی بــه نام هم افزایی در شــرکت ها و 
ســازمان های تابعــه در وزارت رفاه به 
وجود آمــد و اگر ما فعالیتــی کردیم در 
این راستا بوده اســت و نمی خواسته ایم 
انحصاری ایجاد شــود. ایــن فعالیت ما 
مانند کاری اســت که برکت تل ســتاد 
اجرایی با همــراه اول انجام داد اما در آن 
خصوص کسی مدعی نشــد که انحصار 
صورت گرفته؛ در ایــن موضوع خاص 
 هم ما بــه عنــوان ارائه کننــده راه حل
 ) SOLOUTION PROVIER ( هســتیم و 
فقط قصد هم افزایی داریــم زیرا در کل 

سازمان هزینه ها مدیریت می شود. 

هم افزایی درون سازمان تامین اجتماعی 
است؟

خیر، در کل وزارت رفاه هم افزایی ایجاد 
می شود. یک تفاهم نامه با سازمان فنی و 
حرفه ای نیز در خصوص بحث آموزش و 
ارائه سرویس های آموزشی منعقد کردیم 
و تاکنون ۱4 آموزشگاه از فنی و حرفه ای 
مجوز دارند و دانش آموز و دبیر می توانند 
از بستر رایتل اســتفاده کنند. همکاری 
مشــترکی هم با کانون بازنشســتگان 
صورت دادیم تا ســرویس های ارزش 
افزوده ارائه کنیم و هیــچ کجا هم اعالم 
نکردیم این سرویس ها مختص ماست و 

کسی نمی تواند سرویس ارائه دهد.

واقعیــت این اســت که ایــن پروژه ها 
انحصار شماست.

اگر شــرکتی می تواند سرویس با قیمت 
مناســب تر از مــا ارائه دهد، اســتقبال 

می کنیم. 

این استدالل برای اپراتور رقیب نیز وجود 
دارد که می گوید ســرویس ما هم برای 

همه است و انحصار ایجاد نکرده ایم. 
فرق ما با آنها این است که اپراتور رقیب 
به طور عمومی اعالم می کند و برای تمام 
مشترکین اســت اما ما هیچ گاه نگفته ایم 
تمام مردم باید از این سرویسی که برای 
ســازمان فنی و حرفه ای ارائه می دهیم، 
استفاده کنند. ما فقط یک قرارداد با تامین 
اجتماعی یا سازمان فنی و حرفه ای منعقد 
کردیم و کاری که آنهــا می کنند دامپ 

است و همه را به دردسر انداخته است.

باالخره مجوز نســل چهــارم را دریافت 
کردید؟

دوره آزمایــش را طــی می کنــد و ما 
نیــز نظرات خــود را در قالــب الحاقیه 
به ســازمان تحویل داده ایــم و رایزنی 
کرده ایم. هم اکنون منتظر جواب سازمان 

هستیم. 

لطفــاً در خصوص وضعیت آزمایشــی 
توضیح بیشتری  دهید.

ما وضعیت آزمایشی را در کیش، تهران 
و کــرج روی تعدادی از ســایت ها ارائه 
دادیم تا مردم استفاده کنند و چون منتظر 
دریافت پروانه اصلی هســتیم، زیاد در 

زمینه این موضوع تبلیغ نکردیم. 

در الحاقیه به چه چیزی اشــاره کردید 
و در چــه خصوصی با ســازمان صحبت 

کردید؟
در خصوص فرکانس هایی که می خواهند 
به ما اختصاص دهند و بحث حق گواهی 

که باید پرداخت شود. 

چه فرکانسی برای نسل ۴ می خواهند به 
شما بدهند؟

9۰۰، ۱۸۰۰ و ۲۱۰۰ را داریــم و فکــر 
می کنم پهنــای بانــد روی ۲۶۰۰  به ما 

بدهند.

2600 باند خوبی برای این کار نیست.

باالخره ایــن فرکانس موجود اســت و 
متاســفانه فرکانس چیزی نیست که ما 

خودمان آن را درخواست کنیم.

فرض کنید پروانه نهایی نســل چهارم را 
دریافت کردید. به لحاظ فنی به فیبر نوری 
احتیاج دارید. آیا در این خصوص راه حلی 
در نظــر دارید و بــا ســازمانی قرارداد 

بسته اید؟ 
در حال بســتن قرارداد با مترو هستیم. با 
مخابرات هم صحبت هایی داشته ایم. در 
کل با نهادهایی که می توانند در این زمینه 

به ما کمک کنند، مذاکره کرده ایم.

االن 3G  در مترو به چه صورت است؟
ما سرویس نداریم. 

در خصوص پوشــش و تعــداد کاربران 
رایتل توضیح می دهید؟

 االن تقریباً در 4۱۲ شهر پوشش داریم. 

در خصوص ترابردپذیری صحبت کنیم. 
این قابلیت، جابه جایی سیم کارت میان 
اپراتورها را فراهم می کند. اما در این میان 
نکته حائز اهمیت این است که چرا گمان 
می کنیــد جزو اپراتورهایی هســتید که 

مردم به شما مهاجرت کنند؟
بسیاری از مشترکین، کیفیت دیتای ما را 
به دیگر اپراتورها ترجیح می دهند. مردم 
یک شماره دارند و این شماره را در اختیار 
همه قرار داده اند و در عین حال از دیتا هم 
استفاده می کنند؛ برای مردم سخت است 
که شماره شــان را به خاطر یک سرویس 
بهتر عوض کنند و طبیعتــاً می خواهند 

بدون مشکل به اپراتورهای دیگر بروند.

