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اینترنت اشیا
عبارت اینترنت اشــیا )یا IoT ( حدود پنج ســال اســت که  توجه فعاالن حوزه فناوری اطالعات را به خود جلب کرده است. این روند موجب 
به وجود آمدن انتظارات فراوان در این حوزه شده و بسیاری از متخصصان این حیطه موج بعدی رشــد را در اینترنت اشیا پیش بینی می کنند . این 
یک واقعیت است که تعداد اشیای تحت تعامل بیش از ده برابر تعداد نوع بشر اســت و ارتباط 50 میلیارد شیء بدون دخالت مستقیم انسان در دهه 

آینده کامال قابل تصور است.
از سوی دیگر، اینترنت اشــیا یک عبارت کلی بوده که اینترنت اشیا شامل بخش های مختلفی از حســگرها، درگاه ارتباطی، بستر نرم افزاری 
و نرم افزار کاربری اســت و هرکدام از این بخش ها درحال توســعه و استانداردسازی هســتند. به عنوان مثال یکی از مباحث به روز در این حوزه 
پروتکل های تبادل اطالعات بین حسگرها و بســتر نرم افزار بوده که تاکنون برای آن اســتانداردهای مختلفی برای این منظور ارائه شده است. 
با این وجود، در حال حاضر در ایران توجه صنایع مختلف عمدتا معطوف به حســگرهای موجود در حوزه های کاربــری گوناگون بوده و فرهنگ 

یکپارچه سازی و ارائه خدمات براساس بستر نرم افزاری به صورت بالفعل وجود ندارد.

سندیکای شرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی )RPICS( از سویی با رصد وضع موجود در کشــور و با هدف آگاه سازی مدیران فعال 
در صنایع مختلف از کاربری های ممکن اینترنت اشــیا در صنعت مربوط به آن و معرفی تکنولوژی های موجود در این مفهوم برای آشنا ســازی 
مهندسان جوان و با استعداد، با ادبیات اینترنت اشیا و ایجاد انگیزه برای فعالیت در این حوزه هم سو با استانداردهای جهانی ازسویی دیگر تصمیم 
به آغاز فعالیت این مجله گرفتند. رســالت و هدف اصلی اینترنت اشیا، شناسایی مفهوم اینترنت اشــیا از بعد تکنولوژی و کاربری به مخاطب خود 
اســت. نتیجه قابل انتظار از این فعالیت، ایجاد روندی مثبت برای حرکت به ســوی توسعه و اســتفاده از خدمات متنوع و ممکن مبتنی بر مفهوم 

اینترنت اشیا در کاربری های گوناگون خواهد بود.
در پایان الزم است از تمام افراد فعال در  این حوزه تقاضا کنم تا در راســتای افزایش هرچه بیشتر کیفیت محتوای نشریه برای اثربخشی بیشتر 

و نزدیک تر شدن به چشم انداز مدنظر، تجریبات و تخصص ارزشمند خود را به اشتراک گذارند.

علی فتوت احمدی

یادداشت مدیر مسئول

                ربآمد باد صبح و بوی نوروز                              
                                                                                  هب کام دوستان و بخت پیروز

                   مبارک بادت این سال و همه سال
                                                                            همایون بادت این روز و همه روز
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اینترنت اشیا یکی از موضوعات  حوزه فناوری است که به حق توجه زیادی را در سال های اخیر به خود معطوف کرده است و  باعث 
شده تا فعاالن اقتصادی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تحوالت آن را از نزدیک دنبال کنند و از تاثیرات آن بر روی کسب و کار 
خود غافل نشــوند. تا چندی قبل تصور ما از اینترنت، ابزار برقراری ارتباط میان انســان ها در فضای مجازی بود، ولی امروزه با تحولی 
بزرگ شاهدیم که اینترنت، ابزار برقراری ارتباط بین همه چیز است. بسیاری از وسایل روزمره مورد استفاده ما وظایف و اطالعات خود 
را با یکدیگر و با انسان ها به اشتراک  می گذارند، موضوعی که قدم بزرگ بعدی در فضای مجازی است و خدماتی را به وجود می آورد که 
باعث تغییرات زیاد در روش های یاد گرفتن، کار کردن، تفریحات و در نتیجه بهبود شیوه زندگی انسان و باال بردن سطح رفاه جامعه  

خواهد بود.
در اینترنت اشــیا چندین فناوری و راهکار ارتباطی در کنار هم قرار گرفته اســت، فناوری ها و راهکارهایی که شاید برخی از آن ها 
خیلی جدید نیستند، از قبیل فناوری های شناسایی و مکان یابی رادیویی، حسگرهای بی سیم و با سیم، شبکه های ارتباطی محلی و 
فراگیر و اشیای هوشمند، ولی یکپارچگی و هماهنگی آن ها در کنار هم، خدمات و امکانات جدید و فوق العاده ای را در دسترس ما  قرار               

داده  است.
سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی به عنوان یکی از متولیان اصلی این فناوری بر آن شد تا با انتشار نشریه تخصصی IoT، سهم 
خود را در اطالع رسانی، فرهنگ سازی، توسعه بهره گیری از این فناوری و سامانه های وابسته به آن در کشور و ایجاد یک منبع مشخص 
برای نشر دستاوردهای صنف و برقراری ارتباط موثر بین فعاالن این حوزه ادا کند. ما در کنار تالش برای انتشار آخرین دستاوردهای 
علمی و صنعتی محققان و مهندسان، سعی خواهیم کرد باعث گسترش دانش و فناوری GPS، RFID و IoT و توسعه به کارگیری آن 

بر مبنای نیازهای کشور باشیم. 
این نشــریه آماده اســت تا با برقراری ارتباط علمــی بین محققان دانشــگاهی و فعــاالن صنعتی، دیدگاه همه کارشناســان و                 
همکاران  را  در مورد فناوری و دانش فنی، برنامه ها و رگوالتوری، طرح ها، قوانین و مقررات مرتبط، مدل های کســب و کار و نیازهای 
بازار در حد توان منعکس کند. نیک می دانیم که توسعه و تکامل این صنعت مستلزم همراهی و عزم همه کلیه فعاالن آن است. فاصله                             
قابل توجه بین نیازهای صنعتی کشور و امکانات موجود در این بخش، بار مسئولیت همه ما را در افزایش توانمندی، استانداردسازی 
و بهبود کیفیت، گسترش روحیه خودباوری، سازمان دهی و کاهش موانع صنف بیشــتر کرده است. به خصوص که در حوزه فعالیت 
دانش بنیان و فناوری محور، عالوه بر همه مشکالت کسب و کار، ریسک باالی ســرمایه گذاری، سرعت تغییرات فناوری های نوین و 

جدید بودن روش های اجرایی برای کارفرما نیز بر سختی ها می افزاید.

افشین کالهی

رئیس هیئت مدیره سندیکا

رسمقـالــه
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با اردیبهشت و در اردیبهشت آغاز می کنیم امید آنکه زیبایی اردیبهشت الهام بخش فکرمان باشد و تاثیر بخش کالممان.

شاید یکی از مهمترین فعالیت های بشــر از ابتدا تا کنون و شاید تا همیشــه ایجاد روش های گوناگون برای برقراری ارتباط بهتر و موثرتر با جهان 

پیرامون خود باشد .

ارتباط انسان با انسان ، انسان با حیوان و انســان با اشیاء که البته در این میان ارتباط انسان با انسان بیشــتر مورد توجه و توسعه قرار گرفته است . 

اختراعات و دست آوردهای مهمی هم چون زبان، خط، کشاورزی، حمل و نقل، پرواز، تسخیر فضا و اینترنت همگی گام های مهم و بزرگی برای ایجاد ، 

بهبود و توسعه رابطه انسان با محیط پیرامون خود بوده اند.

البته دست آورد اخیر اینترنت در توسعه و تسهیل رابطه انسان با انسان نقش موثرتر و پررنگ تری داشته و دنیای پس از اینترنت به وضوح متفاوت 

است.

با توسعه روز افزون اینترنت و به لطف پیشرفت و گســترش فناوری های حوزه ارتباطات و اطالعات این تفکر که مدل شبکه اینترنت قابل تعمیم به 

همه اشیا )چیزها( ست شکل و قوت گرفته و امکان رابطه شیء با شیء میسر گردیده است.

تصور دنیایی که اشیاء با هم مرتبط هستند، با هم گفتگو می کنند و به عبارت ســاده تر از حال هم خبر دارند. جالب ، هیجان انگیز و البته به شدت 

کاربردی است. در چنین شرایطی زندگی انســان ها از جنبه های مختلفی تحت تاثیر قرار گرفته و متحول می شود. تاثیر اینترنت اشیاء در حوزه های 

مختلف مانند محیط زیست، کشاورزی ، صنعت، حمل و نقل، پزشکی و بهداشت، مدیریت انرژی و... شروع  شده و به سرعت در حال گسترش است.

براساس نظر کارشناسان اینترنت اشــیاء ظرفیت ایجاد انقالب و تحوالت بزرگی را دارد. در چنین شرایطی همگام و همسو بودن با این تغییرات در 

دنیای امروز ضرورتی اجتناب پذیر بوده و منطقی است قبل از آنکه فشــار تکنولوژیکی مدیریت کالن کشور را وادار به رفتارهای انفعالی و هیجان زده 

کند، همگام با تحوالت جهانی زمینه های به کارگیری و استفاده مدیریت شده از اینترنت اشیاء و مزیت های فراوان آن فراهم گردد. .

فصلنامه اینترنت اشیاء سعی دارد بر اســاس وظیفه رســانه ای خود تا حد امکان موضوعات مرتبط با مقوله اینترنت اشیاء را در اختیار خوانندگان 

فرهیخته خود قرار داده و به سهم خود زمینه ساز بکارگیری هرچه بهتر و  بیشتر تکنولوژی اینترنت اشیاء در ایران باشد.

                              
                                                                                                                                                                                                                                  سعید محمودی                                                                                                                                                                

یادداشت رسدبیر
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سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی در ســال 1389 برای ایجاد یک تشکل فنی و تخصصی زیرنظر اتاق 
بازرگانی ایران تاسیس شده اســت. در حال حاضر 48 شرکت در حوزه های یاد شده در سراســر کشور عضو آن هستند و 

یکی از مهم ترین و فعال ترین اعضای مجمع تشکل های دانش بنیان است.

زمینه های تخصصی و حوزه فعالیت های سندیکا طبق مفاد اساس نامه مصوب مهر ماه 1395  
سامانه های شناسایی و مکان یابی عبارتند از انواع ســخت افزار، نرم افزار، خدمات و محتوا در حوزه های زیر به صورتی که 

منجر به راه حل یا محصول و یا سامانه قابل ارائه به بازار باشد:
)Internet of Things: IoT( ـ   اینترنت اشیا

)RFID( ـ    رادیو شناسه
)Machine to Machine Systems:M2M( ـ   سامانه های ارتباطات اشیا

)Smart Card(  ـ   کارت هوشمند
)Electronic Payment( ـ   پرداخت الکترونیک

ـ   سامانه های موقعیت یاب جهانی 
)Global Navigation Satellite Systems: GNSS, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo(

)Intelligent Transportation Systems: ITS( ـ   سامانه های هوشمند حمل و نقل
)Location Based Systems: LBS( ـ   سامانه های مکان محور

)Fleet Management Systems: FMS( ـ   سامانه های مدیریت ناوگان
)Automatic Vehicle Location: AVL( ـ   مکان یابی خودرو

)Navigation( ـ   مسیریابی
)Tracking( ـ   ردیابی

)Smart City( ـ   شهر هوشمند
)Smart Life( ـ   زندگی هوشمند

)Geospatial Information Systems: GIS( ـ   سامانه های اطالعات جغرافیایی
)Remote Sensing: RS( ـ   سنجش از دور

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

Radio Positioning and Identification Companies Syndicate

معرفی سندیکا
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اخبــار سنـدیــکا

در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده سندیکای شرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی که روز 4 مهر ماه 1395 با حضور نماینده اتاق ایران 
برگزار شد، هیئت مدیره و بازرسان این سندیکا انتخاب شدند. در این جلســه گزارش عملکرد هیئت مدیره، گزارش صورت های مالی و گزارش بازرس قانونی 
قرائت شد و به تصویب رسید. ادامه جلسه نیز به برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اختصاص یافت. براساس آرای به دست آمده از انتخابات هیئت مدیره، 
آقایان افشین کالهی، محمدرضا کاویانی، ســعید محمودی، حمید رضا کریم نژاد و فرنوش فخیمی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مهرداد یاراحمدی و 
حسین خسروی رشخواری به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. همچنین براساس آرای به دست آمده از انتخابات بازرس نیز داوود درخشان 
به عنوان بازرس اصلی و محمود جعفری به عنوان بازرس علی البدل تعیین شده و قبول سمت کردند. در مجمع عمومی فوق العاده نیز موضوع فعالیت های سندیکا 
در اساسنامه اصالح و تکمیل شد. مهم ترین تغییر در این قسمت، اضافه شدن موضوع اینترنت اشیا است که به تصویب حاضران در جلسه مجمع رسید. در مورد 

تغییر نام سندیکا نیز قرار شد بررسی بیشتری به عمل آید. 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

مجوز معاون محترم امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت ارشاد برای نشریه اینترنت اشیا دریافت شد. 
پس از هماهنگی ها و پیگیری  فراوان، پروانه انتشــار نشریه اینترنت اشــیا در زمینه فناوری های نوین 
اطالعات و ارتباطات صادر شد. صاحب امتیاز این نشریه که قرار اســت به صورت فصل نامه و با گستره 
سراسر کشور منتشر شود، سندیکای شرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی است. به این ترتیب 
سندیکا توانسته است به عنوان تنها تشکل تخصصی، عنوان اینترنت اشیا را به نام خود به ثبت قانونی و 

رسمی برساند که با دریافت این مجوز، سندیکا خود را برای فعالیت های گسترده در حوزه اینترنت اشــیا، بیش ازپیش مجهز کرده است. پیش از این، با علم به 
روند رو به  رشد این حوزه، عنوان اینترنت اشیا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ســندیکا که در اوایل مهرماه 1395 برگزار شد به حوزه فعالیت های سندیکا 
در اساسنامه اضافه شده بود. می توان به فرهنگ سازی هرچه بیشتر و موثرتر در زمینه اینترنت اشــیا از طریق نشریه امید فراوان داشت که عالوه بر ارسال برای 
مخاطبان خاص، از طریق شبکه سراسری توزیع مطبوعات و تک فروشــی آن، در اختیار عامه مردم نیز قرار خواهد گرفت. سایت و کانال تلگرام این نشریه نیز 

به زودی فعال و معرفی خواهد شد. 

صدور مجوز نشریه اینترنت اشیا

کمیسیون خاص و مســتقل داده های عظیم و اینترنت اشیا )Big Data & IoT( در ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشور ایجاد شد. این کمیســیون با هدف هماهنگی در فعالیت های صنفی و ایجاد ارتباط صنفی بین شرکت های فعال 
در حوزه های داده های عظیم و اینترنت اشیا در بهمن ماه 1395 تشکیل شــد. گستره این کمیسیون، تمام شرکت های 
ارائه دهنده خدمات و محصوالت در حوزه داده های عظیم و اینترنت اشــیا است. این کمیســیون در حال حاضر دارای 
4 کارگروه  است که شامل توسعه کســب و کار، فناوری، اســتانداردها و حقوق و مقررات می شــود. با توجه به دانش 
فنی، توانایی و تجارب مفید و ارزنده ســندیکای شــرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی و اعضای آن، تعدادی از 
شرکت های عضو سندیکا در تاسیس و عضویت در این کمیســیون و کارگروه های آن حضور فعال داشتند. شایان توجه 
است که سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی تنها تشــکل تخصصی کشور بوده که حوزه اینترنت اشیا 
در اساسنامه آن لحاظ شده و به تصویب مجمع عمومی آن رسیده است. کسب مجوز چاپ و انتشار نشریه اینترنت اشیا 

توسط این سندیکا، عامل دیگری برای حضور در این نوع فعالیت ها است. 

کمیسیون داده های عظیم و اینترنت اشیا

برگزاری جلسات کمیته ها طبق روال همیشگی به صورت منظم هر چهار هفته یک بار انجام می شود. برای تبادل نظر در مورد پروژه های مختلف مانند راهداری، 
پروژه تامین، نصب و نگهداری دســتگاه های پایش ناوگان درون خودرویی که با عنوان سپهتن شناخته می شــود، همکاری با مرکز ملی شماره گذاری کاال و 

خدمات٬  همچنین تفاهم با سازمان تنظیم مقررات رادیویی، بیشترین موضوع بحث و تبادل نظر در کمیته های مختلف بوده است. 