گفتید دو اپراتــور بزرگ دامپ می کنند 
و اینترنــت در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ 
و رایتــل یــک اپراتور خوب اســت که 
مشترکین اپراتورهای دیگر تمایل دارند 
به سرویس شما روی بیاورند. اما واقعیت 
این اســت که از لحاظ پوشش صوتی نیز 

قابلیت دو اپراتور دیگر را ندارید. 
ما به دلیل اینکه رومینگ داریم، پوشش 
صوتی مان در کل کشــور موجود است؛ 
یعنــی از نظر صــدا در رایتل مشــکلی 
نداریــم. در حوزه دیتا هــم حدود 4۱۲ 
شهر تحت پوشــش ما قرار دارند. هیچ 
کــدام از اپراتورها 4۱۲ شــهر را تحت 
پوشــش 3G ندارند. البته امــکان دارد 
هزار شهر را پوشــش دهند اما 2G است 
و گاه شــبکه ترکیبی دارند. یعنی برخی 
شــهرها 4G  و برخی دیگر 2G است. فکر 
می کنم بهترین حسن رایتل این است که 
 2G 3 پوشش داده و ماG یکدست همه را

نداریم.

دامپ هم که قرار نیســت ادامه داشــته 
باشد؟

یک مــاه تا دو مــاه دیگــر رگوالتوری 
باالخره قانون تعییــن می کند و حتی اگر 
ما هم بخواهیــم دامپ کنیم با ما برخورد 

می شود.

شما همیشــه به کیفیت رایتل که پوشش 
سراسری دارد و مشترکین می خواهند از 
اپراتورهای دیگر به رایتل منتقل شــوند، 
ســخن می گویید. آیا مقایسه ای در این 

خصوص انجــام داده اید یا مســتنداتی 
دارید؟

باالخــره هر اپراتــوری وضعیت خود را 
دائماً بازدید و بررسی می کند و با توجه به 
اینکه روزانه مصرف ترافیک مان در حال 
افزایش است، احساس می کنیم مردم از 

این شبکه راضی هستند.

یعنی در شــرایطی که دامپ وجود دارد 
ترافیک شــما همچنان رشــد صعودی 

دارد؟
بلــه و فکر می کنــم کیفیت مــا در حد 
قابل قبولی اســت که مردم به ما اعتماد 

کرده اند و از آن استفاده می کنند. 

درآمد دو اپراتور دیگر از ســرویس های 
پایه ای صوت و متن اســت. االن با ورود

ott ها ســلیقه مردم تغییر کرده و از این 
سرویس ها خیلی جدی استفاده می کنند. 
Ott هــا برای شــما مزیت محســوب 
می شوند یا مانند دو اپراتور دیگر، رایتل 

هم متضرر شده است؟ 
از ابتــدا درصد بیشــتری از درآمدمان 
روی دیتــا بوده اســت و ایــن دیتا در
OTT هــا جابه جا می شــود. ۸۰ درصد 
مشــترکان مان از دیتا استفاده می کنند و 
از این طریــق درآمدزایی می کنیم. البته 
ما هم متضرر می شــویم و بازارمان تحت 
شــعاع قرار می گیرد اما بــه دنبال این 
هستیم که بتوانیم در شبکه های اجتماعی 
نقش داشــته باشــیم و فکر می کنم باید 
اینترنت فروشی محض را کنار بگذاریم 
و به دنبال ســرویس های ارزش افزوده 

برویم

اپراتور ســوم تلفن همراه ایران با اتمام دوره انحصار، از ســال گذشــته وارد رقابتی جدی با دو اپراتور قدیمی تر شــده اســت. آن هم در شرایطی که آنها 
همزمان مجوز ارائه خدمات نسل های ۳ و ۴ را دریافت کرده اند؛ اما رایتل هنوز موفق نشده است مجوز نسل ۴ را تمام و کمال دریافت کند.از سوی 
دیگر به نظر می رسد راهکارهای دو اپراتور دیگر برای رقابت با هم، گاهی بیش از همه به ضرر رایتل تمام می شود که اپراتوری جوان تر و کم مشترک تر 

اســت.این موضوعی است که مجید صدری مدیرعامل رایتل بارها بر آن تاکید کرده است. 

مجید صدری مدیرعامل رایتل:

بازار باید رقابتی باشد
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گجت های پوشیدنی در ســال های اخیر تجربه 
فناوری و زندگــی در عصر جدید را به ســطح 
دیگــری انتقال داده اند. تا پیــش از این به وجود 
آمدن دستگاه های هوشــمند موبایل، دستگاه ها 
و ابزارهای فناوری تــا این حد به زندگی روزمره 
انسان نزدیک نشده بودند. اما امروزه اکثر مردم 
تلفن همراه هوشمند دارند و بسیار به آن وابسته 
هســتند. افراد جامعه و به خصــوص جوانان و 
نوجوانان زمان بسیاری را صرف تلفن های همراه 
خود می کنند تا جایی که حتی گفته می شود تلفن 
همراه به یکــی از اعضای بدن برخی انســان ها 
تبدیل شده اســت. در سال های اخیر گجت های 
پوشیدنی کار را از این هم فرا تر برده اند و کاربران 

را یک لحظه از جریان پیام ها و لذت آنالین بودن 
محروم نمی کنند. 

ســاعت های هوشــمند این روز هــا نه تنها 
ساعت های قدیمی را به حاشــیه رانده اند بلکه 
باعث شــده اند کاربران تلفن هــای همراه خود 
را زمیــن بگذارنــد و کمتر به صفحــه آنها نگاه 
کنند. یکــی از زیبا تریــن و کارآمد ترین و البته 
گران قیمت ترین این ســاعت ها به تازگی توسط 
سامسونگ ارائه شده اســت. سامسونگ که تا 
پیش از این هفــت نمونه از این نوع ســاعت ها 
 Samsung Gear عرضه کرده بود بــا ارائــه
S2 برگ برنــده دیگری در بــازی گجت های 

پوشــیدنی رو کرد. اگــر منتظر یک ســاعت 
هوشمند خوب و با امکانات کامل برای پیوستن 
به جرگــه گجت پوش ها بوده ایــد، باید بدانید 
اکنون زمان خرید فرا رســیده است؛ این ساعت 