کمیته ها و کارگروه ها
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اینترنت اشــیا )یا IoT (چیســت؟ کجاســت؟ آیا ما آن را به راحتی 
می بینیم؟ چه درکی از مزیت هــای آن داریم؟ اصاًل آیا اینترنت اشــیا 
برای ما مزیتــی دارد؟ آیا دنیای جدید ارتباطــات را دگرگون می  کند؟ 
اطالعات در همه جا هســت، در خانه، محل کار، خیابان و عماًل در تمام 
جنبه های زندگی روزمره. اما ســواالت مطرح شده در خصوص اینترنت 
اشیا )یا اصطالح IoT( است که در این مقاله سعی می شود تا خواننده را 

با آن بیشتر آشنا کرد و به او درک بیشتری از آن را ارائه داد.

IOT تاریخچه
اصطالح IoT )یا اینترنت اشــیا( در اواخر سال 1990 میالدی توسط 
مخترعی به نام کوین اشــتون ابداع شد. اشــتون یکی از بنیان گذاران 
مرکز Auto ID درMIT است، او عضوی از تیم کشــف ارتباط اشیا از 
طریق اینترنت و تگ های RFID بود که بــرای اولین بار عبارت IoT را 

معرفی کرده و تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.

چرا IOT مهم است؟
ممکن است روزانه به ارتباط اشیا و جهان با یکدیگر زیاد توجه نکنیم 
و هنگامی که مطالبی در مورد آن بخوانیم٬ تعجب کنیم! ممکن اســت 
تعجب آور باشد وقتی آنالیز میان این ارتباط ها را با سطح درآمد و رفاه در 
زندگی روزمره بدانیم. نقش IOT در زندگی روزمره ما بسیار زیاد است و 
می تواند بیشتر از این نیز باشــد، زیرا تمام تکنولوژی هایی که به واسطه 

IoT در اختیار ما قرار دارند در دنیای IT با رشــد ســریع و ارتقا روزانه 
آن در جهان بســیار اندک و محدود اســت و قابلیت ارتقا بسیار زیادی 
را دارند. در اینجا  برای درک بیشــتر از نقش IoT و درک بیشتر آن در 
زندگی روزمره به چند نمونه از تاثیرات IoT در صنایع و جامعه اشــاره 

می کنیم:
سیستم حمل ونقل هوشــمند )یا به اختصار ITS (به کارگیری فناوری 
اطالعات و ارتباطات، برای بهبود عملکرد سیســتم حمل ونقل اســت 
)کلمه ITS بــه مجموعه ای از ابزارهــا، امکانات و تخصص هــا از قبیل 
مفاهیم مهندســی ترافیک، تکنولوژی های نرم افزاری، سخت افزاری و 
مخابراتی اطالق می شود که به صورت هماهنگ و یکپارچه برای بهبود 
کارایی و ایمنی در سیســتم حمل ونقل به کار گرفته می شود(. سیستم 
حمل و نقل هوشــمند تنها یک ابزار یــا تکنولوژی جدید نیســت. در 
واقع، ITS امکان یکپارچه سازی سیســتم حمل ونقل را فراهم می آورد. 
به طور کلی یک سیســتم حمل ونقل، شــامل شبکه ها، وســایل نقلیه، 
افراد و کاالهاســت. هر کدام از اجزای سیســتم حمل ونقل مشخصات، 
ارگان هــا، و گاهی آژانس هــای جداگانه دولتی را دارنــد٬ ولی فناوری 
اطالعات قادر اســت تمام این اجزا را به صورت یک سیســتم یکپارچه 
درآورد. اگر اطالعات به صورت آســان و ارزان توسط تکنولوژی مدرن 
تبادل شود، سیستم امکان بیشتری برای بهینه شدن و عملکرد مناسب 
خواهد داشــت. برعکس، اگر اطالعات در دسترس نباشــد یا با تأخیر 
جریــان یابد، عملکرد درســت سیســتم امکان پذیر نیســت. در واقع، 

گردآورندگان: علی رضا بنی جاملیـ  آتنا شاهمرادی

اینترنت اشیا چیست؟
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تبادل اطالعات تأثیر مســتقیمی بر روی کارامدی سیستم حمل ونقل 
دارد. یک سیســتم حمل ونقل با محوریت اطالعــات، می تواند به حل 
مشکالت قدیمی و کاذب موجود بین حمل ونقل و ارتباطات کمک کند. 
همچنین افراد،کاال و اطالعات می توانند از یــک نقطه به نقطه ای دیگر 
منتقل شــوند و در موارد زیادی، برای دســتیابی موثرتر به این هدف، 
یکی می تواند جایگزین دیگری شــود. برای مثال، فرستادن یک نامه به 
صورت الکترونیکی سریع تر، ارزان تر و قابل اطمینان تر از پست فیزیکی 
آن اســت یا شــرکت در یک ویدئو کنفرانس به جای مسافرت فیزیکی 
و حضور در کنفرانــس در مکانی دیگر به مراتب ســاده تر و اقتصادی تر 
اســت. پیشــرفت های به وجود آمده در فناوری اطالعات می توانند به 

ایجاد یک سیستم کاماًل یکپارچه برای سال های آینده کمک کنند.
مهم ترین عملکردها

•  مدیریت و بهینه سازی جریان ترافیک و روان سازی حرکت
•  مدیریت و کنترل حوادث

•  مدیریت و پشتیبانی وسایل نقلیه امدادی
•  مدیریــت اخــذ الکترونیکی عــوارض، هزینه پارکینــگ، خرید و 

رزرواسیون بلیت و ...
•  مانیتورینگ و کنترل حمل و نقل سبک و سنگین

•  مدیریت و ناوبری پیشرفته
•  مدیریت حمل و نقل عمومی

•  مدیریت و پشتیبانی عابر پیاده و ...
با توجه به توضیحات فوق مشخص می شود که نقش اینترنت اشیا در 
این سامانه بسیار قابل توجه است٬ به طوری که کل سیستم با وجود آن 
کار می کند. در نتیجه با به کارگیری آن در امور مورد اســتفاده و مدیریت 
سیستم حمل و نقل هم در زمان و هم در هزینه ها چه فردی و چه ارگانی 

صرفه جویی خواهیم شد.

)smart grid( شبکه هوشمند
 بــراي مصرف کننــدهSmart Grid  بــه این معنی اســت که آن ها  
مي توانند بــه روي مصرف خود مدیریت هوشــمندانه انجام دهند تا در 
ســاعات پیک که قیمت انرژي گران اســت، هزینه کمتري بپردازند و 
براي کارشناســان محیط زیســت، این شــبکه به معني اســتفاده از 
تکنولوژي بــرای کمک به حل تغییــرات مضر آب و هوایــي و اجتناب 
از تولید گازهاي کربن بیش از اندازه اســت. و بــراي همکاران صنعت 
برق نیز پیک سایي و تصمیم گیري  هوشــمندانه و ارائه اطالعات دقیق از 
وضعیت شبکه است. شبکه هاي هوشــمند توزیع انرژي الکتریکي یکي 
از جدیدترینتکنولوژي هاي روز دنیا و حاصل ســعي و تالش متخصصان 
برای مدرنیزه کردن شــبکه هاي توزیع و ورود به قرن دیجیتال اســت. 
اصلي ترین هدف ، تأمین برق مطمئن و پاسخگویي به نیازهاي در حال 
رشد مشتریان با کمترین خســارت به محیط زیست است. اولین شبکه 
هوشمند جهان در مارس 2008 معرفي شد و شــهر بالدر ایالت کلرادو 
آمریکا موفق به دریافت عنوان اولین شــهر با شبکه توزیع برق هوشمند 
شــد. هدف طراحان با به کارگیری تکنولوژی هوشمند حول سه محور 
اصلي مشــترکین، تجهیزات و ارتباطات اســت. تکنولوژي هوشــمند 
توانایي ایجاد تغییرات اساســي در تولیــد، انتقال، توزیع و اســتفاده 

از انرژي الکتریکي بــه همراه منافع اقتصــادي و محیطي را دارد که در 
نهایت به برآورده کردن نیازهاي مشــتریان و در دســترس بودن برق 

مطمئن و پایدار ختم مي  شود. 
از طرف دیگر سیســتم مي تواند با اســتفاده از اطالعــات جمع آوري 
شــده در مواقع بحراني، تصمیم گیري کند و از خاموشي هاي ناخواسته 
جلوگیري کند. همان طورکه مشــخص اســت در این زمینه نیز نقش 
اینترنت اشیا اصلی ترین بوده و استفاده از این تکنولوژی منجر به صرفه 
جویی اقتصادی برای مصرف کنددگان و دولت ها می شــود. همچنین 

باعث آرامش و اطمینان خاطر بیشتر در استفاده از انرژی خواهد شد.
سنسورهای تشکیل دهنده در یک خانه هوشمند:

در مورد خانه های هوشــمند نیز وضعیت به همین منوال است. تفاوت 
اصلی خانه های هوشــمند با خانه هــای معمولی در این اســت که همه 
وسایل در خانه های هوشمند به یکدیگر متصل هستند و با یک دستگاه 
مرکزی کنترل می شوند. کنترل آب و هوا، چراغ ها، لوازم، قفل ها و انواع 
مختلفی از دوربین ها و مانتیورهایی که می توانند به خانه های هوشمند 
و خودکار اضافه شــوند از هر جای خانه و حتی دور از خانه قابل کنترل 

هستند.
ایجاد این اتصاالت از روش گوناگون قابل انجام اســت. سیســتم های 
اختصاصــی ماننــد Z-Wave Zigbee ،KNX و Control4 وجــود 
دارند که ویژه خانه های هوشمند ساخته شده اند. شما می توانید از طریق 
وای فای و روی بســتر اینترنت، این وســایل را کنترل کنید. همچنین 
برخی از آن ها ممکن اســت با بلوتوث هم قابل کنترل باشند. هر یک از 
این سیســتم ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و بهترین گزینه برای 
شــما بســتگی به نیاز و کاری دارد که می خواهید انجام دهید. اما فایده 
ارتباط وسایل خانه با یکدیگر چیســت؟ در یک کالم و به طور خالصه 
جواب این است: راحت بودن! داشــتن یک خانه  هوشمند باعث می شود 
بتوانید کارهای زیادی را با زحمــت کمتری انجام دهید. کارهایی مانند 
تنظیم تهویــه، خاموش کردن المپ ها، روشــن مایکروفــر برای گرم 
کردن غذا و غیره. شــما نیز می توانید برای وسایل خانه خود زمان بندی 
تعیین کنید، بنابراین یکسری کارها در ساعات خاصی از روز به صورت 
خودکار انجام خواهند شــد. حتی برخی از این وسایل هوشمند قابلیت 
یادگیری داشــته و از کارهایی که شــما انجام می دهید، می آموزند، در 
نتیجه با فعالیت بســیار کمتــری می توانید انجام خیلــی از کارها را به 

صورت خودکار به وسایل خانگی خود محول کنید.
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افزون بر راحتی، خانه های هوشــمند بهره وری از انرژی را نیز افزایش 
می دهند. برای مثال می توان به ترموستات هوشــمند اشاره کرد. این 
ترموستات از شما یاد می گیرد که خانه تان باید چقدر گرم یا سرد باشد 
و دما را به طور خودکار تنظیم می کند، بنابراین شما نگران صرفه جویی 
در مصرف انرژی نخواهید بــود. همچنین وقتی در خانه نباشــید این 
ترموســتات به حالت »راه دور« رفتــه و با تنظیم دمــای خانه، مبلغ 
قبض های استفاده از وسایل گرمایشــی و سرمایشی شما کمتر خواهد 
شــد! در خانه های هوشــمند نیز از تکنولوژی اینترنت اشــیا استفاده 
می شود که توضیحات فوق نشان دهنده مقدار صرفه جویی در هزینه ها 

و راحتی بیشتر ساکنان آن است.

حسگرهای مورد استفاده در فضاهای صنعتی و کارخانه ها
حسگر )یا سنسور( المان حس کننده ای اســت که کمیت های فیزیکي 
مانند فشــار، حرارت، رطوبت، دمــا و … را به کمیت هــاي الکتریکي 
پیوســته )آنالوگ( یا غیرپیوســته )دیجیتال( تبدیل مي کند. در واقع 
آن یک وســیله الکتریکي اســت که تغییــرات فیزیکي یا شــیمیایي 
را اندازه گیري مي کنــد و آن را تبدیل به ســیگنال الکتریکي می کند. 
سنســورها در انواع دســتگاه هاي اندازه گیری، سیســتم های کنترل 
آنالوگ و دیجیتــال مانند PLC مورد اســتفاده قرار مي گیرند. عملکرد 
سنســورها و قابلیــت اتصال آن ها به دســتگاه هاي مختلــف از جمله 
PLC باعث شده است که سنســور بخشي از اجزاي جدانشدني دستگاه 
کنتــرل اتوماتیک و رباتیک باشــد. سنســورها اطالعــات مختلف از 
وضعیت اجزاي متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال کرده و باعث 
تغییر وضعیت عملکرد دســتگاه ها مي شوند. سنســورها برای تبدیل 
عوامل فیزیکي مانند حرارت، فشــار، نیرو، طــول، زاویه چرخش، دبي 
و غیره به سیگنال های الکتریکي بکار برده مي شوند و به همین منظور 
سنســورهاي مختلفي که دارای قابلیت  تبدیل این عوامل را به جریان 
برق هستند، ساخته شــده اند. با پیشرفت ســریع تکنیک اتوماسیون 
و پیچده تر شــدن پروســه های صنعتي و کاربرد روز افزون این شاخه 
از تکنیک نیاز شــدیدي به کاربرد سنســورهاي مختلف که اطالعات 
مربوط به عملیــات تولید را درک و براســاس ایــن اطالعات مقتضي 
صادر گردد، احساس مي شود. سنســورها به عنوان اعضای حسي یک 
سیســتم، وظیفه جمع آوري و تبدیل اطالعات را بــه صورتي که براي 
یک سیستم کنترل و با اندازه گیري قابل تجزیه و تحلیل باشد٬ به عهده 
دارند. در سال هاي اخیر سنســورها به صورت یک عنصر قابل تفکیک 
سیســتم هاي مختلف صنعتي مورد اســتفاده قرار گرفته و پیشــرفت 
سریعي در راستای جوابگویی به تقاضاهای صنعت در این شاخه از علم 
الکترونیک انجام پذیرفته اســت. با توجه به توضیحات فوق سنسورها 
و عملکرد آن ها در صنعت بســیار مهم است که با اســتفاده از اینترنت 
اشیا نسبت به مدیریت و برنامه ریزی هوشــمند آن در دستگاه ها اقدام 
می شود که بازهم نقش اینترنت اشــیا در صنعت و مدیریت به موقع و 

حساس دستگاه ها در صنایع برای ما به طور واضح را مشخص می کند.
فناوری پوشیدنی

در ســال های اخیــر، تکنولــوژی جدیدی بــا عنــوان »ابزارهای 
پوشــیدنی«”Wearable Tech” وارد بازار فناوری شده تا کاربران 

را پیش از پیــش مجذوب کند. پیش بینی می شــود فروش محصوالت 
پوشیدنی تا 4 سال آینده به رقمی بیش از 1.8 میلیارد دالر دست پیدا 
کند. طراحی های ظریف، ســبک و منحصر به فــرد محصوالت جدید 

باعث شده تا با استقبال بی نظیر کاربران و مخاطبان مواجه شوند.
وســایل مختلفی از جمله عینک، ســاعت، کفش، کاله، دســتبند و 
غیره می توانند تبدیل به وسایل هوشــمندی شوند که از آن ها با عنوان 
ابزارهای پوشــیدنی یاد می شــود. فناوری های Wearables مکمل 
جدیدی برای برنامه های تلفن همراه محســوب می شــوند که در ارائه 
فرصت های جدید و جذاب به کاربران نقش به ســزایی را ایفا می کنند. 
فناوری های پوشــیدنی که اخیرا روانه بازار شده اند بیشــتر به عملکرد 
سالمت و فعالیت های فیزیکی مصرف کنندگان می پردازند. اپلیکشن های 
دیگری نیز در این سیســتم وجود دارند که بــه درک و کنترل اطراف 
می پردازند. برای مثال در سیستم های پوشــیدنی، برنامه ای با عنوان 
»مزاحم نشوید« نصب شــده اســت که با انتخاب این گزینه، ساعت 
هوشــمند هیچ گونه پیامی اعــم از پیامک یا تماس را به شــما منتقل 

نمی کند.
اما فواید کلی فناوری های پوشیدنی را می توان در موارد زیر برشمرد :

* آگاهی از عملکرد فیزیکی، سالمتی، جسمی و روانی بدن 
* اطالعاتی که به سادگی می توانند در دسترس باشند

* سرگرمی و تفریح با فناوری های پوشیدنی
* مکمل جدیدی برای تلفن های همراه 

توضیحات فوق در فناوری های پوشــیدنی مجدداً نقش اینترنت اشیا 
را در زندگی روزمره افراد مشــخص می کند و نشان می دهد که چگونه 
حتی با استفاده از آن می توانیم ســالمتی خود را در هر لحظه بررسی 
کنیم. توضیحات ارائه شــده در این مقاله تا حدی پاسخگوی سواالت 
طرح شــده اســت و ما را با اصطالح اینترنت اشــیا و کاربردهای آن، 
همچنین مزایای آن آشنا می کند. اما امید است با استفاده بیشتر از آن 

بتوانیم آینده ای آسان تر را برای انسان ها فراهم کنیم.