جدید حرف های تازه ای برای گفتن دارد. 
این دســتگاه که شبیه یک ســاعت با صفحه 
کاماًل گرد و زیباست دارای بدنه استیل صاف و 
براق با قاب گردان است که در دو نوع اسپورت 
و کالسیک به بازار آمده. نوع کالسیک آن دارای 
بند چرمی مرغوب و مدل اسپورت آن دارای بند 
سیلیکونی است. شکل صفحه و جنس و رنگ ها از 
تنوع بسایر زیادی برخوردار است و تالش شده 
همه کاربران با هر ســلیقه ای راضی نگه داشته  

شوند. 
تفاوت دیگر مدل کالســیک و اســپورت در 
شــکل قاب گردان آن اســت. قاب گردان در 
مدل اسپورت ساده و در مدل کالسیک به شکل 
موج دار طراحی شده است. قطر بدنه این ساعت 
4/۱۱ میلی متر و انــدازه صفحه نمایش آن ۱/۲ 
اســت و به راحتی روی دست جا می گیرد و وزن 
زیادی هم ندارد. در واقع از بسیاری ساعت های 
معمولی سبک تر هم هست. در سمت راست آن 
دو دکمه بازگشت و خانه برای راحتی کار تعبیه 
شده و همچنین کاربر می تواند با استفاده از قاب 

گردان بین منو ها حرکت کند.
چرخانــدن این قطعه به چــپ باعث نمایش 
اطالعــات ضروری تــر مثــل پیامک هــا و 
تماس های دریافتی می شــود و با گرداندن آن 
به راســت اپلیکیشــن های پرکاربرد تر نمایش 
داده می شوند. شاید در نگاه اول وجود دو دکمه و 
یک قاب گردان برای یک وسیله در ابعاد کوچک 
با صفحه لمســی بیش از حد به نظر برسد اما در 
عمل وجود این امکانات باعث راحت تر شــدن 
و البته لذت بخش تر شــدن استفاده از این وسیله 

می شود. 

همچنین این ســاعت زیبا می تواند با تلفن های 
هوشــمند زیادی اتصال برقرار کنــد و تنها به 
تلفن های سامســونگ اختصاص نیافته اســت. 
بــرای اتصال به این ســاعت تنها کافی اســت 
اپلیکیشن SAMNUNG GEAR MANAGER را 
دانلــود و روی موبایل خود نصــب کنید. اما اگر 
کاربر آی فون هســتید زیاد هیجان زده نشوید 
چــرا که هنوز امــکان اتصال بــه آی فون برای 
ساعت هوشمند سامسونگ وجود ندارد؛ هرچند 
سامسونگ می گوید به سختی مشغول کار برای 

رفع این مشکل است. 
ایــن ســاعت مجهــز بــه آخرین نســخه 
سیســتم عامل تایزن و پردازنده دوهســته ای 
بهینه سازی شــده یک گیگا هرتزی اســت. در 

کنار این، کاربر می تواند با اســتفاده از اعالن ها 
در یک نگاه به تقویم، پســت الکترونیکی و اخبار 
دسترسی داشته باشد و حتی پیامک های مهم را 

نیز مستقیمًا از طریق همین ساعت ارسال کند. 
این ســاعت هوشــمند در قســمت پشــت 
خــود یک سنســور دارد که صــورت خودکار 
تمام فعالیت های جســمانی کاربــر را در طول 
شــبانه روز رصــد و ضربان قلــب را در هر ۱۰ 
دقیقه اندازه گیری و ثبت می کند. سامســونگ 
اپلیکیشــن های سالمتی، گام شــمار و سنجش 
میزان نوشــیدن قهوه در مقابل آب را هم در این 
وسیله قرار داده و همچنین امکان پخش موسیقی 
از طریق این ساعت روی دستگاه های موبایل نیز 

مهیاست 

  Samsung Gear S2 همه چیز درباره ساعت هوشمند

بازی آشوب رونمایی شددنیا روی مچ چپ
بازی »آشوب: آخرین برگ« به عنوان اولین بازی از سری بازی های 

آشوب در نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.
این بازی که محصولی از اســتودیو بازی سازی آرنا است، یک بازی 
کارتی چندنفره آنالین محســوب می شــود که ماجراهای آن در دو 

بخش داستانی و رقابتی در دنیای فانتزی »آدون« اتفاق می افتد.
در حال حاضر نســخه اندروید این بازی تولید شــده که طی هفته 
آینده در کافه بازار و سایر اندرویدمارکت ها به صورت رایگان منتشر 
می شود اما به زودی نسخه آی اواس آن نیز در اپ استور منتشر خواهد 
شد.بازی آخرین برگ قابلیت نصب روی تلفن های هوشمند و تبلت را 
دارد.بازی های بعدی مجموعه آشوب در ژانرهای متفاوت بر مبنای 
دنیای آدون و قهرمانان آن ارائه خواهد شــد.در مراسم رونمایی این 
بازی که در غرفه فناپ در طبقه دوم ســالن خلیج فارس انجام شــد، 
شرکت آرنا وعده داد خدمات ســاخت بازی های آنالین را در قالب 
Back end as a service (BaaS(  اوایــل ســال 95 برای تیم های 
بازی سازی ایرانی و مبتنی بر کالود ارائه دهد.BaaS نرم افزار واسطی 
است که فرآیند تولید بازی های رایانه ای را برای تیم های بازی سازی 
تسریع می کند.اســتودیو بازی ســازی آرنا همواره برای ارائه بازی 

منطبق با استانداردهای جهانی و بازار بین المللی می کوشد.

شرکت های تجارت الکترونیکی 
رتبه بندی می شوند

ســازمان مدیریت صنعتی طرح رتبه بندی ۳۰ شرکت برتر تجارت 
الکترونیکی کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

این ســازمان بــه زودی فراخــوان ثبت نام شــرکت های تجارت  
الکترونیکی را اعالم خواهد کرد و پس از ثبت نام و مشــخص شــدن 
شــاخص های مورد نظر شــرکت ها طبقه بندی می شــوند.در این 
طبقه بندی فقط ســایت فروشــگاه مورد نظر قــرار نخواهد گرفت و 
ســایت تنها یک فاکتور اســت؛ بلکه کل فرآیند تجاری یک فروشگاه 
مورد ارزیابی قــرار می گیرد.طبق اعالم ســازمان مدیریت صنعتی 
شــرکت های حوزه بانکداری اینترنتی، فروش اینترنتی کاال و خدمات 
شامل گردشگری، آموزش اینترنتی و نشر الکترونیکی، کسب و کارهای 
شبکه ای، گروه محور، توصیه گر و مبتنی بر تبلیغات و کسب  و کارهای 
خاص و ایده های نو می توانند در این فراخوان برای طبقه بندی شرکت 
کنند. این ســازمان در نظر دارد با شناســایی مجموعه عوامل موثر در 
عملکرد شــرکت های برتر اینترنتی عوامل کلیدی موفقیت را در آنها 
مشــخص کند و به عنوان مرجع ارائه خدمات مشــاوره ای برای سایر 
کسب  و کارها و تحلیل فاصله با شرکت های برتر مورد استفاد قرار دهد.

خبر

این ساعت مجهز به آخرین نسخه 
سیستم عامل تایزن و پردازنده 

دوهسته ای بهینه سازی شده یک 
گیگا هرتزی است

شرکت پایاسیســتم که در سال ۷۰ تاسیس 
شــده اســت در زمینه های مختلفی مانند 
UPS، اســتابالیزر، ســاب رک، رک های 
۱9 و ۲۱ اینچی و انــواع کیس های صنعتی و 
کیوسک های اطالع رسانی فعالیت می کند؛ 
محصوالتی کــه تعداد آنها بــه 5۰۰ مورد 
می رســد. این شــرکت تجربــه حضور در 
نمایشگاه های مختلفی مانند سبیت و جیتکس 
را دارد و حضــور در پروژه بزرگ ثبت احوال 
کشــور در کارنامه اش می درخشــد. پروژه 
توســعه مخابرات کشور که در سال های ۸۳ 
و ۸4 انجام شــد بدون محصوالت رک این 
شــرکت به ســختی با هزینه های کنونی به 

موفقیت می رسید.
علی اکبر زبردست مدیرعامل پایا سیستم 
در گفت وگــو با خبرنگار ماهنامه پیوســت 
خبر از رونمایی رک های اچ پی در نمایشــگاه 
الکامپ داد و بیان کرد:»پایا سیســتم موفق 
شــد برای اولین بــار رک های اســتاندارد 
اچ پــی را کپی معکــوس کند.« بــه گفته او 
تحریم ها عمــاًل امکان همکاری رســمی با 
اچ پی را ناممکن کرده بود اما تیم مهندســی 
پایاسیستم بعد از یک سال و نیم تالش موفق 
شد رک های اســتاندارد اچ پی را با مهندسی 
معکوس تولید کنــد و اکنون تمام اجزای این 
رک از ریزترین قطعــات تا بزرگ ترین آنها 

)به جز قفل و فیوز( کاماًل توســط پایاسیستم 
تولید می شود. زبردست ادامه داد:»مشکل 
اصلی قفل رک ها بود که با قفل های رایج بازار 
فرق داشت و موفق شدیم آن را نیز برطرف 

کنیم.«
از جمله مشــتری های پایاسیستم می توان 
به 9 بانک خصوصــی و دولتی و مراکز مهمی 
مثل نیروی انتظامی، بانک مرکزی، سازمان 
امور مالیاتی و نهاد ریاســت جمهوری اشاره 
کرد. زبردســت مدیرعامل پایاسیستم در 
این باره می گوید:»با توجه به نیاز مشــتری 
تغییراتی در محصوالت مان می دهیم، اخیراً 
هم رک هایــی برای زیرســاخت مخابرات 
تولید کرده ایم که در اغلب اســتان ها نصب 
شــده و طرح جدیدی نیز بــرای مخابرات 

آماده تحویل داریم.«
پایاسیســتم در مجموع 9 رک ایستاده با 
نام های پی اس ای، نگرو، اسمارت، آلفابتاگاما، 
آلفــا پالس، پــرو و دیجیتــال الک عرضه 
می کند که با عرض و ارتفاع متفاوت سعی در 
پوشش انواع نیازها دارد. رمزپذیری آسان، 
فرمان پذیــری جهت چهار در و امکان نصب 
ریموت کنترل چهارکاناله از خصوصیات بارز 
این رک ها به شمار می رود. در کنار رک های 
ایســتاده مینی رک ها هم از جمله تولیدات 
پایاسیستم هستند که برای نصب روی دیوار 
بــه کار می روند. رک های محیــط باز نیز از 
جمله تولیداتی است که کاربرد صنعتی دارد. 
به گفته علی اکبر زبردســت خــط تولید 
UPS مدتی اســت به خاطر تمایل شرکت ها 
به استفاده از محصوالت خارجی کاماًل جمع 
شــده اســت. تمامی قطعات رک ها شامل 
پچ پنــل، ترمومتر، بالنک پنــل، نگهدارنده 
ترمینال، بک پاور، فریم مانیتور و قسمت های 
ریز و درشت دیگر نیز از جمله قطعاتی است 
که توســط پایاسیســتم به فروش می رسد 
و پشــتیبانی بلندمــدت و کاملــی را برای 

محصوالت این شرکت ممکن کرده است.
واحد تحقیق و توســعه این شرکت در حال 
کار روی رک های هوشمند مجهز به سیستم 
کنترل از راه دور، سیستم خنک کننده A/C و 
نمایشگر ال سی دی است که به زودی عرضه 

می شود 

دستاورد جدید شرکت پایاسیستم

مهندسی معکوس رک های اچ پی 
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ساالنه دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی برای ارائه 
و معرفی سرویس های مختلف دولت  الکترونیکی 
خود در سالن دولت  الکترونیکی نمایشگاه الکامپ 
دور هم جمــع می شــوند و هر یک بــه فراخور 
وظیفه ای که بر عهــده دارند، خدمات شــان را 
معرفی می کنند. طی چند ســال گذشته با انحالل 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جای این 
سازمان در نمایشگاه الکامپ خالی بود؛ نتیجه نیز 
آن بود که هیچ کدام از ســازمان ها و دســتگاه ها 
اطالعات کامل و جامعی از وضعیت کلی دستگاه ها 
در ارائه خدمات الکترونیکی و تعداد سرویس های 
عرضه شده توسط آنها نداشــت. امسال سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور سعی کرد با حضور 