منبع : نشریه و سایت sas   ـ   تاریخ انتشار 2015
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خانـه هوشمنـد

به آینده خوش آمدید !!     
اینترنت اشیا در خدمت هوشمند سازی ساختمان

امروزه Building Management System) .BMS( ، سیســتم 
مدیریتی ســاختمان  با تکیه بر اینترنت اشــیا تبدیل بــه یکی از 
گریزناپذیرترین شاخه های علمی٬ تحقیقاتی و اجرایی در ساختمان 
شده است .خانه های هوشــمند با هدف ایجاد آسایش و امنیت برای 
کاربران به سرعت در حال توسعه هستند. اینترنت و کنترل ساختمان 
از راه دور توسط سیستم های ارتباطی متداول در دنیا به این صورت 
اســت که با  راه اندازی ســایت ســاختمان مورد نظر  و وارد کردن 
شناسه کاربری و رمز عبور  می توان از هر مکانی بر ساختمان احاطه 
داشت. در این نوع ســاختمان ها می توان با نصب تابلوهای نمایشگر 
الکترونیکی در مکان های خاص ساختمان و نمایش اطالعات مختلف 
از سیســتم های کنترلی ســاختمان، زندگی را برای ساکنان لذت 
بخش تر کرد. با توجه به کمبود منابع انرژی در سطح جهان ، اهمیت 

مصرف بهینه سوخت بیش از پیش مورد توجه است . 
B.M.S وظیفه مدیریت و کنتــرل وضعیت ســاختمان را از لحاظ 
ســرمایش و گرمایــش)HVAC(، روشــنایی )Lighting (، کنترل 
تردد امنیــت )Access (، سیســتم اعالم حریــق )FAS( و ارتباط 
منطقی میان آن ها زیر سیســتم ها را بر عهــده دارد . تکنیک های 
مختلفی از قبیل کنتــرل نو،کنترل دما، کنترل درهــا و پنجره ها و 
پرده ها یا سیســتم های امنیتی و مدار بسته و غیره  برای اتوماسیون 
ساختمان های بزرگ به کار گرفته  می شــود. عالوه بر موارد یاد شده، 
در خانه های هوشــمند، کاربرد هــای دیگری نیــز از قبیل کنترل 
Multimedia، آبیاری گیاهان و غــذا دادن به حیوانات خانگی نیز 
قابل تعریف است. سیستم های خانه  هوشمند عالوه بر ایجاد آسایش 
و امنیت مضاعف در خانه به بهینه سازی مصرف انرژی و صرفه جویی 
در زمان و هزینه های نگهداری ساختمان نیز کمک شایانی می کند. 
این سیستم ها نیز عالوه بر مخاطبان معمول خود می توانند در بهبود 

کیفیت زندگی معلوالن و سالمندان نیز کمک شایانی کنند. 
•تکنیک های به کار رفته برای هوشمندسازی ساختمان به 

دو دسته کلی تقسیم می شوند:
1ـ   روش هایی که در آن ها نیازی به کابل کشــی مجزا برای کنترل 
وسایل مختلف وجود ندارد. در این روش ها سیگنال های تولید شده 

توسط وســایل کنترل کننده، از طریق شــبکه برق موجود در این 
ساختمان ها و یا با کمک ســیگنال های RF منتقل شده و در مقصد، 
دســتگاه مورد نظر را کنترل می کند. مشهورترین تکنولوژی در این 

دسته X10 و Z-Wave  است.
2ـ  روش هایی کــه در آن ها بــرای کنترل وســایل مختلف عالوه 
بر سیم کشــی برق ســاختمان نیاز بــه برپایی یک شــبکه کابلی 
مجزای دیگر برای انتقال ســیگنال های تولید شــده توسط وسایل 
 KNX کنترل کننده است. در این دســته نیز معتبرترین تکنولوژی

است.
شایان توجه اســت که به غیر از موارد مذکور تمام تجهیزاتی که به 
نحوی با برق کار کرده و یا قابلیت تبدیل به سیســتم برقی در آن ها 

وجود  دارد٬  در این مجموعه قرار خواهد گرفت.

پروتکل های هوشمندسازی ساختمان
پروتکل عبارت است از مجموعه ای  از قوانین استاندارد و توافق ها که 
تعیین می کنند چگونه اجزای درون یک شــبکه با هم ارتباط برقرار 
کنند. در یک سیستم هوشمند ساختمان تمام تجهیزات به صورت 
یکپارچه و تحت یک شــبکه ارتباطی با یکدیگــر کار می کنند. این 
ارتباط بین اجزا به کمک پروتکل های هوشمندســازی ســاختمان 

انجام شده و یک بستر ارتباطی بین این تجهیزات ایجاد می شود .
در هوشمندسازی ساختمان پروتکل های ارتباطی گوناگونی وجود 

دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:
10     - Z-WAVE           KNX           C-BUS         X

گردآورنده: محمود جعفری
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در این بخش بــه بررســی محبوب تریــن و پرکاربردترین روش ها     
می پردازیم:

Z-Wave -  یک پروتکل ارتباطی دو طرفه  بی سیم است که با اتحاد 
شرکت دانمارکی Zensys و Z-Wave  ارائه شد. این تکنولوژی برای 
توان ها و پهنای باند های کم طراحی شــده  است. یعنی برای استفاده 
 Sensors و یــا Home Automation در کاربــرد هایــی ماننــد

.Network
Z-Wave - یک شــبکه با کیفیت بــاال را در برابرقیمتی که معادل 
بخشــی از قیمت تکنولوژی های مشابه آن اســت در اختیار کاربران 
می گذارد که این امر با تمرکز برروی اســتفاده از پهنــای باند کم و 
جایگزینــی ســخت افزارهای گران قیمت با روش هــای نرم افزاری 
امری ابتکاری است. گفتنی اســت که در این تکنولوژی از هیچ نوع             
سیم کشی برای انتقال سیگنال های کنترلی استفاده نشده و این امر 

فقط به کمک سیگنال های RF صورت می پذیرد.

 Z-Wave محدوده استفاده از 
Z-Wave - عمدتــاً  از تکنولوژی RF برای ریموت کنترل  اســتفاده 
می کند.تکنولوژی Z-Wave با مصرف انرژی کــم، انتقال دوطرفه، 
تکنولوژی شبکه Mesh و پشــتیبانی از »باطری به باطری« گزینه 
مناسبی برای سنسورها و دستگاه  های کنترلی است. تکنولوژی شبکه 
Mesh برای Z-Wave می تواند دستورات را به صورت دو طرفه از یک 
وسیله به وسیله دیگری منتقل کند٬ درحالی که ممکن است موانع  یا 

نقاط کور رادیویی در محل موجود باشد.
تکنولــوژی Z-Wave  به  صورت چیپ ســت هایی بــه تنهایی در 
دسترس است. پروتکل Z-Wave  درون چیپ ها جاسازی شده است. 
و حافظه Flash بــرای تولیدکنندگان این محصــوالت و بارگذاری 
نرم افزارهایشــان تعبیــه شده اســت. همچنین برای راحتــی ارائه 
محصوالت طرح های از پیش آماده ای بــر روی برد های PCB درکنار 
چیپ های تکی  Z-Wave  ارائه می شود که می توان به برد های آنتن  

و فیلتر ها اشاره کرد.
شما می توانید به  کمک Z-Wave تمام وســایل خود را حتی زمانی 
که در خانه نیستید٬ تحت کنترل داشته باشید. این امر از طریق یک 
PC و با کمک اینترنت از هر نقطه دنیا میسر خواهد بود. حتی با کمک 
موبایل نیز قادر به انجام بســیاری از این امور خواهیــد بود. به  دلیل 
اینکه Z-Wave روی فرکانس خاص خــود کار می کند )مخصوص 
به خود اســت( با هیچ یک از دیگر وسایل بی ســیم مثل تلفن های 
بی ســیم، روترها و مودم ها و… تداخل نخواهد داشــت. از نکته قابل 

تأمل درخصوص Z-Wave این اســت که بر روی همه سیستم های 
»با سیم« خانه ها قابل اجرا بوده و امکانات جدید موجود درخانه های 

نسل بعد را برای شما مهیا می سازد.

توپولوژی و مسیریابی
Z-Wave   از توپولــوژی شــبکه Mesh کامل اســتفاده می کند و 
هیچ نقطه اصلی در شــبکه وجود  ندارد. یک پیام از A به C می تواند 
به موفقیت منتقل شــود٬ حتی اگر این دو نقطه یکدیگر را پوشــش 
نمی دهند و انتقال از طریق نقطه B بین ایــن نقاط صورت می گیرد. 
اگر یک مســیر مقدم در دســترس نباشــد٬ صادرکننده پیام تالش 
خواهد کرد مســیرهای دیگری را به ســمت نقطه مقصد پیدا کند. 
بنابراین یک شبکه Z-Wave می تواند پوششی به مراتب بیش از یک 
واحد آپارتمان )چیزی در حدود30m( را داشــته باشد. برای اینکه 
تجهیزات Z-Wave بتوانند ســیگنال هایی را که خودشــان صادر 
کرده٬ را منتقــل کند.  نمی توانند در حالت خــواب )Standby( فرو 
روند بنابراین اکثر دســتگاه هایی که با باتری کار می کنند به عنوان 
یک Repeater انتخاب نمی شوند. یک شــبکه Z-Wave می تواند 
شامل132 واحد باشد که این تعداد با قابلیت پل زدن بین شبکه ها در 

صورت نیاز به تعداد واحد بیشتر قابل افزایش است.
خانواده KNX مطرح اســت. KNX RF یک انتخاب مناســب برای 
پاسخ به تقاضاهای ارتباطی بدون ســیم در سیستم های اتوماسیون 
ســاختمان اســت. PL110 همچنان می تواند به عنوان یک راه حل 

به خصوص برای ساختمان های بازسازی  شده  باشد. 

 Z-Wave گستردگی
پیوستگی Z-Wave شامل یک کنسرسیوم و بیش از یک صد تولید 
کننده مســتقل اســت که موافقت نموده اند که محصوالت کنترل 
وســایل خانگی را بر پایه اســتاندارد Z-Wave تولید نمایند. اعضاء 
 Danfoss، Intel، Intermatic، Leviton، Master : اصلی شامل
 Cable، Universal Electronic، Wayne Dalton، Z-Wave،

.Tensys
 KNX با یک استاندارد بر مبنای مدل OSI بوده و یک پروتکل ارتباطی 
شــبکه اســت و پروتکل اصلی اتحادیه اروپاســت که در خانه های 
هوشمند به کار می رود. KNX یک جانشــین و یکسو کننده برای سه 

استاندارد قدیمی زیر است:
European Home System Protocol) EHS)

Bati BUS
European Installation BUS )EIB)

در حال حاضر اســتاندارد KNX توســط انجمن Konnex مدیریت 
می شود.

این اســتاندارد بر پایه سیســتم ارتباطی EIB بوده کــه با الیه های 
 EHS و Bati BUS و تجارب کاربردی Config فیزیکی، شــیوه های

گسترش یافته  است.
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KNX بستر های ارتباطی فیزیکی زیادی را تعریف می کند:

 EIB 1. سیم کشی با کمک زوج به هم تابیده ) برگرفته از استانداردهای
) Bati BUS و

2. شبکه برق ساختمان )برگرفته از استانداردهای EIB و EHS،  شبیه آن 
چیزی که X1O عمل می کند.(

3. استفاده از امواج رادیویی
Ethernet  .4 که با عناوین EIB net/IP یا KNX net/IP شناخته می شود.

• KNX فارغ از هرگونه Platform ســخت افزاری طراحی شده  است. 
یک وسیله در شبکه KNX می تواند توسط هرچیزی کنترل شود، از یک 
میکرو کنترلر 8 بیتی تا یک PC که این امر را نیاز خاص آن مقطع تعیین 

می کند.
در برخی از نقاط دنیا امروزه KNX درحال رقابت با C-BUS طراحی شده 
توسط شرکت Clipsal است. اما بیشترین نوع نصب KNX نصب برروی 

بستر ارتباطی زوج سیم است.

حالت های  برنامه ریزی 
1. وضعیــت “Automatic Mode” )یا حالت خــودکار( تجهیزاتی 
هستند که به صورت خودکار خودشان را برنامه ریزی می کند و طراحی 

شده اند تا کاربران نهایی خرید و نصب  آن ها را انجام دهند.
2. وضعیــت “Easy Mode” )یا حالت آســان( تجهیزاتی هســتند 
که آموزش های ابتدایــی را برای نصب نیاز دارند. رفتــار آن ها از پیش 
برنامه ریزی شده  اســت. با این وجود پارامترهای قابل برنامه ریزی نیز 

دارند که متناسب با  نیاز کاربر تعریف می شوند.
3. وضعیــت “System Mode” )یــا حالت سیســتمی( تجهیزاتی 
هستند که در ساخت سیستم های اتوماســیون سفارشی به کار گرفته 
می شوند. تجهیزات S-Mode هیچ پیش فرض اولیه ای نداشته و باید 

توسط تکنسین های مجرب نصب و برنامه ریزی شوند.
بستر های ارتباطی متفاوتی در KNX وجود دارد :

Twisted pair TP0 : این بســتر از Bati BUS گرفته شده و بیشتر در 
فرانسه کاربرد  دارد. امروزه اکثر سازندگان به TP1 روی آوردند.

 KNX گرفته شــده و بیشــتر از 90 درصد محصوالت فعلی EIB از TP1 
بر این مبنا اســت. در TP1 انتقال با کیفیت باال بــا قیمت پایین تلفیق 
شده  است. توپولوژی TP1 بســیار انعطاف پذیر است: خطی، ستاره ای، 
درختی  یا تلفیقی از این سه مورد. تجهیزاتی که به TP1 متصل می شوند 

می توانند از طریق BUS اصلی تغذیه شوند.
Power Line PL110 : ایــن نیــز برگرفتــه از EIB اســت. امــروزه 
کارخانه های کمی PL110 را پشــتیبانی می کنند.  اما کماکان یک بازه 
کامل از محصوالت را برای روشــنایی، پرده و کرکره ها، سیســتم های 

سرمایشی و گرمایشی ارائه می نمایند. 
Power Line PL132 : این توپولوژی از EHS برگرفته  شده  است که 
امروزه توسط سازنده های کمتر اســتفاده می شود. عماًل درحال حاضر 
محصوالتی برای این استاندارد وجود ندارد و احتماالً در آینده کاماًل محو 

خواهد شد.
Radio Frequency RF: هنــوز در خانــواده KNX یــک تازه وارد 
حســاب می شــود. اگرچه در حال حاضر تولید کنندگان کمی از این 
استاندارد استفاده کنند٬ پیش بینی می شود در آینده نزدیک بسیاری 
از تولید کنندگان به این استاندارد روی خواهند آورد. KNX RF از امواج 
رادیویی با فرکانس مرکزی 8۶8٫30MHz با یک نوسان 50KHz برای 

مدوله کردن اطالعات استفاده می کنند. 
Internet Protocol KNX net /IP: اخیــراً به عنــوان یکــی از 
بستر های KNX معرفی شــده و انتظار می رود در آینده KNX ، به یکی 
از مهم ترین بستر های انتقال اطالعات تبدیل شود. این امر راه را به سوی 
سیستم های ارتباطی ســطح باال در ســاختمان ها باز کرده و همزمان 
یک Gateway اســتاندارد را برای نصب KNX ایجاد می کند. بنابراین 
KNX یک بازه گسترده از بستر های ارتباطی را در اختیار قرار می دهد. 
با این وجود TP1 به عنوان مهم ترین بستر ارتباطی خانواده KNX مطرح 
می باشد. KNX RF یک انتخاب مناسب برای پاسخ به تقاضاهای ارتباطی 
 PL110 .بدون ســیم در سیستم های اتوماسیون ســاختمان می باشد
همچنان می تواند به عنوان یک راه حل به خصوص برای ساختمان های 

بازسازی شده باشد.  
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راه اندازی عملیات GPS  پیشرفته ماهواره ای در ژاپن

ژاپن روز شــنبه19 اگوســت 2017 یک فروند ماهواره  بر 2A-H  را که 
حامل ماهواره ناوبری بود با موفقیت از مرکز فضایی »تانه گاشیما« به فضا 
پرتاب کرد.  این  ماهواره بر را شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی به فضا 
پرتاب کرد و قرار است ماهواره همراه آن به بهبود خدمات ناوبری فضایی 