در نمایشگاه الکامپ این فاصله را پر کند.
طی گزارشی که در غرفه این سازمان ارائه شد، 
۶۹ دســتگاه دولتی ۴۶۱ خدمت کالن به مردم 
ارائه می دهند که از این تعداد ۴۲ درصد خدمات 
در بخش   G2C  طبقه بندی می شــود، ۳۴ درصد 
خدمات در بخش  G2B  و ۲۴ درصد خدمات نیز 

به بخش   G2G اختصاص دارد. 
همچنیــن در ایــن گزارش مشــخص شــد 
دســتگا ه های دولتــی از نظر بلــوغ الکترونیکی 
خدمات در ســطح متوســط قرار دارند. بیشتر 
دســتگاه های دولتی فقط اطالع رسانی شــان به 
صورت الکترونیکی انجام می شود. در اصل ۳۴۳ 
خدمت تنها در ســطح اطالع رسانی الکترونیکی 
هستند. فقط درخواست ۱۳۷ خدمت را می توان 
الکترونیکی ارســال کرد و تولیــد ۱۸۴ خدمت 
الکترونیکی و ۱۲۵ خدمت فقط تحویل شــان نیز 
الکترونیکی است. در گزارشی که از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه  ریزی تهیه شده، مشخص شده از 
میان دستگاه های دولتی فقط ۱۲ دستگاه هستند 
که بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خدمات شان الکترونیکی 
است و شــش دســتگاه دولتی زیر شش درصد 

خدمات شان الکترونیکی عرضه می شود.
از میان دستگاه های دولتی نیز بیشترین خدمات 

الکترونیکی به وزارت اقتصــاد و وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اختصاص دارد. هــر کدام از 
ایــن وزارتخانه ها ۳۰ خدمت شــان را به  صورت 

الکترونیکی ارائه می دهند.
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هر 
کدام با یک خدمت الکترونیکی در پایین ترین جای 

جدول رده بندی قرار گرفته اند.
ایــن ســازمان اعالم کرده  اســت بــه  زودی 
کتابچــه ای در خصوص خدمــات الکترونیکی 
دستگاه های مختلف منتشر خواهد کرد و اطالعات 
و وضعیت کلیه دســتگاه ها در خصوص خدمات 
الکترونیکی شــان را به اطالع مردم و کارشناسان 

خواهندرساند.
اما همان طور که از ایــن گزارش برمی آید یکی 
از بخش های موفــق در ارائه خدمات الکترونیکی 
بخش اقتصادی کشور اســت و در این میان نباید 
نقش بازار سرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار 
را نادیده گرفت. یکی از سازمان هایی که طی چند 
سال گذشته تحول زیادی در عرضه سرویس های 
الکترونیکی در زیرمجموعه خود به وجود آورده، 

این سازمان است.
مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق 
بهادار به خبرنگار ما گفت:»یکی از دستاوردهای 
این سازمان راه اندازی و ایجاد مرکز میانی امضای 
دیجیتال بازار سرمایه است. زیرساخت این مرکز 
سال گذشته آماده و مجوزهای الزم آن صادر شد 
اما به صورت کامل امسال به بهره برداری رسید، 
هر چند در CP و  CPS که سال گذشته به این سازمان 
برای ایجاد مرکز میانی داده شد، این مرکز به عنوان 
مرکز میانی دولتی بازار سرمایه ثبت شد اما با توجه 
به ارتقایی که در این دو ســند دادیم، بســتر ارائه 
خدمات به بخش اقتصادی کشور را فراهم کردیم و 
قرار است مرکز میانی به عنوان مرکز میانی بخش 
اقتصادی کشــور فعالیت کند و عالوه بر اینکه به 
بخش بازار سرمایه، ســرویس می دهد به بخش 

اقتصادی کشور و در آینده به بازار پولی کشور نیز 
سرویس ارائه خواهد داد.

علیرضا ماهیار گفت:»هم اکنون زیرساخت های 
فنی این تفاهمات انجام شده است و امیدواریم در 
آینده نزدیک تفاهمات حقوقــی و اداری آن نیز 

صورت گیرد.«
او اضافه کرد:»به عنوان اولین سرویســی که به 
بخش اقتصادی کشور از سوی مرکز میانی بورس 
داده خواهد شــد، صدور امضــای دیجیتال برای 
سامانه بیتای وزارت اقتصاد است. در ابتدا قرار بود 
امکان استفاده از امضای دیجیتال روی بستر تبادل 
اطالعات اقتصادی که توسط وزارت اقتصاد ایجاد 
شده، فراهم شود اما هنوز این بخش اجرایی نشده 
اســت و به زودی با تعامــالت صورت گرفته این 

بخش نیز فعال خواهد شد.«
او با اشــاره به اینکــه هم اکنــون امضا روی 
ســامانه های کدال، ســتان و تدان فعال است، 
گفت:»در حدود ســه هزار امضا برای اســتفاده 
از این سامانه ها صادر شده که این امضاها قبل از 
فعال شــدن مرکز میانی ما روی مرکز میانی عام 
کشور بود؛ حال مقدمات انتقال این امضاها فراهم 

شده اســت.«  ماهیار گفت:»در فاز بعدی اجرای 
پروژه امــکان بهره گیری و اســتفاده از امضای 