ژاپن کمک کند.
 ماهواره بر ژاپنی 2A-H  ســومین ماهواره مکان یاب را در چارچوب ساز 
و کار تکمیل ســامانه »جی پی اس« آمریکا و برای بهبود ارائه خدمات به 

ژاپن، به فضا برد.
بر اساس تصاویری که به طور مســتقیم توسط آژانس اکتشافات فضایی 
ژاپن »ژاکسا« پخش شد، سی و پنجمین نمونه از پرتاب گر 2A-H، پس 
از یک هفته تأخیر، ساعت 14 و 29 دقیقه روز شنبه19 اگوست 2017 به 

وقت محلی از پایگاه تانگاشیما در جنوب ژاپن شلیک شود.
شلیک این پرتاب گر توسط شــرکت صنایع سنگین میتسوبیشی برای 

آژانس اکتشافات فضایی ژاپن انجام شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو، مفسر ژاکسا در نخستین دقایق پس 

از پرتاب اعالم کرد: » ماهواره بر مسیر پیش بینی شده را  دنبال  می کند«.
اگر همه چیز خوب پیش بــرود، به محض آن که  ماهواره بر جدا شــود، 
ماهواره میچیبیکی شماره سه Michibiki No3 قرار است به دو ماهواره 
مشابه دیگر به نام های میچیبیکی و میچیبیکی شماره دو بپیوندد که به 

ترتیب سال 2010 و اوایل ژوئن گذشته به فضا پرتاب شدند.
چهارمین ماهواره از همین نوع نیز قرار است تا اواخر سال به فضا فرستاده 
شود. به نظر می رسد که شرایط مهیا می شود تا ژاکسا سال 2018 برای 
15 سال سرویس مکان یابی را که مکمل جی پی اس آمریکاست٬ آغاز کند 
و سطح دقت باالتری را نسبت به آن چه در حال حاضر وجود دارد به این 
سامانه ارائه دهد. اطالعات این ماهواره در ژاپن، استرالیا و بخشی از آسیا 

دریافت خواهند شد. 
به گفته برخی منابع خبری، این سیستم ماهواره ای برای ارائه اطالعات 
مکانی مورد استفاده و سیستم های حمله موشکی خودکار و دیگر اهداف 

امنیتی ملی نیز قابل استفاده می باشد.
همچنین دلیل دیگر اهمیت این ماهواره باالگرفتن اختالفات میان کره 
شمالی و ژاپن است. اختالف هایی که منجر به انجام برخی آزمایش های 

موشکی از سوی کره  در مرزهای مشترکش با ژاپن شده است.
اکنون به نظر می رسد ژاپن در تالش اســت با افزایش توان ماهواره ای و 
نظامی خود نرخ قدرت خود در منطقه را افزایــش داده و در برابر حمله 

احتمالی کره شمالی آمادگی الزم را کسب کند.
یک مقام دولتی ژاپن در این خصوص می گوید ؛  ژاپن قصد دارد تا ســال 
2023 تعداد ماهواره های موقعیت یاب جغرافیایی خود را تا 7 برابر افزایش 

داده و هر نوع خطر احتمالی را ردیابی کند.

Agence France-Presse   & spaceflightinsider : منبع

گردآورنده:  سامانه حسینیان نائینی
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RFID مبانی فناوری

مقدمه
فناوری های بســیاری برای تشــخیص 
هویت از طریق فرکانــس رادیویی وجود 
دارد. این مقاله تفاوت بین شناســه های 
شناســه های   ،)Active Tags( فعــال 
غیرفعــال )Passive Tags( و تفاوت بین 
  )HF(باال ،)LF( سیستم های فرکانس پایین
و بســیار باال)UHF(  را مورد بررسی قرار 
می دهــد. تکنولوژی تشــخیص هویت از 
طریــق فرکانس رادیویی مــوج بعدی در 
تکامل رشد دیجیتالی شدن است. اساس 
این تکنولوژی اتصال اجســام به اینترنت، 
ردیابــی آن ها و به اشــتراک گذاشــتن 
داده های مربوط به آن ها است. مفهوم این 
تکنولوژی ســاده بوده و با قرار دادن یک 
گیرنده )یک ریزتراشه همراه با یک آنتن( 
بر روی جسم و اســتفاده از یک قرائت گر 
)یک دستگاه با یک یا چند آنتن( می توان 
اطالعات تراشــه را با اســتفاده از امواج 
به قرائت گر منتقل کرد. ســپس  رادیویی 
قرائت گر اطالعات را به کامپیوتر و یا شبکه 
جهانی منتقل کــرده٬ به طوری که داده ها، 
ارزش اســتفاده برای کاربردهای خاص را 
پیدا کنند. از آن جایی که انواع مختلفی از 
سیســتم های RFID وجود دارند، نصب و 
استفاده از آن ها برای تولید داده هایی که 
می توانند سبب کاهش هزینه ها یا افزایش 
بهره وری شوند بسیار جذاب است. انتخاب 
نوع مناسب از سیســتم RFID برای یک 
کاربرد خاص بســیار مهم است. همچنین 
بســیار مهم اســت که برای اطمینان از 

RFID: سیستم های فعال
شناســه های فعال در اموال با حجم های باال ماننــد کانتینرهای بار و 
ماشــین های ریلی که نیاز به ردیابی در فواصل طوالنی دارند )مثاًل در 
محوطه توزیع( اســتفاده می شــوند. آن ها معمــوالً در فرکانس های 
2.45GHz. 455MHz یا 5.8GHz  کار کــرده و فاصله خوانش آن ها 

بین 20  تا 100 متر است.
به  طور کلی دو نوع تگ فعال وجود دارد:

Transponders 1ـ   شناسه  مبتنی بر ترانسپوندرها
Beacons  2ـ    شناسه  مبتنی بر بیکن

   ترانسپوندرهای فعال هنگامی که  ســیگنال از یک قرائت گر دریافت 
می کنند٬  فعال شده و پاسخ می دهند. از این شناسه ها درایستگاه های 
اخذ عوارض، ایستگاه های کنترل و سیستم های دیگر استفاده می شود. 
هنگامی که یک ماشــین با یک ترانســپوندر فعال نزدیک محل اخذ 
عوارض می شود٬ سیگنالی از قرائت گر نصب شــده در ایستگاه ارسال 
می شود که ترانسپوندر نصب شده بر روی شیشه ماشین آن را دریافت 
کرده و فعال می شود. سپس ترانســپوندر ID منحصر به فرد خود را به 

قرائت گر  می فرستد.
ترانسپوندرها تنها ســیگنال خود را زمانی که در محدوده یک قرائت گر 

درستی نصب و پیکربندی سیستم از یک تکنســین یا نصاب کار آزموده کمک گرفته 
شود. هدف این مقاله معرفی اســاس تکنولوژی RFID  اســت. در این بین اطالعات 
تکنیکی زیادی در اختیارتان قرار می گیرد که درک همه آن ها برای شــما الزم نبوده٬ 
ولی با شــناخت صحیح از این تکنولوژی و درک تفاوت های عمده میان انواع مختلف 
سیســتم ها، در انتخاب صحیح سیســتم منطبق بر نیازهایتان موفق تر خواهید بود. 
اکثر شناسه های RFID و یا ترانسپوندرها )دستگاه گیرنده٬ به محض دریافت سیگنال 
به طور خودکار آن را جواب می دهد(. از یک ریزتراشه ســیلیکونی برای ذخیره یک 
 RFID شماره سریال منحصر به فرد و سایر اطالعات اســتفاده می کنند. شناسه های
در دو گروه عمده سیستم های غیرفعال )Passive( و فعال )Active( قرار می گیرند٬ 
شناسه های غیرفعال فرســتنده)Transmitter(  ندارند و با استفاده از انرژی ارسال 
شده از آنتن های قرائت گر)Reader(  اطالعات و شماره سریال منحصر به فرد خود را 
از طریق انعکاس موج ارسال می کنند. شناسه های فعال دارای فرستنده، منبع تغذیه 
و معموالً اما نه همیشه دارای یک باتری نیز هستند)شناسه های فعال می توانند انرژی 
را از خورشید و یا منابع دیگر نیز جذب کنند(. آن ها با پخش سیگنال اطالعات ذخیره 
شده در میکروچیپ را ارسال می کنند. نوع دیگری از شناســه ها نیز وجود دارند که 
نیمه غیرفعال )Semi-Passive( نامیده می شــوند که از باتری استفاده کرده و برای 

کاربردهای خاص مناسب هستند.

گردآورنده: مهندس سمسار زاده 
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باشــند، پخش می کنند که این امر به حفظ عمــر باتری آن ها کمک 
می کند.

بیکن ها: در سیســتم های RTLS کــه در آن محل دقیــق اموال باید 
ردیابی شود، اســتفاده می شوند. در سیســتم RTLS بیکن ها از خود 
یک ســیگنال با شناســه منحصر به فرد  در فواصــل زمانی از پیش 
تنظیم     شده ارسال می کنند. این سیگنال می تواند هر سه ثانیه یک بار 
یا روزی یک بار بســته به اهمیت اطالع از محل امــوال در یک لحظه 
خاص در زمان منتشر شود. این ســیگنال حداقل توسط 3 قرائت گر 
در محیطی که اموال قرار است ردیابی شوند، خوانده می شود. معموالً 
از این سیستم در محیط های باز استفاده می کنند٬ اما خودروسازان از 
آن در مراکز تولیدی بزرگ خودرو برای ردیابی قطعات خودرو استفاده 
می کنند. فاصله خوانش برچسب های فعال تا  قرائت گر 100 متر بوده 
و چون سیگنال از برچسب به قرائت گر ارســال می شود، بسیار مورد 
اطمینان اســت. اگرچه کارکرد آن ها برخی اوقــات تحت تأثیر باران 
دچار اختالل می شود. قیمت این شناسه ها بســته به میزان حافظه، 
عمر باتری، سنسورهای موجود روی شناســه مانند سنسور حرارت، 
اســتحکام )هر چه تگ ضخیم تر و دارای پوشش پالستیکی با دوام تر 

باشد٬ گران تر خواهد بود( و غیره از 10 دالر تا 50  دالر متغیر است.

RFID: سیستم های غیرفعال
شناسه های غیرفعال منبع تغذیه و فرســتنده ندارند. قیمت آن ها نیز 
از شناسه های فعال بسیار پایین تر اســت ( 20تا Cent 40( و نیازی 
به نگهداری نیز ندارند٬ به همین دلیل تولیدکنندگان و خرده فروشان 
از این شناسه ها در زنجیره تأمین خود استفاده می کنند. عموماً فاصله 
خوانش این شناسه ها بسیار کمتر از شناسه های فعال )از چند اینچ تا 

10 متر( است.

نمونه هایی از شناسه های غیرفعال
یک ترانسپوندر غیرفعال متشــکل از یک ریزتراشــه متصل به یک 
آنتن بوده و به شــکل های مختلفی به بازار عرضه می شــود. شناسه 
می تواند به شکل یک کارت پالســتیکی و کلید باشد یا در دیوارهای 
یک پوشش پالستیکی جاسازی شود و دارای بسته بندی خاص برای 
مقاومت در برابر گرما، ســرما و یا مواد تمیزکننده شــیمیایی خشن 
باشد. شکل شناسه بســتگی به کاربرد آن دارد٬ اما نوع بسته بندی آن 
به میزان قابل توجهی به قیمت آن می افزاید. شناســه های غیرفعال 
در فرکانس های متنوعی فعالیت می کننــد. تگ های فرکانس پایین 
)LF( در فرکانس124KHz،125KHz و 135KHz ، تگ های فرکانس 
باال )HF( در فرکانــس 13.56MHz و تگ های فرکانس بســیار باال 
)UHF( در فرکانس بین  860MHz تا 960MHz وجود دارند. بعضی 
سیســتم ها نیز از فرکانس GHz 2.45 و دیگر مناطق طیف رادیویی 

استفاده  می کنند.
امواج رادیویی، رفتار متفاوت در هر یک از این فرکانس ها از خود نشان 
می دهند که نشــان دهنده این نکته اســت که فرکانس های مختلف 
برای کاربردهای مختلف استفاده می شوند. در این قسمت می خواهیم 
کمی در مورد تفاوت فرکانس ها توضیح دهیم. امواج با فرکانس پایین 
توانایی عبور از دیوار را دارند٬ اما نمی توانند از فلز عبور کنند. استفاده 
از شناسه های فرکانس پایین برای مواردی که در آن، برچسب باید از 

طریق مواد یا آب در فواصل نزدیک خوانده شود، مناسب است.
با افزایش فرکانس، امواج رادیویی رفتاری شبیه به رفتار نور پیدا کرده 
و نمی توانند در مواد نفوذ کنند و از بســیاری مواد منعکس می شوند. 
امواج در باند UHF  توســط آب جذب می شــوند. یکی از چالش های 
پیش روی شرکت هایی که از سیســتم های UHF استفاده می کنند، 
توانایی خواندن تگ های RFID  در مرکز یک پالت یا تگ هایی است که 

بر روی موادی که از آب  یا فلز ساخته شدند.
سوال این است که چرا شرکت ها مشــتاق به استفاده از سیستم های 
غیرفعال،UHF در زنجیره تأمین خود به جای استفاده از سیستم های 
با فرکانس پایین )LF( یا باال )HF( هســتند؟ یکی از دالیل این است 
که برخی از فروشندگان در بازار UHF تگ های ساده و کم هزینه ارائه 
می کنند. عامل دیگر فاصله خوانش است. مثاًل شناسه هایی که برای 
سیستم RFID در انبار به کار می روند، باید در فاصله 3/ 3 متری خوانده  
شوند تا این سیستم کاربرد داشته باشد؛ زیرا راه دیگری برای خواندن 
شناســه نصب شــده بر روی یک پالت به هنگام عبور از در بارانداز در 
فاصله کمتــر از 3/ 3 متر وجود ندارد. در فواصــل نزدیک تر، قرائت گر 
عماًل مانع فیزیکی در مســیر ورود و خروج در انبار به وجود می آورد. 
معموالً تگ های فرکانس پایین تا فاصله 30 ســانتی متری )12 اینچ( 
و تگ های با فرکانــس باال )HF( تا یک متری و شناســه های UHF تا 
3/3 متری یا بیشتر خوانده می شوند. فاصله خوانش به عوامل متعددی 
بستگی دارد٬ ولی شــاید یکی از مهم ترین شیوه های ارسال و دریافت 
  )HF( و فرکانس باال )LF( امواج باشــد. عموماً تگ های فرکانس پایین
از القای مغناطیسی اســتفاده می کنند. یک کویل یا حلقه سیمی در 
تگ و یکی در قرائت گــر در مقابل یکدیگر هم قــرار می گیرند و موج 
الکترومغناطیس )بیشــتر القای میدان مغناطیســی( را با هم تبادل 

می کنند.
تگ توان مصرفی الزم را از میدان مغناطیســی استخراج می کند و از 
آن توان برای روشــن کردن مدارات خود اســتفاده می کند. ســپس 
برای پاســخ دادن به قرائت گر بــا تغییر بار روی آنتن حلقه ســیمی 
خود مشــخصات آن را تغییر می دهــد. قرائت گر این تغییــرات را به 
صورت تغییرات کوچک در میدان مغناطیســی خود احساس کرده و 
آن هایی که به صورت صفر یا یک تشــخیص داده، تغییر می دهد که 
قابل درک توسط ســایر بخش ها اســت. اصوالً چون تبادل اطالعات 
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بین Tag و قرائت گر از طریق یک میدان مغناطیســی نزدیک انجام 
می شــود، فاصله خوانش در این گونــه تگ ها محدود اســت. اما در 
تگ های غیرفعال در باند UHF به جای القای مغناطیســی در فاصله 
خیلی نزدیک، از کوپل انتشاری استفاده می شود. یک قرائت گر موج 
الکترومغناطیسی از خود ساطع می کند که ذاتاً با به  وجود آوردن یک 
میدان مغناطیسی متفاوت اســت. تگ، موج حاصل را جذب کرده و 

آن را تبدیل به برق برای روشن کردن مدارات خود می کند.
مدارات برای پاسخ دادن به قرائت گر باز هم امپدانس بار آنتن را تغییر 
می دهند. در نتیجه موجی که به تگ می رســد در بعضی مواقع کاماًل 
جذب و بعضی موارد کاماًل منعکس می شود که باز هم توسط قرائت گر 
به صورت صفر و یک تعبیرمی شود. این همان مفهوم انعکاس برگشتی 
اســت که تگ غیرفعال را از وجود فرستنده  ســنتی بی نیاز می کند. 
البته به جای حالتی که ســیگنال انعکاس برگشتی به صورت جذب 
و انعکاس کامل باشد، می تواند مشتمل بر تغییر فاز نسبت به سیگنال 
ارسالی باشد و در این حالت قرائت گر تغییرات فاز را به دیتای صفر و 

یک تبدیل می کند.