دیجیتال در معامالت نیز مهیا خواهد شد.«
او با اشاره به اینکه نســخه جدید سامانه کدال 
هم اکنون پیاده سازی شده اســت، گفت:»عالوه 
بر اینکه ظاهر این ســامانه تغییر کرده و از کارایی 
بیشــتری برخوردار اســت امکان ارائه خدمات 
ارزش افزوده روی این بســتر فراهم شده. انتشار 
اطالعیه ها روی این سامانه به  طور مستقیم صورت 
می گیرد و امکان اطالع رسانی از طریق پیامک نیز 
فراهم شده و هر کس می تواند انتخاب کند چه نوع 
اطالعیه هایی به صورت مرتب از طریق پیامک به 

دستش برسد.«
مدیر فنــاوری اطالعات ســازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشاره به اینکه طی چند ماه گذشته 
سامانه تخلفات حقوقی نیز راه اندازی شده است، 
گفت:»در این سامانه از لحظه ای که یک تخلف 
ثبت می شود تا زمانی که به آن رسیدگی و منتج 
به رای می شــود، قابل پیگیری است. این سامانه 
ارزش افزوده زیادی برای معاونت اجرایی ایجاد 

کرده است.«

بررسی وضعیت خدمات الکترونیکی دستگاه های دولتی

بازار سرمایه بازاری پیشرو  احتمال حذف قبض آب کاغذی در آینده
ســازمان آبفــا در نمایشــگاه 
الکامپ از طرح های جدید خود 

رونمایی کرد.
شــرکت آب  و فاضالب در 
نظــر دارد طرحی اجــرا کند تا 
هنگام قرائت کنتور آب، قبض 

را نیز صادر کند.
ایــن طرح بــه منظور حذف 
کاغذی قبوض اجرا می شــود و 
هنوز در حالت پایلوت قــرار دارد. در یکی از طرح ها ماموران آب 
پــس از قرائت کنتورها با پوزهایی که همــراه خود دارند در همان 
لحظه قبض را صادر می کنند و دیگر نیازی به مراجعه مکرر مامور 
نیســت. هم اکنون این طرح در اســتان هرمزگان تست می شود و 
شرکت آب و فاضالب در حال مذاکره با شرکت های تولیدکننده 
برای تولید این دســتگاه ها در داخل کشور است. در صورت تولید 
این دستگاه ها در کشور قرار اســت ظرف شش ماه این طرح پیاده 
شود. طرح دیگری که این شرکت در مرحه آزمایشی خوداظهاری 
دارد، بدین صورت است که مردم از طریق تلفن همراه خود شماره 
کنتور را پیامک می کنند و پس از آنکه صحت آن توســط دستگاه 
تایید شد، قبض با شماره شناســه صادر می شود. از دیگر خدمات 
این شرکت سامانه خدمات مشــترکین است و مردم از این طریق 
می توانند تقاضای نام و انشــعاب آب و دیگر خدمات را دریافت 

کنند.

مدارس در راه هوشمند شدن 
وزارت آموزش و پرورش با پیاده سازی سامانه همگام امکان اتصال 
تمامی مدارس به یکدیگر و ارتباط آنان با خانواده ها را فراهم کرده  

است.
این  ســامانه از آدرس  http://tstc.medu.ir قابل دسترســی 
است و  ۱۸ هزار مدرسه در سراسر کشور اعم از دولتی و غیرانتفاعی 
به این سیستم مجهز شده اند. این سامانه بر بستر اینترنت و اینترانت 
ارائه شده است و برای هر دانش آموز نام کاربری و رمز ورود تعیین 
می شــود. از طریق این ســامانه امکان حضور و غیاب ها به صورت 
آنالین فراهم می شــود. کارنامه ها نیز از این طریق برای اولیای هر 
دانش آموز فرســتاده می شــود و بدین صورت والدین می توانند با 
مراجعه به پنل از وضعیت فرزند خود باخبر شوند. آزمون ها هم به 

صورت آنالین و آفالین برگزار می شود. 

خبر
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راهکارهای جدید شرکت 
پاد در حوزه امنیت

شــرکت پارس آتنا دژ که در سال ۱۳۸۷ کار 
خود را به عنوان نماینده کسپرســکی شــروع 
کرد و در ســال ۹۰ به عنوان توزیع کننده اصلی 
این شــرکت امنیتی شــناخته شــد، اکنون با 
شــروع فعالیت هایش در زمینه مانیتورینگ و 
پشــتیبان گیری حوزه کاری خود را گسترش 
خواهد داد. محصــوالت مانیتورینگ متعلق به 
شرکت ســوالر بوده و در زمینه پشتیبان گیری 
  always on business قصد ارائه محصــول
شــرکت veeam را دارد کــه راه حل ترکیبی 
از بــک آپ و Replication اســت. فعالیت 
شرکت پاد در ســال ۹۰ از B2C به B2B  تغییر 
پیدا کرد. شرکت پاد اکنون توزیع کننده رسمی 
کسپرکســی است و ســرتیفیکیت مربوطه از 

طرف شرکت کسپرسکی صادر شده است. 
سبد کاالهای کسپرســکی هر سال کامل تر 
شده و برخالف چند سال گذشته دیگر محدود 
به ضد ویروس نمی شود. اکنون راه حل هایی در 
زمینه امنیت تلفن همراه و ضدAPT ها )که یک 
محصول B2G اســت( از دیگر راهکارهای پاد 
به شمار می آید. شرکت پاد در حال مذاکره با 
 Fraud prevention بانک هاست تا در زمینه
با آنهــا به توافق برســد. این راه حــل هنگام 
ورود کاربــر به اینترنت بانک روی سیســتم 
او نرم افزارهــا و پروســس های امنیتی مورد 
نیاز را اجرا می کند. همچنین شــرکت پاد در 
زمینه آموزش امنیت نیز دوره هایی را برگزار 
می کند. این دوره های آموزشــی در سه سطح 
برگزار می شود و شامل مدرک معتبر شرکت 
کسپرســکی است. کارمندان ســازمان ها در 
گروه های ۱۰نفره به شــرکت اصلی آموزشی 
کسپرسکی فرستاده می شوند و دوره را در آنجا 
می گذرانند. همین طور شرکت پاد خود را ملزم 
می داند به کاربران خانگــی هم آموزش های 
الزم را از طریق شــبکه های اجتماعی و ایمیل 

منتقل کند. 

خبر

مینا نوبهار

امســال پنجمین سالی اســت که ناجا در 
نمایشگاه الکامپ شرکت کرده  است. سال 
گذشته به دلیل مشکالتی که ناشی از زمان 
برگزاری نمایشــگاه بود، نتوانست حضور 
پررنگی داشــته باشد اما امســال سعی در 
جبران داشــته و یک ردیف کامل از سالن 
6 نمایشــگاه را به خود اختصــاص داده و 
در آن تجهیــزات و ســامانه های خود را از 
پالک خــوان و گذرنامه الکترونیکی گرفته 
تا طراحی و صدور دست بند برای کودکان 
اوتیسم ارائه کرده است؛ سامانه هایی که به 
گفته کوروش قالوند رئیس مرکز تحقیقات 
کاربــردی معاونت فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات ناجا توسط شــرکت های فناور 
داخلی و 2۰ دانشگاه تراز اول کشور در حوزه 

آی تی طراحی شده  است. 

PKD گذرنامه الکترونیکی و
به دنبال معرفی نسل جدید گذرنامه های 
الکترونیکی )MRTD( توســط ســازمان 
بین المللی هوانوردی شــهری ایکائو، ایران 
نیز به عنوان یکی از اعضای این ســازمان و 

برای همسویی با اســتانداردهای جهانی، 
مطالعات و بررســی های الزم را آغاز کرد. 
به گفته قالوند:»تاکنون 45 کشــور موفق 
به اجرای اســتانداردهای ایکائو در زمینه 
صدور گذرنامه الکترونیکی شده اند، ایران 
هم یازدهمین کشــوری بود کــه فراهم 
کردن تمام مکانیســم های تولید گذرنامه 
بیومتریک را شــروع کرده بــود. به دلیل 
تحریم ها روند تحقق آن طوالنی شــد اما 
اکنون یکــی از صادرکننــدگان گذرنامه 
الکترونیکــی در دنیاســت.«در این میان، 
وظیفه ناجا اجرای پروژه هــای مطالعاتی 
بــرای امنیــت گذرنامــه الکترونیکی، 
فراهم کردن زیرســاخت ها و سامانه های 
نرم افزاری و سخت افزاری، اشتراک ایران 

در PKD  و تعامل با سازمان اینترپل است.

پالک خوان
این سامانه با اســتفاده از فناوری پردازش 
تصویر، عبور و مرور تمامی خودروها را در 
تمامی ساعات شبانه روز تشخیص می دهد 
و شــماره پالک آنها را ثبت می کند. حتی 
قادر به تشــخیص خودروهایی که پالک 

آنها دستکاری شده نیز هست.

کنترل ترافیک و نظارت همگانی
یکی از سامانه هایی که هرساله توسط ناجا 
در الکامپ ارائه  می شــود، سامانه کنترل 
ترافیک و نظارت همگانی است که امسال 

نسخه جدید آن ارائه  می شود.
قالوند گفت:»در ســال های گذشــته 
دوربین های ثبت تخلف، عکس را به مرکز 
پلیس ارســال می کردنــد و اپراتورهایی 
اطالعــات دوربین را با بانــک اطالعاتی 
مرکز تطبیق می دادند که در صورت عدم 
تطابق، تخلف را ثبت می کردند. اما امسال 
دوربین ها عالوه بر پالک خودروها، قابلیت 
تشــخیص رنگ و مدل آنها را نیز خواهند 
داشت، به این ترتیب واسط کاربری تا حد 

زیادی کنار می رود.«

احراز هویت برای بیماران اوتیسم
با توجه به مشکالت ذهنی بیماران اوتیسم، 
امکان گم شــدن آنها وجود دارد به طوری 
که حتی نام خــود را نیز فراموش می کنند. 
با درخواست بهزیســتی و وزارت کشور، 
معاونت فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
ناجا، سامانه اســتعالم اوتیسم را طراحی و 
پیاده سازی کرده تا شرایط بازگرداندن این 

بیماران به خانواده هایشان ممکن شود.
اطالعات کلیه این بیماران در سیســتم 
ثبت می شود و به هر یک از آنها دستبندی 
می دهند که کد ملی روی آن نوشته شده تا 
بالفاصله ماموران ناجا بتوانند از طریق آن 

هویت این بیماران را شناسایی کنند.

اپلیکیشن پلیس یار همراه
ایــن نرم افزار خدمات مربــوط به پلیس 
+۱۰ را روی موبایــل ارائــه می کند. این 
خدمات عبارتند از: اطالع رســانی پلیس 
+۱۰ در حــوزه وظیفه عمومــی، کارت 
هوشمند ســوخت، گواهینامه، گذرنامه، 
مکان یابــی دفاتر، دریافــت آنی جریمه 
ثبت شده توسط دوربین، فهرست تخلفات 
رانندگی و پرداخت قبض، اطالع رســانی 
پلیس راهور در خصوص محدودیت های 
ترافیکی، گــزارش تخلف حمــل و نقل 

عمومی و وضعیت آب و هوا.

پیام  کوتاه ناجا
ســرویس پیامک با همکاری ناجا، وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعــات و اپراتور 
همراه از دو سال پیش راه اندازی شده است. 
قالوند اذعان کرد:»پس از خرید سرشماره 
پیامک ۱۱۰ ابتدا خدمــات را به صورت 
محدود شروع کردیم تا مشخص باشد هر 
پیامکی که به مردم می فرســتیم، از طرف 
پلیس بوده، اکنون نیز در تالش هستیم همه 
خدماتی را که پلیس ارائه می دهد از طریق 

این سامانه عرضه کنیم.«
البته در حال حاضر هم ســرویس های 
متعددی بر بستر این سامانه ارائه می شوند؛ 
از جمله فوریت های پلیســی ناشــنوایان، 
ســامانه وظیفه عمومی، ثبــت معامالت 