ترکیب RFID فعال و RFID غیرفعال
هدف اســتفاده از RFID در زنجیــره تأمین ایجاد نظــارت و قابلیت 

شناســایی باال برای کنترل دقیق و بی درنــگ موقعیت محصوالت و 
اشیا اســت. اما زمانی که محصوالت انتقال پیدا می کنند٬ این قابلیت 
از بین می رود. بنابراین می توان با ترکیب شناسه های غیرفعال و فعال 
با یکدیگر تعیین کرد که کاالها در کدام کانتینر قرار دارند و چه زمانی 
از انبار توزیع خارج شده اند. همچنین به کمک GPS می توان موقعیت 
کاالهــا را درحال حرکت در مســیر جاده نیز تعیین کــرد )این نوع 
سیســتم برای به اجرا درآوردن هزینه باالیی دارد و زمانی می توان از 
آن استفاده کرد که کمپانی به دنبال کاهش سرقت در زنجیره تأمین 

است(.
بنابراین در آینــده یک مدیر زنجیــره تأمین می توانــد به طور پویا 
محموله هــا را مدیریت کند. بــرای مثال زمانی که کمبــود کاال در 
فروشگاهی وجود دارد با تغییر مسیر کامیون ها به آن مکان می توان از 

ضررهای اقتصادی ممکن به سرعت پیشگیری کرد.
واضح اســت که RFID به طور جدی کارایی زنجیــره تأمین را بهبود      
می بخشــد٬ اما این تکنولوژی دارای کاربردهای دیگری مانند تأمین 
امنیت ساختمان ها، تضمین ایمنی کارگران، بهبود استفاده از اموال 
و کاهش خطاها در خطوط تولید و افزایش سرعت و بهره وری در تمام 

موارد فوق است.                                                                               

RFID Journal منبع: نشریه
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سیستم مکانیزه بازرسی و نظارت )سیبان(

ضرورت پروژه
پتروشیمی جم به لحاظ ظرفیت یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان 
صنعت پتروشیمی ایران است و دارای 4 واحد تولیدی الفین، پلی اتیلن 
سنگین و سبک خطی، بوتادین و یک بوتن است. جم بزرگ ترین واحد 
پتروشــیمی منطقه از نظر تعداد کارکنان و میزان صادرات است. این 
مجتمع دارای ویژگی های منحصر به فردی اســت که آن را در اقتصاد 
ایران متمایز  می ســازد٬ واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم با ظرفیت 
تولید 1.320.000 تن اتیلن و 30۶ هزار تن پروپیلن در ســال، یکی از  
 HDPE بزرگ ترین واحدهای الفین درکشور و جهان است. واحدهای
و LLDPE پتروشیمی جم با تولید ســاالنه 300.000 تن محصول و 
واحد بوتادین بــا ظرفیت تولید  115.000 تن در ســال از  نظر تولید، 
درجه خلوص و کیفیت محصول از واحدهای نمونه در ســطح کشــور 
و جزء واحدهای بسیار با ارزش پتروشــیمی جم است. با این توصیف، 
واضح است که برای جمع آوری، طبقه بندی و بررسی اطالعات عملکرد 
این واحد صنعتی به یک سیســتم مکانیزه نیاز اســت تا عملکـــرد و 
تصمیم گیری ها را تسریع کرده و بهبود بخشد. در سال 1389 راهکاری 
که بـرای پاسخ به ایـن مهم پیشنهاد شد، سیستم سیبان با استفاده از 

فناوری RFID برای ایجاد سازوکاری یکپارچه در امور زیر است:
   نظم بخشی به ثبت الگ شیت ها، محاسبات و گزارش سازی

   اطمینان از سرکشی فیزیکی اپراتورها
   اشتراک اطالعات در شبکه کامپیوتری برای مدیران مختلف ستادی 

با تعیین سطح دسترسی به اطالعات مورد نیاز
   جلوگیری از خطاهای ثبتی توسط اپراتورها

)Trend-chart( دسترسی به گزارش های نموداری برای تجهیزات   
   سهولت و سادگی برای کار اپراتور با پایانه و نرم افزار

   خدمات پشتیبانی قابل اطمینان

معرفی پروژه
ســیبان، سیســتمی مکانیزه بــرای تولیــد شناســنامه و هویت   
الکترونیکی اشیا و تجهیزات گونـــاگون و تسهیل امور و جمع آوری و 
 RFID ثبت اطالعات بازرســی و نظارت اســت که بر اســاس فناوری
شکل گرفته اســت. این سیستم )شــامل ســخت افزار و نرم افزار( که 
بر اســـاس 1/5دهـه تجربـــه شرکت تـراشه پـرداز پـــویا در زمینه 
سیستم هـای مکانیزه جمع آوری اطالعات تولید شده است، دسترسی 
آسان، به موقع و دقیق به ســوابق مورد نیاز را فراهم می کند. در واقع، 
این سیســتم برای تعریف چک لیســت ها و فرم های بازرسی به شکل 
دلخواه و استفاده از پایانه دستی جمع آوری اطالعات به جای فرم های 
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کاغذی قبلی برای ثبت اطالعات بازرســی به کار می رود. همچنین این 
سیستم طیف گســترده ای از کاربردها را شامل می شــود و چارچوبی 
ساده، کارآمد و مشخص برای نظارت و ســامان دهی به وضعیت اشیا و 
دارایی ها ایجاد می کند. طبق برآوردها، عالوه بر افزایش قابل توجه دقت 
و سرعت٬ سهولت در جمع بندی اطالعات، صرفه جویی های اقتصادی در 
این مجتمع پتروشیمی با اســتفاده از سیستم سیبان حاصل شده است 

عبارتند از:
   ماهانه ۶0 هزار تومان هزینه کاغذ برای هر سایت بازرسی

   ماهانه 25 نفر ساعت اپراتوری در هر سایت
   ماهانه 15 نفر ساعت برای کارشناس آمار و اطالعات در حوزه ستادی

   ماهانه حدود 10 ساعت برای مدیران حوزه ستادی
در حال حاضر سیبان به عنوان یک محصول در سبد تولیدات تپکو قرار 

دارد و در کاربردهای مختلفی به کار می رود  از جمله:
   بازدید از تجهیزات و اموال در صنایع مختلف و کارخانجات

   الگ شیت نویسی در نیروگاه ها و صنایع
   کنترل تردد  افراد و خودروها

   کنترل بازدید کنندگان از نمایشگاه، کنفرانس و دیگر موارد

اجزای سیبان
 RFID پایانه جمع آوری اطالعات مجهز به   
   تگ Mifare برای نگهداری سوابق بازرسی

   ریدر/ رایتر RFID برای خواندن و نوشــتن اطالعــات تگ از طریق 
کامپیوتر

   قفل سخت افزاری
    نرم افزار سیبان

نرم افزار این سیستم شامل دو ویرایش است:
   ویرایش سایت )برای مدیریت اطالعات داخل هر سایت بازرسی(

   ویرایــش مرکزی )بــرای مدیریــت اطالعــات همه ســایت ها و 
گزارش گیری در ستاد مرکزی(

 مزایای استفاده از سیبان
   حذف کاغذ و بایگانی کاغذی از روند جمع آوری اطالعات، ارائه آمارها 

و مراجعه به سوابق اسناد و گزارش ها
   افزایش دقت و نظم در ثبت اطالعات و آمارها توسط اپراتورها از طریق 

اعمال نظارت های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری
   شناسایی خودکار تجهیزات از طریق خواندن تگ RFID نصب شده 

روی آن ها که مزایای زیر را به همراه دارد:
  ـ   اطمینان از حضور فیزیکی اپراتور در محل بازرسی

  ـ   ثبت دقیق زمان بازرسی
   مکانیزاسیون فرایند مراجعه به مشخصات و سوابق بازرسی تجهیزات 

از طریق خواندن تگ RFID نصب شده روی آن توسط پایانه دستی
   امکان جابه جایــی فیزیکی اطالعات مرتبط با تجهیــزات همراه آن 

شامل مشخصات شناسنامه ای و سوابق بازرسی
   شــکل دهی بانک اطالعاتی منســجم از اطالعات و شناسنامه تمام 

تجهیزات و سابقه  رکوردهای بازرسی آن ها
   صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی مورد نیاز برای ساخت گزارش ها

   در دســترس بودن گزارش ها و آمارهای نهایی روی شبکه اطالعاتی 
مجموعه برای مشاهده سایر همکاران با سطح دسترسی معین

   افزایش آگاهی و ســطح دانش اپراتورها و کارشناسان در بحث های 
انفورماتیکی

   دسترسی سریع به سوابق در محل خود تجهیز بدون مراجعه به بانک 
اطالعاتی

   امکان پیاده سازی رویه  مورد  نظر برای جمع آوری  اطالعات  و  کنترل سوابق
   امکان تعیین حدود و مقادیر مجاز برای کنترل اطالعات ثبت شده

   ساده بودن سیستم
 کامال  ایرانی بودن اجزای سیستم )نرم افزار و سخت افزارها(

نمونه فرم های دستی
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روش کار سیبان
 عملیات نسخه مرکزی

برخی عناوین کلی این نسخه موارد زیر است:
  تعیین سطح دسترسی به سیستم

  تعریف نوع اشیا و تجهیزات برای بازرسی
  تعریف فیلدهای اطالعاتی )شناسنامه ای و متغیر با زمان/ عددی و 

لیستی( با امکان:
ـ   تعیین حدود مجاز و هشدار برای مقداردهی فیلدها

ـ   نمایش مقادیر ثبت شده ای که در محدوده هشدار هستند و امکان 
تایید هشدارها توسط مسئول باال دست

  تعریف انواع فرم های بازرسی )الگ شیت ها و چک لیست ها(
  تعریف سایت های )مناطق( بازرسی و مدیریت اطالعـات آن ها

عملیات نسخه سایت

برخی عناوین کلی این نسخه شامل موارد زیر است:
  تعریف اشیا و تجهیزات

  تخصیص تگ RFID برای هر تجهیز

  تعریف اپراتورهای پایانه
  ثبت اطالعات بازرسی توسط نرم افزار و پایانه

  مشـــاهده سوابق و گزارش های جدولی و نمـوداری از مقادیر ثبت 
شده٬  مانند دما، فشار، ولتاژ و دیگر نمونه ها

قابلیت های سیبان
   تحت شبکه

   امکان افزودن گزارش ساز
GPS  امکان افزودن ماژول   

   امکان افزودن رابط کاربری انگلیسی

امکانات و ابزارهای عمومی سیبان
 Excel, Word   PDF,  گزارش های به صــورت Export امــکان   

,TIFF, XML

    فیلتر پیشرفته روی جداول اطالعات
    ابزار ذخیره و بازیابی فایل پشتیبان از بانک اطالعاتی برنامه

    گزارش ساز جدولی پارامتریک
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ضمن تشــکر از جناب آقای مهندس عمرانی برای فرصتی که در 
اختیار سندیکا قرار دادند٬ با طرح چند پرسش در مورد بیوگرافی 
مرکز ملی شــماره گذاری کاال و خدمات و حوزه فعالیت های این 

مرکز در خدمت ایشان هستیم.
: لطفا در مورد سابقه تاسیس و جایگاه این مرکز و 

همچنین تشکیالت باال دستی آن توضیحاتی را بفرمایید
عمرانی: خیلی خوش آمدید و تشــکر می کنم که ایــن موقعیت را ایجاد 
کردید. مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران در سال 1374 تاسیس 
شده است. در آن تاریخ وزارت بازرگانی تصمیم گرفت که نظام خرده فروشی 
ایران را نوین کنــد و برای این منظــور پس از مطالعه و بررســی، تصمیم 
گرفته  شد که از اســتانداردها و راهکارهای EAN بین الملل استفاده شود. 
برای عضویت در آن فدراســیون، نیاز به یک نهاد غیرانتفاعی و غیرتجاری 
بود که منجر به تاسیس مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران شده. 
موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی دارای 95 درصد ســهام و اتاق 
بازرگانی ایران دارای 4 درصد سهام و موسسه آموزشی اتاق بازرگانی دارای 
یک درصد ســهام مرکز است و موسســه مطالعات پژوهش های بازرگانی، 
 EAN تشکیالت باال دستی این مرکز است. به این ترتیب ما عضو فدراسیون
بین الملل هستیم که در سال 2005 با ادغام با آنچه UCC آمریکا بود تبدیل 

به GS1 شد و در حال حاضر تحت برند GS1 فعالیت می کند.
: چه ضمانت اجرایی بــرای مصوبات و اقدامات 

این مرکز وجود دارد؟
عمرانی: فعالیت های مرکز ملــی را باید به چند دوره تقســیم کنیم. یک 
دوره از 1374 تا 1384، دوره دوم از 1384 تــا 1393 و دوره آخر از 1393 
تاکنون که مسئولیت به هیئت مدیره جدید واگذار شده است و بنده هم از 
آن موقع فعال هستم. دوره اول فعالیت بیشتر بر دادن کد کاالیی GS1 به نام 
)GTIN )Global Trade Item Number متمرکز بود که اجبار حاکمیتی 
نداشت. نیاز نظام خرده فروشــی این بود که این کدها صادر شود تا بتوانند 
در محل صندوق، کاال به راحتی شناسایی شــود و فروشگاه های زنجیره ای 
بزرگ بتواند شــکل بگیرد. در آن دهه به این ترتیب پیش رفت. در دهه دوم 
از 1384 تا دی ماه 1393 که رویکرد غالــب، ایجاد نظام ملی کدینگ با نام 
تجاری ایران کد بود. در این دوره، رویکرد مصوبات حاکمیتی بیشــتر بود و 
قوانینی که از طریق حاکمیت اعمال شــد برای انتظام امور بود. مثل اینکه 

ذی حساب ها موظف هستند که در معامالت باالی 20 میلیون تومان حتما 
ایران کد داشته باشند. در نتیجه این الزام که همچنان بر اساس قوانین وجود 
دارد، وقتی کاالیی برای دریافت اســتاندارد مراجعه می کند ٬ باید ایران کد 
داشته باشد. اما در دوره سوم که دوره تصدی بنده است، رویکرد ما بیشتر به 
سمت راهکارها و استانداردهای GS1 است که آن ها  ایجاد کننده ثروت برای 
فعالیت های اقتصادی هستند و برای تسهیل و تسریع فعالیت های اقتصادی 
اســت. ضمانت اجرایی اســتفاده از این کدها، ایجاد منفعت برای فعاالن 
اقتصادی اســت که به آن روی می آورند و در حال حاضر با استقبال خیلی 
خوبی رو به رو شده است، به خصوص از طریق سازمان های بزرگ دولتی که 
از آن ها استفاده می کنند٬ بدون اینکه ما اجباری را از طریق حاکمیت داشته 
باشــیم. در واقع منفعت فعاالن اقتصادی این است که با مصوبات و اقدامات 
این مرکز کار کنند و فکر می کنم که مسیر درست نیز همین است و به این 

ترتیب می تواند ماندگار باشد.
: ارتباط این مرکز با سازمان ها مانند سازمان غذا 

و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق کاالو ارز چگونه است؟ 
عمرانی: این مرکز، نهــاد ملی اســت و در حال حاضر وابســته به دولت 
اســت. ما خود را نهادی می دانیم که به عنوان نماینده GS1 جهانی موظف 
هستیم که مشاوره را به هر کسی که عالقه مند هست٬ ارائه کنیم. در نتیجه 
به خیلی از ســازمان ها اعم از دولتی یا خصوصی مشاوره رایگان می دهیم و 
مشاوره گیرنده مختار است که از هر طریقی که عالقه مند باشد، استانداردها 
و راهکارها را پیاده سازی کند. اما در مورد ســازمان هایی که نام بردید مثل 
غذا و دارو یا ســازمان مبارزه با قاچاق کاالو ارز، تفاوت می کند. هر کدام بنا 
بر میزان عالیق خود ممکن اســت که کمتر یا بیشتر درگیر باشیم. سازمان 
غذا و دارو از دی ماه 1393 بخش نامه ای داده است که روی تمام بسته های 
دارویی چه تولید داخلی چه وارادتی یک دیتا ماتریس باید درج شــود که 
یکی از المان های تشــکیل دهنده این دیتا ماتریس، کد GTIN هســت که 
ما صادر می کنیم و به ایــن ترتیب با آن ها ارتباط نزدیــک داریم. آن ها نیز 
عالقه مند هستند که همه دفاتر و ادارات مرتبط با خود را با کمک کد دیگر 
ما به نام Global  Location Number  یا GLN شناســایی کنند. خیلی 
خوب GS1 را می شناســند و تالش می کنند که هماهنگ با بقیه جهان، در 
بخش بهداشت و غذا از امکانات GS1 استفاده کنند و ما نیز در خدمت ایشان 
هستیم. در رابطه با ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم تا آنجایی که دعوت 

گفت و گو با 

مدیر عامل  محترم مرکز ملی

شماره گذاری کاال و خدمات ایران

جناب آقای مهندس عمرانی
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شدیم، در جلســات حضور داشتیم و توصیه ها و پیشــنهادهای خود را ارائه 
کردیم٬ ان شاءاهلل که بتوانند اســتفاده کنند. همین طور مثال سازمان تامین 
اجتماعی در زمینه کدینگ آن در حال کار هستیم. با وزارت نفت نیز کدینگ 
آن تشــکیالت را کار می کنیم و تا جایی که در توان باشد تالش می کنیم که 

نظام های نوین لجستیک را در این سازمان ها  که پیاده سازی شود.
: هزینه و تعرفه خدمات مرکز چه مواردی هستند؟
عمرانی: در حال حاضر حق عضویت کســانی که کمتــر از 150 کد دارند، 
250.000 تومان است و در ســال آینده 350.000  تومان خواهد بود. برای 
کدها نیز تعرفه وجــود دارد که در هنگام صدور کد یکبار دریافت می شــود 
و متناسب با این که در کدام قســمت طبقه بندی قرار دارد، از ۶ تومان تا 20 
تومان اســت. برای کد GTIN مبلغ 30.000 تومان که البته بــا یکبار ارائه 
دریافت می شود. این موارد امتیاز استفاده یک ساله از کدها است و اگر کسی 
اشتراک سالیانه را نپردازد، دیگر نمی توان سرویسی به وی ارائه داد. در نظام 
بانک اطالعاتی مرکز نیز تحوالتی در حال وقوع اســت و خدمات را   وسیع تر 
می کند و احتمال بازبینــی در آن وجود دارد. ارقام فعلــی تقریبا حدود 3 تا 
4 سال اســت که ثابت بوده و تغییری در آن ها ایجاد نشــده و در زمینه کد       
Core Business  است. خدمات دیگری که ممکن اســت ارائه شود مانند 
پیاده  ســازی راهکارها، بنا به شــرایط و نوع هر قرارداد، هزینه های متفاوتی 

دارد.
: آیا سرویســی مانند وب ســایت وجود دارد 
که B2B بدون مراجعه به مرکز، یکدیگر را شناســایی کنند و با هم 

مرتبط باشند؟
عمرانی: بله، GS1 غیــر از اینکه اســتانداردها را ارائه کــرده و راهکارها را 
براساس Best Practice های جهان استاندارد می کند و ترویج می دهد، بین 
سازمان های عضو خود هرجا که احساس نیاز کند، برای تسریع  فعالیت های 
فعاالن تجاری زیر بناهای ســاختاری را ایجاد می کند. از جمله یک شــبکه 
جهانــی بــه نــام Global Data Synchronization Network  کــه 
به اختصار GDSN نام دارد و کســانی که فعال اقتصادی هستند و در سطح 
جهان قصد ارتباط با یکدیگر را داشته باشند. از طریق قرار دادن اطالعات در 
آنجا می توانند نیازمندی های خود را مرتفع کنند. در ایران نیز  سرویس های 
مشــابه ای وجود دارد و به طور مستمر به ســازمان های مختلف ارائه داده  
می شود و هرکس که قصد استفاده از وب سرویس داشته باشد، در اختیار وی 

قرارمی گیرد.
 بعضی از این خدمات با دریافت هزینه و برخی بدون دریافت هزینه اســت. 
مثال کاالیی که وارد فروشگاه های زنجیره ای می شود، پیش از پذیرش کاالی 
جدید حتما اطالعات کاتولوگ آن را از بانک های ما به صورت وب ســرویس 
می گیرند٬ در نتیجه ما می توانیم این ســرویس را به وی ارائه دهیم. عالوه بر 
این، سایتی به نام ایران ساتک وجود دارد که همه فعاالن عضو مرکز می توانند 
به آن مراجعه کنند و یک سایت B2B وجود دارد که می توانند کاالی خود را 
در آن ارائه دهند٬ مشتریان مراجعه کنند و اگر عالقه مند بودند، مذاکره برای 

تبادل صورت می گیرد. این سرویس برای اعضای مرکز رایگان است.
: آیا این مرکز نقشه راه مشخصی برای خود تعریف 

کرده است؟
عمرانی: بله، نقشه راه ما این است که تمرکز بیشتر بر راه حل ها و خرد جهانی 

قرار می دهیم که در قالب GS1 متلبور می شــود. یک تحول یا تغییر مسیر از 
آنچه در گذشته بوده است نســبت به آنچه در آینده پیش بینی می کنیم که 
GS1 خواهد شــد. این مورد را به این علت ذکر می کنیم که خود GS1 بسیار 
سازمان متحولی است و خود را به شــدت با تحوالت دنیای کسب وکار وفق 
می دهد. یکی از خصوصیات مهم GS1 این است که تقریبا 50 درصد هیئت 
مدیره آن، نماینده برندهای تجاری بزرگ جهان هســتند. مثل کارفور، وال 
مارت، علی بابا و امثال آن ها. در نتیجه کامال متمرکز است روی ارائه خدمات 
برای حل مشــکالت به روز در نظام های تبادل اقتصادی در ســطح جهان و 
برای تداوم آن، باید یک سازمان نوآور و متحول باشد و مدام به صورت چابک 
خود را باز تعریف کند. این اتفــاق به طور مکرر در GS1 رخ می دهد که حتما 
 GS1 باید این چنین بود. در 20 ســال گذشــته از 1374 تا 1393 بر روی
خیلی تمرکز نداشــتیم و خیلی از بیزینس یونیت ها را که تعریف شده بود٬ 
نمی شــناختیم. ولی در حال حاضر برنامه ما این است که تمرکز بیشتری بر 
این موضوع داشته باشــیم. باید آن را شناخت و ســعی کرد در سطح کشور 
پیاده سازی شود و از منافع و ثروت ایجاد شده آن در اقتصاد ملی استفاده برد. 

بنابراین سعی بر آن است که نقشه راه با برنامه ریزی مطابق با آن پیش برود.
: به نظر شما در چرخه تولید، توزیع و مصرف چه 
نقایصی وجود دارد و سیستم کدینگ چه کمکی به آن می تواند ارائه 

دهد؟
عمرانی: بزرگ ترین مشــکلی کــه وجود دارد این اســت که اســتفاده از 
نظام های اطالعاتی در کشــور همگام بــا تحوالت جهانی رخ نــداده و برای 
اســتفاده از اطالعات و برنامه ریزی ها اصال بهره برداری نمی شــود. در واقع 
پیش نیاز جهت دهی بهتر بــه تولیــدات و مدیریت توزیــع و مصرف، این 
اســت که بانک های اطالعاتی در این زمینه وجود داشــته باشد. بانک های 
اطالعاتی که بتوانند با یکدیگر مذاکره کنند. در حال حاضر حداکثر توانایی 
که در بانک های اطالعاتی ما وجود دارد٬ این اســت کــه در حال جمع آوری 
اطالعات سازمان ها هســتند. در دنیای امروز، این بانک ها باید بتوانند کامال 
با هم دیگر مذاکره کنند و به یکدیگر اطالعات بدهند و سیستم ها بتوانند بر 
اساس آن عمل کنند. عنوانی که شما برای نام نشریه خود انتخاب کرده اید٬ 
یعنــی Internet of Things در واقع کامال مذاکره ای بین سیســتم های                                                                                                                
نرم افزاری بانک های اطالعاتی با یکدیگر اســت و ما از این جهت کامال عقب 
هستیم. این استانداردها در جهان پیاده سازی شده است و یکی از تمرکزهای 
توســعه اســتانداردهای GS1 در زمینه Sharing وجود دارد به این معنی و 
مفهوم که مســتقل از نوع ســخت افزار، نرم افزار، پلتفرم، بی اپلیکیشن یا با 
اپلیکیشن، زبان برنامه نویسی و بانک اطالعاتی باید بتوانند با کمترین هزینه 
 GS1 تبادل، کامال با همدیگر در ارتباط باشند. این یکی از محورهای ماموریت
است که در حال ایجاد آن می باشد. فرض بفرمایید مثال بین دو بازیگر عرصه 
بهداشت، فایل های XML که باید بین همدیگر مبادله شود از چه ساختاری 
تابعیت می کنند که وقتی یکی از آن هــا فایل مورد نظر را ایجاد کرد، دیگری 
مستقل از عواملی که اشاره شد بتوانند با دقت، سرعت، صحت و سهولت، این 
اطالعات را ترجمه کند و در اختیار سیستم های خود قرار دهد. سیستم های 
کدینگ در واقع بنیان این داستان هستند و مانند الفبای یک زبان است که 
زبان بر اساس و بنیان آن ها شکل می گیرد. بنابراین باید حتما سیستم های 
کدینگ خود را به عنوان الفبا داشته باشیم تا آن چرخه تولید، توزیع و مصرف 
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منظم شده و بر اساس نظام های اطالعاتی شکل گیرد.
: با توجــه به جهانی بــودن GS1، آیا ایران کد 
مي تواند یا ضرورت دارد جداگانه و به طور همزمان اجرا شــود و 

کدام یک مزیت دارد؟
عمرانی: GS1 ناشی از خرد جهانی اســت و به هیچ کشوری تعلق ندارد و 
تمام دورانی که ما در وضع اقتصادی تحریم بودیم در زمینه GS1 استفاده 
از اســتانداردها و راهکارهای آن، هیچ تحریمی در مورد ما وجود نداشت و 
کامال توانستیم از آن ها استفاده کنیم. چون متعلق به هیچ کشوری نیست 
و نتیجه خرد جهانی است و اینکه در تمام جهان دومینیت وجود دارد، فارغ 
از اینکه چه کسی فرستنده یا گیرنده یا حمل کننده کاال است، تبادالت را 
بر اســاس آن انجام می دهند. با توجه به اینکه GS1 نهاد حاکمیتی و نهاد 
قانون گذار نیست٬ ولی به دلیل هژمونی که در اســتفاده از استانداردها در 
جهان اعمال کرده اســت، در حال حاضر در بسیاری از نهادهای قانون گذار 
از توانایی ها و امکانات آن استفاده می کنند و نظام های کدینگ GS1 را به 
 UN Blue کار می گیرند. برای مثال، سازمان ملل کدی را منتشر کرده به نا
Numbering برای کدگذاری تمــام مزارع که می خواهند طرح  رد گیری  و 
ره یابی مواد غذایی در آن فعال باشــند. این همان کد GLN از GS1 اســت. 
سازمان همکاری آسیا پاســیفیک در حال تنظیم نظام اطالعاتی تبادالت 
تجاری فرامرزی بر اســاس تجربیات و دانش GS1 است. بنابراین اگر خود 
را حلقه ای از اقتصاد جهانی ببینیم و به این درک برسیم که مرزهای تولید٬ 
توزیع و مصرف فرای مرزهای جغرافیایی است، ضروری خواهد بود که حتما 
از این نظام های جهانی استفاده کنیم و خود را هماهنگ با جهان قرار دهیم. 
 GTIN در رابطه با ایران کد معتقدم که کدینــگ ایران کد می تواند کامال با
تامین شود. طبقه بندی ایران کد می تواند همچنان مورد استفاده قرار گیرد 
و اگر کسانی بر اساس طبقه بندی  ایران کد گزارش های مدیریتی تهیه کرده 
و نیازمندی خود را مرتفع می کنند، می تواند همچنان ادامه داشته باشد. در 
کدینگ GTIN می توان طبقه بندی ایران کد را به عنوان یک فیلد اطالعاتی 
اضافی در کنار قرار داد و برخی مواقع که کاتولوگ های ایران کد از آنچه در 
GS1 جهانی وجود دارد٬ غنی تر اســت، آن ها را نیز می توان استفاده کرد. 
بنابراین در حال حاضر به نوعی هم زیســتی در این زمینه و در هر دو مورد 
رسید با تاکید بر اینکه باید خود را با معیارها و اســتانداردهای جهانی که 
از طریق سیستم کدینگ GS1 داده می شود، تطبیق داد. به عبارت دیگر، 
کنار گذاشــتن آن ها از نظر ما به هیچ وجه قابل قبول نیست و حتما باید بر 

آن ها تمرکز داشت.
: برای رسمیت بخشــیدن به کاال و خدمات، آیا 
طرح مشخصی برای حذف و جایگزینی ایران کد با GS1 وجود دارد؟

عمرانی: در حال حاضر طرح مشخصی وجود ندارد٬ ولی مباحثاتی درون 
سازمان ادامه دارد که در ســوال قبلی عرض کردم. ایران کد مجموعه ای از 
طبقه بندی ایران کد، کدینگ ایران کد و کاتولگینگ ایران اســت. آنچه در 
حال حاضر به صورت محو مطرح می شود٬ این اســت که به کاال فقط یک 
 GTIN کد داده شــود. بنابراین فقط کدینگ ایران کد ممکن اســت که با
جایگزین شــود٬ ولی طبقه بندی و کاتولوگ آن را ما استفاده خواهیم کرد. 
اگر منظور از رسمیت بخشــیدن به کاال و خدمات این است که یک کاال به 

لحاظ تبادالت در سطح کشــور یا جهان، از طریق سیستم های اطالعاتی 
قابل شناســایی و قابل ردیابی و قابل رهگیری باشــد و در واقع به صورت 
رسمی داخل زنجیره های تامین وارد شود، بله این مفهوم قابل قبول است و 
هر کاال باید کد بگیرد تا نظام های اطالعاتی بتوانند آن را شناسایی کنند و در 
مورد آن پروسس انجام دهند. همچنین واضح است که این اتفاق باید بیفتد 
اما بســیاری از کاالها و خدمات بدون کد ارائه می شوند   و مورد استفاده قرار 

می گیرند. در مورد آن ها نیز مشکلی وجود ندارد و امکان پذیر است.
: با توجه به اینکه ستادیران )و سایر سامانه های 
دولتی( در ســامانه خود ایران کد را به رســمیت می شناسد آیا 

راهکاری برای حرکت رسمی به سمت GS1 دارید؟
عمرانی:  این تصمیم با ما نیست و با خود ستادیران یعنی سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت است که تصمیم بگیرند که چه کاری انجام دهند. به نظر 
می رسد که در حال حاضر، مرکز توســعه تجارت الکترونیک، متولی ستاد 
تدارکات الکترونیک دولت اســت و در حال ایجاد سیستم کدینگ جدید 
هستند و ممکن است بخواهند به آن ســمت بروند. ما آمادگی کامل برای 
ارائه توضیحات در مورد مضرات این کار به ایشــان را داریم و سیستم های 
ما آماده است که در هر زمینه به آن ها ســرویس داده شود. در حال حاضر 
 GTIN و  GS1در زمینه ایران کد به ایشان سرویس می دهیم و اگر با زمینه
بخواهند، باز هم سرویس داده می شود. مسئله این است که االن بسیاری از 
سازمان ها به سمت استفاده از کدهای GTIN می روند. در نتیجه احتماال در 
بلند مدت چنین خواهد شد که سامانه ای مثل سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت هم باید به این سمت برود. اگر کسی هم به لحاظ دریافت گزارش های 
مدیریتی نیازمند این باشــد که از نظام طبقه بندی ایران کد استفاده کند، 

امکان آن را ایجاد می کنیم.
 RFID امکان استفاده از فناوری های نوین مانند :

و GPS در ارائه خدمات مرکز چگونه است؟
عمرانــی: RFID و GPS یکی  از  ابزارهای  امکانات  سیســتم هــای   ردیابی 
و  رهگیری هســتند.  اصوال  نگاه  این حوزه به RFID به عنوان یکی از حامل های  
دیتا  است و GS1 جهانی در این زمینه  دارای استاندارد  است.  بنابراین RFID جزء 
ملزومات کار ما هست ٬ ولی خود  ما در حال حاضر  قصد نداریم که وارد خدمات  
سخت افزاری شویم٬   اما    از  آن ها   اســتفاده   می کنیم.    برخی   از مشتریان   ما   

عالقه مندند که   به فراخور   مصرف    و    موقعیت،   از   آن ها   استفاده کنند.
: به نظر شــما از اقدامات این مرکــز در زمینه 