خودرو، نظارت همگانی پلیس و غیره

نگاهی به محصوالت ناجا در الکامپ

فناوری برای پلیس

اد امه از صفحه اول
به عنــوان مثــال ایرانســل هرچند 
در ورودی ســال ۳۸ تقریبــًا تمامــی 
فضــای ورودی را بلوکه کــرده بود ولی 
پشت ســرش مجمع الجزایر پایتخت که 

فروشــگاه  های برترش را به نمایشــگاه 
آورده یا نقش که امســال بــا یک غرفه 
زیبا به ســمت لوازم جانبی لوکس جهش 
کرده بود، بخش جالب توجهی از ســالن 
معموالً محبوب نمایشــگاه را به خودشان 

اختصــاص داده بودند. ســایر اپراتورها 
یــا شعبات شــان در زمینــه وایمکس و 
پرداخت نیــز هرچند در الکامپ ســر و 
صــدا و هزینه های بســیاری کردند ولی 
در عمل بدون شک از سال آینده به  جای 
یک مجری با صدای ارگ و کارت شــارژ 
مجانی به این نتیجه خواهند رســید که با 
محتوای بیشــتری در نمایشگاه کامپیوتر 

شرکت کنند. 

آنچه از فردا آغاز می شود
امروز کــه الکامــپ به پایان می رســد 
دلپذیرترین خبر بدون شــک داشتن یک 
برنامه برای ســال آینده اســت. دیروز 
عضو کمیته اجرایی نمایشگاه در یک خبر 
امیدوارکننده اعالم کرد بیست و دومین 
دوره نمایشــگاه الکامپ، سال آینده از 25  
تا 2۸  آذرماه برگزار خواهد شــد. محمد 
ثروتــی حتی خبر از اختصــاص هزار متر 

در نمایشــگاه آینده بــه خارجی ها داد تا 
درباره آرزوهای ناصرعلی سعادت رئیس 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای هم حرف 
زده باشــد که در افتتاحیه ابراز امیدواری 
کرد کل نمایشگاه زیر نگین الکامپ آینده 
باشــد. باید امیدوار بود دست کم در این 
دوره اختالفات پس از برگزاری نمایشگاه 
را تبدیل به یک شکست نکند، تا نمایشگاه 

امسال شروع یک آغاز باشد 

الکامپی که زود تمام شد



  تلخــکامپ  عکســکامپ

انتظار روز برفی
روز سوم در حالی که دیگر هوا به اندازه روز قبل سرد و نامساعد هم نبود، بسیاری 
از مردم تصمیم گرفتند برای گردش و پیاده روی به نمایشگاه   بین المللی سر بزنند 
و به همین دلیل ترافیک اتوبان چمران و ازدحام در نمایشــگاه طی تمام ساعات 
روز به قوت خود باقی بود. ظاهراً آلودگی هم نتوانســته بود از دونفره بودن هوا 
بکاهد. هرچند در نمایشــگاه امسال غرفه ای با عنوان تجارت الکترونیکی وجود 
ندارد اما در پیاده روهای منتهی به نمایشــگاه از تاس و شیشه پاک کن و لباس 
زیر گرفته تا سازهای ســنتی و زمین های بنچاق دار طالقان معامله می شود که 
در بیشتر این مبایعات امکان اســتفاده از سرویس پرداخت الکترونیکی فراهم 
است. در برخی غرفه ها تبادل الیک و نوشیدنی گرم رونق زیادی داشت و مردم 
دقایقی طوالنی در صف منتظر می ایستادند و تا مرز انجماد پیش می رفتند اما در 

پایان با الیک کردن صفحه اپراتور مورد نظر از یک لیوان نوشیدنی گرم بهره مند 
می شــدند و راه خود را با آن الیک کردن صفحه به سوی جوایز غیرنقدی دیگر 
ادامه می دادند. در همین حین که وزیر ارتباطات و برخی مسئوالن بلندپایه برای 
شــرکت در اجالس نخست وزیران ســازمان همکاری های شانگهای در چین 
حضور یافته اند و بســیاری از غرفه ها از متصدیان آســیای جنوب  شرقی برای 
معرفی محصوالت خود اســتفاده می کنند، صاحب نظران از این همه تحول در 
روابط تجاری بین المللی پس از تصویب برجام ابراز شگفتی می کنند و بسیاری 
امیدوارند پــای اولین محصوالت الکترونیکی هم به بــازار ایران )به امید خدا، 
بی حرف پیش( باز شــود. همچنین در حالی  که مدیرعامل پست، پست را نیاز 
اصلی دولت  الکترونیکی نامید، دعوتنامه بعضی از مدعوین به نمایشــگاه ، روز 
دوم به دست آنها رســید و احتماالً دعوتنامه  دیگران هم طی روز های آینده و 
باقی آنها هم با برف سال  بعد و انشاءاهلل تا الکامپ سال بعد به دست شان خواهد 

جدال بی پایان در روز آخررسید؛ به امید آن روز

پیام برومند مانی لطفی زاده

ملیحه آگاهی  نیشــکامپ

 صاحب امتياز:  موسسه پرسش) پویندگان راز ستاره شمال(
مدير مسئول: محمد باقر اثنی عشری

مدير عامل: مجتبی محمودی

دبيرويژه نامه:  میثم قاسمی
 تحريريــه :   آرش برهمنــد، مهــرک محمودی، 

مسعود شفیعی، امیر حسین حسینی پژوه، 
ملیحه آگاهی، بهناز توحیدی، مینا نوبهار

دبير هنری : مجید توکلی
عکس: مانی لطفی زاده

صفحه آرايی: حامد کاظمی
ويرايش: نگار استاد آقا 
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مرکز تلفن : 42824000
دورنگار:   42824121          

WWW.PEIVAST.COM :سايت
INFO@PEIVAST.COM :ايميل 

ليتوگرافی و چاپ:   هنر سرزمین سبز
آگهی  و مشترکين:  09199990454

نشانی:  میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم 
مقام فراهانی،کوچه یکم، شماره 13


	1
	2
	3
	4-5
	6
	7
	8