اینترنت اشیا چگونه می توان بهره برداری کرد؟
عمرانی: در واقع نظام های کدینگ الفبای سیستم های اطالعاتی هستند. 
الفبایی که سیستم های اطالعاتی مربوط به کاالها، افراد، مکان ها، فرایندها 
و ســبدهای کاالیی و سایر موارد بر اساس آن ها شــناخته می شوند. وقتی 
صحبت از اینترنت اشیا می کنید در واقع می گویید که یک تجهیز خاص در 
یک نقطه از این دنیا قرار اســت با بقیه تجهیزات یا بقیه سیستم ها صحبت 
کند و مفهوم اش آن است که باید یک آدرس دهی خاص درباره آن کاال یا آن 
تجهیز رخ دهد. این روند از طریق یک سیستم نظام کدینگ فراگیر جهان 
شمول بوده که معتبرترین سیستم موجود است که تاکنون شناخته شده 
و یک سیستم GS1 جهانی که در حال حاضر استفاده می شود. برای مثال 
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وقتی صحبت از یک ماشین لباس شویی در گوشه ای از یک منزل می کنید 
به نوعی باید آن را بشناسید. این شناسایی باید بر اساس سیستم های کدینگ 

اتفاق بیفتد که GS1 یک نظام دومینیت در این زمینه است.
: زمینه هــای ارتباط و همکاری بیــن مرکز ملی  
شماره گذاری کاال و خدمات و ســندیکای شرکت های شناسایی و 

مکان یابی رادیویی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عمرانی: بخش بزرگی از کار و ماموریت این مرکز، ارائه راهکاریی اســت که 
در زمینه ردیابی و رهگیری وجود دارد و استانداردهای آن ها را ایجاد کرده ایم. 
وظیفه اصلی ما این اســت که اســتانداردها را ایجاد کنیم و به جوامعی که 
مخاطب ما هستند٬ بشناسانیم. اما به دلیل اینکه جامعه به خودی خود ممکن 
است نتواند تشخیص دهد که راهکارها چیســت، در بسیاری از موارد ما وارد 
توسعه راهکارها شده ایم، چه در سطح GS1 جهانی و چه در GS1 ایران. یعنی 
وقتی یک فعال اقتصادی چه دولتی و چه غیردولتی به ما مراجعه می کنند و 
یکسری مشکالت دارد و ما مشکالت ایشان را می توانیم با کمک سیستم های 
کدینگ و از طریق نظام ردیابی و رهگیری  مرتفع کنیــم، این موارد را به آن ها 
اعالم می کنیم. بخشی از این نظام های کدینگ، نظام های ردیابی و رهگیری 
با کمک سیستم های شناســایی رادیویی مثل RFID و GPS امکان پذیر است 
و ما  ارائه کننده سخت افزار نیســتیم و هرگز هم در این وادی وارد نمی شویم. 
ان شــاءاهلل باتوجه به توانمندی شــرکت هایی که در مجموعه شما هستند، 
بتوانیم از توانایی های آن ها استفاده کنیم. بنابراین ما می توانیم حلقه ارتباط 
متقاضیان و مشتریان با شما به عنوان عرضه کنندگان این نوع خدمات باشیم. 
ضمن اینکه مشاهده شده است همکاران ســندیکای شما طیف متنوعی از 
 Solution خدمات مختلف هستند. یکی از برنامه های اصلی ما این است که
Providers و تامین کنندگان راهکارها را گسترش دهیم. بنابراین سندیکا و 
شرکت های شما می توانند در این زمینه نیز وارد شوند و با این مرکز همکاری 
کنند. یعنی یک بخش می تواند به عنوان تامین کننده تجهیزات RFID و مانند 
آن ها باشد و یک بخش ممکن است که توســعه دهنده نرم افزارهای موجود 
برای تطبیق با استانداردهای GS1 باشند یا نرم افزارهای جدید بر اساس این 
استانداردها بنویسند و برای معرفی به مشــتریان، در فهرست Vendorهای 
مجاز ما قرار گیرند. می توانند این تبحر را در خــود ایجاد کنندکه در زمینه 
نظام های کدینگ بر اساس استانداردهای GS1 کارهای آموزشی انجام دهند. 

ما نیز استقبال می کنیم یعنی بسیار مشــتاق هستیم که خودمان را کوچک 
نگه داریم و مجبور نباشیم مرکز ملی شــماره گذاری را بزرگ کنیم و به جای 
آن، فضای فعالیت را برای بخش خصوصی و شرکت های بخش خصوصی در 
این حوزه ایجاد کنیم. هر چقدر فعاالن این حوزه افزایش پیدا کنند، به لحاظ 
اقتصادی برای ما هم بهتر اســت٬ برای این که راهکارها سریع تر پیاده سازی 
می شود و اقتصاد ملی از مواهب این راهکارها و اســتانداردها بهتر و سریع تر 
استفاده می کند و در عین حال، مشتریان مرکز هم برای دریافت کد افزایش 

پیدا می کند.
: ملزومات ایجاد یک فضای کاری مشــترک بین 

سندیکا و مرکز چه چیزهایی است؟
عمرانی: در درجه اول، شناخت خوب طرفین از یکدیگر. یعنی ما هر چقدر 
بتوانیم همدیگر را بهتر و بیشتر بشناسیم و شرکت های سندیکا مطالعه کنند 
و ببینند که روی چه ابعادی از حوزه فعالیت های ما می توانندسرمایه گذاری کنند، 
می توانند با این مرکز مذاکره کنند و ما سعی می کنیم بتوانیم  همکاری های 

مشترک بیشتری انجام دهیم.
:  در پایان، اگر نکته دیگری هست٬  بفرمایید

عمرانی: توصیه می کنم که تالش شــود که شرکت های ســندیکا به مرکز 
نزدیک تر شوند و خود را از طریق این مجموعه معرفی کنند. ارزیابی بنده این 
است که اشتیاق فعاالن اقتصادی به این نوع نظام ها بسیار زیاد است. به غلط 
یا درست، این مرکز به عنوان یک تشکیالت وابســته به دولت، مورد اعتماد 
بســیاری از افراد قرار دارد. راحت تر از بخش خصوصی به ما اعتماد می کنند. 
موافق این نیســتم و فکر می کنم که بخش خصوصی آن قدر کرامت و اعتبار 
دارد و خودش فی نفســه ذی اعتبار است و تعامل مشــتریان با فعاالن بخش 
خصوصی باید بدون نیاز به حضور ما رخ دهد، اما در شــرایط حاضر که به ما 
اعتماد بیشتری هست، ما این توانایی را داریم که این ارتباط را برقرار کنیم و 
می توانیم نیازهای فعاالن اقتصادی را به شما ارا ئه کنیم. بنابراین خیلی خوب 
است که ما هم شما را خوب ببینیم و خوب بتوانیم تشخیص دهیم. همچنین 
در هر زمان اگر پروتکل همکاری یا فعالیت مشــترک الزم باشد، این آمادگی 
را داریم. نیز قرار باشد در زمینه توسعه و ترویج این نوع فعالیت ها و امکانات، 

نشست و همایش مشترک ایجاد کنیم، این آمادگی را برای همکاری داریم.
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پایگاه داده گراف 
چیست؟

چه تفاوت هایی بین پایگاه داده های گــراف و پایگاه داده های 
رابطه ای وجود دارد؟

یک پایــگاه داده گراف، اطالعــات را در یک گراف انباشــت می کند و 
عمومی ترین ســاختار داده در نمایش هر نوع اطالعات در یک روش با 
دسترسی باال اســت. برای بیان مفاهیم پایه ای گراف، چند گراف مورد 
بررســی قرار می گیرد. همچنین برای شــکل دادن جمالت و عبارات، 
معموال یک گراف از طریق دنبــال کردن و تعقیــب یال های آن حول 

نمودار خوانده می شود.

یک گراف شامل رأس ها و یال ها 
در یک گراف، ســوابق و رکورد داده هــا در رئوس قــرار دارد که دارای 
ویژگی هایی اســت. ســاده ترین گراف موجود دارای یــک رأس )گره( 
است. یک رکورد )ســابقه( که به نام مقدار اسم گذاری شده به ویژگی ها 
منتسب می شود. یک گره می تواند از یک خاصیت یا ویژگی شروع کرده 
و به میلیون ها ویژگی رشــد پیدا کند، با این وجــود احتمال دارد کمی 
غیرحرفه ای باشد که کار کردن با آن نیز ســخت خواهد بود. در بعضی 
از موارد، تعمیم داده ها بــه چند رأس )گره( متشــکل از روابط صریح، 

توجیه پذیر و معنی دار است.

یک گراف، از روابط تشکیل شده است
رئوس )گره ها( توسط روابط سازمان دهی شده اند که دارای ویژگی هایی 
هســتند. روابط، رئوس را تبدیل به ســاختارهای اختیاری و قراردادی 
می کند که به گراف، اجازه همانند کردن یک فهرست، یک درخت، یک 
نقشه یا یک ســاختار مرکب را می دهد و هرکدام می توانند ترکیبی از 

ساختارهای پیچیده تر و به هم پیوسته باشند.

برچسب ها٬ رئوس را طبقه بندی می کنند
رئوس توسط برچســب ها به مجموعه ها طبقه بندی می شوند٬ در نتیجه 
برچسب ها به معنی طبقه بندی رئوس در گراف هستند. آن ها می توانند 
برای محدود کردن کوئری ها )مبتنی بر پرس وجــو( به زیر مجموعه ای 
از گراف ها، به خوبی فعال ســازی مدل اختیــاری محدودیت ها و قواعد       

اندیس گذاری، استفاده شوند.

کوئری )پرس وجو( از یک گراف به همراه پیمایش
پیمایش گراف را هدایت کرده٬ راه ها و مرتبه رئوس را مشخص می کند 
و چگونگی پرس وجو و کوئــری گرفتن از یک گراف اســت. هدایت از 
رئوس آغازین به رئوس مرتبط بر اســاس یک الگوریتم و یافتن پاسخ ها 
به سواالتی از قبیل »دوستان من چه نوع موسیقی دوست دارند که من 
هنوز ندارم« یا »اگر این منبع تغذیه از کار بیفتد چه نوع خدماتی در وب 

تحت تاثیر قرار می گیرند؟«،  نمونه های قابل ذکر است.

اندیس ها با رئوس مرتبط می شوند
اندیس ها همان ویژگی ها یا رئوس و روابط هســتند که تغییر شکل داده 
شدند. اغلب ممکن است خواسته شود که یک رأس خاص را پیدا کرد که 
برحسب یک ویژگی مورد نظر، روابط دارد. برای پیمودن کل یک گراف، از 
یک اندیس برای نمایش ارتباط استفاده می شود، مانند سوال هایی مشابه 

»حساب نام کاربری master-of-graphs را پیدا کن«.

گردآورنده: محمد هزار جریبی
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چه تفاوت هایی بین پایگاه داده های گــراف و پایگاه داده های 
رابطه ای وجود دارد؟

زمانی که عبارت »پایگاه داده« )data base( شنیده می شود، مفهومی 
از مجموعه داده های ســازمان یافته به ذهن خطور می کند که به صورت 
منظم در سطرها و ستون های یک جدول ذخیره شده است. این مفهوم، 
اســاس پایگاه داده های رابطه ای را تشــکیل می دهد که برای تعامل با 
داده های ذخیره شده، از یک الگوی ثابت به  همراه زبان های کوئری مثل 
SQL تبعیت می کند، جایی که هر سطر، مجموعه ای از صفات است. این 

روش از دهه 70 میالدی به بعد مورد استفاده قرار گرفته است.
به هر حال در 15 سال اخیر، ابتکارات و صنایع متعددی پیدا شده است 
تا جایی که تا حد زیادی مقدار اطالعات تولیدی از توان پایگاه داده های 
رابطه ای بــرای به کارگیری آن تجــاوز کرد. شــرکت های google  و 
amazon حجم عظیمی از اطالعات را از طریق اســتفاده از سرورهای 
بی شــماری که در اختیار دارند، تولید کرده اند. داده های به دست آمده، 
در سراسر دستگاه های متنوع موجود بســط و توسعه یافتند و عملیات 
SQL JOIN رابطه ای با ســاختار ســنتی )از آن برای ترکیب سطرهای 

جدول های مختلف استفاده می شد( امکان پذیر نبود.

پایگاه داده های گراف
پایگاه داده های گراف این طور تعریف شــده است که هر سیستم انباره و 
ذخیره ســازی، مجاورت بدون نیاز به اندیس را فراهم می سازد. این روند 
به آن معناست که هر عنصر در پایگاه داده شامل یک ارتباط مستقیم به 
عنصر مجاور خود است و به جســت وجو و دنبال کردن اندیس ها نیازی 
نیست. به هر عنصر یا رأس، یک لبه )edge( گفته می شود و نشان دهنده 
آن اســت که کدام راس یا رئوس به آن مرتبط هســتند. این ارتباط به 
سیستم پایگاه داده گراف اجازه می دهد که برای بررسی سریع ارتباطات 
رئوس و اینکه چگونــه Netflix می تواند ویدئــو و فایل های تصویری را 

پیشنهاد دهد، از تئوری گراف ها استفاده کند.
قدرت لبه ها برای پایگاه داده گراف این امکان را فراهم می کند که نتایج 
را در مجموعه های داده ای شرکت پذیر پیدا کند )داده جایی که اطالعات 

اجتماعی از لینک های بین رئوس اســت( و ســریع تر از پایگاه داده های 
ارتباطی اســت. پایگاه داده گراف می تواند مجموعه هــای بزرگ داده را 
طبیعی تر مقیاس کند. از طرف دیگر، پایگاه داده های ارتباطی هنوز در 
اجرای عملیات مشابه روی اعداد بزرگ و داده های یکسان بهتر هستند. 
وقتی شــما موجودی بانکی خودتان را مطالبه می کنید، یک فهرســت 
ســریع از تمام تراکنش ها نمی خواهید؛ ولی فقط آخرین خط موجودی 

حساب را می خواهید.
اســتفاده از پایگاه داده های گراف به واســطه پایگاه های داده ترکیبی، 
به ســرعت در حال گسترش به بســیاری از نرم افزارهای کاربردی است. 
جســت وجوی گراف برای شناسایی اندازه داده اســتفاده می شود و یک 
جست وجوی دنباله رابطه ای برای ارائه تجزیه و تحلیل دقیق به کار می رود 
در حالی که این روش، درگیر توسعه و پشــتیبانی دو ساختار پایگاه داده 
است و پاسخ سریع و تحلیل داده ای هدف گرا را ارائه می دهد. تا زمانی که 
نتایج جدید در حال محاسبه هستند، بعضی از راه حل ها نتایج گراف را به 
کاربران معرفی می کند و بقیه سیستم ها، نتایج قدیمی را ارائه می دهند. 
زمانی که می خواهید سیستم خود را معماری کنید، چگونگی هم زیستی 

تحلیل ها و وابستگی ها، حقیقتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یک پایگاه داده گراف در آینده شما وجود دارد؟
اگر جدول های رابطه ای که لینک های بین عناصر داده را شرح می دهند 
به تعداد سه یا بیشتر باشد، آن پایگاه داده شــرکت پذیری باالیی دارد و 
می تواند کاندیدای مناســبی برای یک پایگاه داده گراف باشد. تصمیم 
نهایی نیازمند تجزیه و تحلیل کامل از چگونگی اســتفاده از داده، حجم 
و الگوهای رشد می باشــد و صرفا یک مرور مختصر از جدول و فهرست 
ساختارها نیســت. اگر داده مورد نظر برای تجزیه و تحلیل آماری مورد 
استفاده قرار می گیرد، داده کاوی و اکتشــاف یا تحقیق عملیاتی، هنوز 

جزءکوچکی از راه حل معماری با رویکرد پایگاه داده رابطه ای است.

 www.neo4j.org و  www.seguetech.com منبع: سایت های
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معرفی انواع سنسورهای مورد استفاده مترجم: محمود جعفری ورامینی؛ رشکت ایمن ناوگان خلیج فارس
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معرفی 10 مورد  از  برترین

 برنامه های اندروید

 در سال 2016 

سال جاری شــاهد پیشــرفت چشم گیر 
دانش برنامه نویســی موبایــل، مخصوصا 
برای محبوب ترین سیســتم عامــل دنیا 
بودیم. اگرچه در این سال نسخه های جدید 
بازی های موبایل معروف همانند سال های 
گذشته عرضه نشــدند، اما در عوض شاهد 
رشد دسته بندی  اپلیکیشــن های موجود 
در فروشــگاه ها و رونق تنوع در آن ها بودیم. 
با توجه به  اهمیت این موضوع، به بررســی 
 )Android( برتریــن برنامه های اندرویــد
عرضه شده در سال 201۶ خواهیم پرداخت.

برترین برنامه های اندروید در ســال 201۶ 
نسبت به گذشته پیشــرفت چشم گیری 
داشتند در سال گذشته میالدی، روند کلی 
برنامه نویسی موبایل تغییرات زیادی به خود 
دید و در کنار بهبود کیفیت، از لحاظ کمیت 
نیز پیشرفت چشــم گیری داشت. در میان 
برترین برنامه های اندروید معرفی شده در 
سال 201۶، موارد مختلفی از قبیل ابزارهای 
ویرایش تصویر، پیام رسان ها و دیگر برنامه ها 

در زمینه های گوناگون دیده می شوند.

Brave Browser - 2

مرورگر پیــش فرض گوشــی های اندروید، رابط کاربــری و هم چنین 
ابزارهای کاربردی جالبی نداشــته و هر طرفدار وب گردی مجبور است 
تا در فروشگاه های عرضه نرم افزار به دنبال یک یا چند مرورگر قدرتمند 
بگردد. بریو بروســر )Brave Browser( از جمله برترین برنامه های 
اندروید در زمین وب گردی بوده و نیاز کاربــران را برطرف خواهد کرد. 

شــرکت محبوب ادوبــی (Adobe( در ســال 
جاری تعداد زیادی از اپلیکیشــن های مفید و 
ارزشمند را برای پلتفرم اندروید عرضه کرد. به 
جای شلوغ کردن لیســت با نام بردن از این نرم 
افزارها بــه صورت جداگانه، تمامــی آن ها را در 
کنار هم آورده ایم. مهم ترین این اپلیکیشــن ها 

 ،)Adobe Photoshop Fix) ادوبی فتوشــاپ فیکس
فتوشاپ اسکچ (Photoshop Sketch( و ادوبی کامپ 
سی سی (Adobe Comp CC( بوده اند. اولین مورد یک 
اپلیکیشن ویرایش تصویر است که ابزارها و وسایل بسیار 
کاربردی را برای بهبود کیفیت عکس های ثبت شده در 
موبایل به کاربر می دهد. فتوشاپ اسکچ از دیگر برترین 
برنامه های اندروید سال جاری بوده و با چند ویژگی در 
ســطح حرفه ای به منظور طراحی و نقاشی تولید شده 
است. در نهایت به کامپ سی سی می رسیم. به وسیله این 
برنامه می توانید تا طرح های حرفه ای ایجاد کرده  و سپس 
آن ها را به دیگر نرم افزارهــای ادوبی به منظور ویرایش 
حرفه ای تر منتقل کنید. همانطور که از شرکتی هم چون 
ادوبی توقع می رود، هر سه برنامه به خوبی کار می کنند. 
برای به کار بردن تمامــی ابزارهای آن ها، احتماال باید به 
سرویس فضای ابری ادوبی سر زده و در آن ثبت نام کنید. 

سال گذشته مرورگر معروف لینک بابل 
)Link Bubble( تغییر نــام پیدا کرد 
و به بریو بروسر مبدل شــد. این مرورگر 
بر اســاس کرومیــوم بوده و بــه همین 
دلیل رابط کاربری آن برای بســیاری از 
کاربران احتماال آشــنا خواهــد بود. این 
برنامه به همراه یک ابزار داخلی به منظور 
بالک  کردن تبلیغات ارائه شــده و چند 
ویژگی امنیتی دیگر نیز به  منظور حریم 
خصوصی افراد در محیط وب دارد. شاید 
قوی ترین نکته جذاب در مورد آن در کنار 
رابط کاربری خوب، همان توانایی بستن 

تبلیغات آزاردهنده باشد.

از بزرگترین رونمایی ها در رویداد گوگل I/O ســال گذشته، به 
کروم کاســتوم تبس (Chrome Custom Tabs( اختصاص 
دارد. گوگل معتقد است در شرایط فعلی، وب سایت ها کاربر را 
به مرورگر هدایت کرده و یا نحوه نمایش وب را به اپلیکیشن های 
 Chrome مختلف پیشــنهاد می دهند. اما با قابلیــت جدید
Custom Tabs که عملکرد آن مشــابه اجرای اپلیکیشــن در 
مرورگر اســت، یک کروم در کروم دیگر باز می شود. کرومر در 
واقع نمونه ای از گوگل کروم است که به عنوان یک مرورگر داخل 

برنامه باز می شود.

همانطــور کــه می دانید هــر یک از 
گوشی ســازان، بعد از دریافت اندروید 
خام از گوگل رابط کاربــری آن را بنابر 
ســلیقه خود تغییر می دهد. از آنجایی 
که ممکن است کاربران سلیقه سازنده 
را نپســندند، توســعه دهندگان بــه 
ســاخت النچرهایی زیبا با قابلیت های 
مختلف دســت می زنند. ایــوی النچر 
تقریبا در سرتاسر ســال 201۶ بدون 
توجه کاربران در فروشــگاه های عرضه 
اپلیکیشن قرار داشــت و کمتر کسی 
به قابلیت های آن پی برد، در حالی که 
به عنــوان یکی از برتریــن برنامه های 
اندروید شناخته می شــود. ایوی النچر 
همه چیــز را خالصه کــرده و خبری 
آن  در   )App Drawer( دراور  اپ  از 
نیست. در عوض یک لیست مرتب شده 
از اپلیکیشــن ها بر اساس حروف الفبا و 

به صورت اسالید به کاربر داده می شود و می توان 
برای دسترسی سریع به یک برنامه مورد نظر نام آن 
را جستجو کرد. قابلیت هایی برای سفارشی سازی 
به کاربر داده شده تا به این وســیله از یکنواختی 
ظاهر آن جلوگیری شود. قابلیت ها و ویژگی های 
 Nova( آن بــه اندازه یــک النچــر همانند نــوا
Launcher(  ســنگین و زیاد نیست، اما هنوز در 
مقایسه با اپلیکیشن هایی همچون گوگل ناو النچر 
)Google Now Launcher(، قابلیت های زیادی 

را به کاربر می دهد.

Chromer - 3

Adobe Applications -1

Evie Launcher -4

گردآورنده: مسامانه حسینیان نائینی 
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اپلیکیشن  رسانه های اجتماعی معموال در بین برترین برنامه های اندروید معرفی شده قرار نمی گیرند، اما  اپلیکیشن 
فالمینگو فور توییتر به اندازه ای خوب هست تا در این لیست جای بگیرد. این برنامه  از ویژگی های زیاد بهره می برد که 
از جمله آن ها باید به قابلیت پشتیبانی از چند حساب کاربری به طور همزمان اشاره کرد. گفتنی است کاربر می تواند 
به ازای هر حساب کاربری تنظیمات و ظاهر جداگانه ای را در نظر بگیرد. در باالی تمامی این امکانات، رابط کاربری و 
الیه های مختلف آن قابل سفارشی سازی هستند. هم چنین دسته ای از ویژگی های منحصربه فرد مخصوص به توییتر 
نیز در آن وجود دارند. همانند بسیاری دیگر از اپلیکیشن های توییتر، تنها یک بار پرداخت برای دریافت آن کافی بوده 
و سپس هیچ پرداخت درون برنامه ای وجود نخواهد داشت. برای کاربران پروپاقرص شبکه اجتماعی توییتر، پرداخت 

2.49 دالر قطعا ارزش این اپلیکیشن را دارد.

گیفی بعد از مدت ها خدمت رسانی به کاربران در بستر وب، باالخره تصمیم گرفت تا اپلیکیشن خود 
را ارائه کرده و به این وسیله دسترســی به مخزن انبوهی از انیمیشن های مختلف را در گوشی های 
هوشمند میسر کند. دیگر نیازی به ساخت این دســته از فایل های چند رسانه ای نیست، چرا که در 
گیفی تصاویر از پیش ساخته زیادی وجود داشته و می توان با جستجو کردن بر اساس نام و یا ورود به 
دسته بندی های مختلف در نظر گرفته شده، آیتم مورد نظر را پیدا کرد و سپس در پیام رسان یا شبکه 
اجتماعی به اشتراک گذاشت. گفتنی اســت گیفی جزء  برترین برنامه های اندروید معرفی شده در 

سال 201۶ نبوده و نسخه IOS آن برای نخستین بار در سال 2015 عرضه شد.

رسانی و ارتباط پای ثابت برترین برنامه های اندروید است، به همین دلیل مشاهده چند اپلیکیشن در این حوزه تعجبی 
نخواهد بود. گوگل دوئو (Google Duo( بعد از گذشت مدتی کوتاه از معرفی گوگل الو (Google Allo( عرضه شد، 
اما در مقایسه با آن موفق تر عمل کرده و توانست تا جذب کاربر بیشتری برای خود داشته باشد. دلیل این اتفاق را  می توان 
در تمرکز گوگل دوئو روی یک سرویس و پیاده سازی آن به  بهترین وجه ممکن جستجو کرد. در مقایسه با اپلیکیشن های 
مشابه موجود کنونی، گوگل دوئو بهترین ارتباط تصویری را برای گوشی های هوشمند به ارمغان می آورد. از مزایای آن 
می توان به برقراری تماس هایی رمزنگاری شــده، رابط کاربری آســان و جذاب و امکان برقراری تماس های تصویری با 
 )Knock-Knock) اشاره کرد. از دیگر قسمت های جذاب این اپلیکیشــن باید به ویژگی با نام ناکـ   ناک HD کیفیت

اشاره کنیم. این ویژگی کاربر را قادر می سازد تا پیش از پاسخ، شخص آن سوی تماس را مشاهده کند.

ایزوتوپ اپلیکیشــنی آموزشی و مناســب برای دانش آموزان و دانشجویان اســت. نمایش اطالعات و 
واقعیت های مربوط به تک تک عناصر موجود در جدول تناوبی وظیفه ای اســت که نرم افزار یاد شــده 
در آن به خوبی استاد اســت. از ویژگی های آن می توان به دربرداشــتن اطالعات مربوط به 118 عنصر، 
رابط کاربری جذاب، عکس های بسیار با کیفیت، نبود تبلیغات آزاردهنده، جستجوی هوشمند و قابلیت 
انتخاب واحد درجه بندی دما اشــاره کرد. نســخه رایگان این برنامه با ویژگی های ساده و پایه ای عرضه 
می شود، در حالی که نسخه پرو رابط کاربری حرفه ای داشته و اطالعات جامع تری را درباره هر عنصر به 
کاربر ارائه می کند. ایزوتوپ یکی از برترین برنامه های اندروید سال بوده و استفاده از آن برای دانشجویان 

رشته های مختلف به طور حتم ضروری است.

کوئیک اپلیکیشنی قدرتمند برای ویرایش ویدیو است که توسط شــرکت گو پرو (GoPro( عرضه شده است. این نرم افزار 
مدتی قبل از تصاحب توسط گو پرو، به عنوان ریپلی (Replay( شناخته می شد، اما در سال گذشته میالدی توسط یکی از 
معروف ترین شرکت ها در زمینه ساخت اکشن کمرا خریداری شده و تغییر نام پیدا کرد. گفتنی است کوئیک رایگان بوده و 
حتی بدون خرید یکی از اکشن کمراهای گو پرو نیز می توانید آن را بر روی هر گوشی هوشمند نصب کرده و استفاده کنید. 
گوپرو با تاکید بر هر چه ساده تر شدن فرآیند ویرایش ویدیوهای ثبت شده توسط دوربین های فیلمبرداری ورزشی و حرفه ای 
خود، ریپلی را خریداری کرده و آن را به نام خود تغییر داد. وجــود قالب های متنوع در کنار برخی امکانات ویرایش خودکار 
ویدیو  و  افزودن افکت بر اساس تشخیص اپلیکیشن،  از دیگر خصیصه های کوئیک هستند. مطمئنا به عنوان یک ابزار ویرایش 

ویدیو همه چیز تمام نمی توان بر روی آن حساب باز کرد، اما در حد یک اپلیکیشن موبایل بسیار کاربردی عمل می کند.

پارسل ترک اپلیکیشنی تقریبا سرگرم کننده بوده که به شما برای رهگیری بسته هایتان کمک می کند. 
کار آن در واقع گرفتن شــماره تماس و دیگر اطالعات موسســات حمل و نقل و سپس گنجاندن آن در 
اپلیکیشن خود است تا کاربران در زمان نیاز به آن ها مراجعه کنند. این برنامه از تعداد زیادی دفاتر خدماتی 
در این زمینه در سراسر جهان پشتیبانی کرده و مکان خوبی برای سپردن وسایل خود به منظور ارسال به 
اقصی نقاط دنیا محسوب می شود. ویژگی های قابل توجهی در نسخه رایگان اپلیکیشن گنجانده شده، در 
حالی که در نسخه پرو کاربران عالوه بر دریافت اعالنیه )نوتیفیکیشن(، قابلیت هایی همچون اسکنر بارکد، 
همگام سازی میان دستگاه های اندرویدی و دیگر موارد از این قبیل را دریافت می کنند. اگر ارسال و دریافت 

بسته های مختلف جزو الینفک زندگی شماست، نصب پارسل ترک را حتما در دستور کار خود قرار دهید.

Flamingo for Twitter -5

Giphy -6

Google Messengers -7

Isotope -8

Quik -9

ParcelTrack -10
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شـرکت آمریکایی sas فعـال در تولید تجهیـزات نظامـی از کاله ایمنی ضد گلوله بـا قابلیت دید در شـب، تهویه 
مطبوع و سیستم شناسـایی دشـمنان از طریق سـامانه هوشـمند ردیاب رونمایی کرد. 

کاله ایمنـی Devtac Ronin Kevlar بـا طراحی منحصـر به فرد و بـا الهام از سـری فیلم های جنگ سـتارگان 
در واقـع اولیـن کاله سـاخته شـده از الیـاف کوالر اسـت کـه از برخـورد گلولـه به سـر جلوگیـری می کنـد.  در 
آزمایش هـای انجـام شـده مشـخص شـد کـه الیـاف مـورد اسـتفاده در ایـن کاله حتـی در برابـر گلوله اسـلحه 
کالشـینکف از فاصله نزدیـک نیز مقـاوم اسـت.  یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای ایـن کاله در کنار دیگـر موارد، 
مجهز شـدن به سیسـتم تهویه هـوا برای اسـتفاده طوالنـی مـدت در هنـگام عملیات در شـرایط جنـگ واقعی 
اسـت. این کاله دارای امکانات پیشـرفته دیگر از جمله سـامانه شناسـایی دشـمنان، سیسـتم تشـخیص سـایر 
نیروهای مجهـز بـه کاله ایمنی، سیسـتم نمایشـگر تصویرسـاز در عمق میـدان دید و گیرنـده امـواج سیسـتم موقعیت یاب جهانـی برای مسـیریابی بهتر 
اسـت. کارشناسـان صنایع نظامـی معتقدند کـه بـا اسـتفاده از این کاله ضـد گلولـه، تـرس سـربازان از مبـارزه در خط مقـدم کاهـش می یابد، زیـرا طبق 

مطالعـات انجام شـده بیشـتر سـربازان به علـت تـرس از برخـورد گلوله بـه سـر از ادامه پیشـروی بـه صـورت انفـرادی خـودداری می کنند.

کاله ضدگلوله با قابلیت دید در شب و سیســتم شناسایی دشمنان از طریق سامانه هوشمند ردیاب 

تازه ترین اخبار دنیا در حوزه فناوری

به گزارش از )ســاینس دیلی(، و به گفته محققان بزرگ ترین چالش ساخت این سیستم، یافتن ربات های 
ایمنی بود که خطری را برای کارکنان انبار ایجاد نکنند و توانایی خواندن اطالعات برچسب های RFID را نیز    
داشته باشند. یک گزینه استفاده از ربات های کوچکی بود که وزن بسیار کمی داشتند و موتور آن ها از جنس 
پالستیک ساخته شده بود. اما این ربات ها توانایی حمل تجهیزات RFID را تا فاصله مطلوب ندارند. به همین 
علت محققان راهکاری را در پیش گرفتند که در آن به جای اســتفاده از ربات ها به عنوان حامل تجهیزات 

RFID، از آن ها به عنوان رله های مخابراتی استفاده شد.
اما این شیوه هم چالش های خود را دارد. در واقع از یک طرف تشــخیص موقعیت دقیق کاالها با استفاده 

از این شیوه دشوار است و از طرف دیگر این شیوه موجب افزایش تعداد سیگنال های ارتباطی در یک فرکانس می شوند. به همین علت محققان از فیلترهای 
آنالوگ برای تفکیک سیگنال ها و جلوگیری از تداخل آن ها استفاده کردند. 

همچنین با استفاده از یک رویکرد ساده توانستند  زمان بازخوانی اطالعات برچسب RFID را با موقعیت مکانی ربات های پرنده تطبیق دهند و در عمل موقعیت 
کاال در انبار را تشخیص دهند. به گفته محققان دقت این ربات ها در تعیین مکان کاالها حدود 19 سانتی متر است. 

ردگیری اموال در انبارهای عظیم توزیع کنندگان امروزی به یک چالش بزرگ تبدیل شده اســت. اقالم مفقود شده تنها در آمریکا ساالنه 45 میلیارد دالر به 
کسب و کارها خسارت وارد می کند.

ربات های پرنده مجهز به )RFID( نویدبخش ردگیری دقیق تر اموال

افتتاح هاب اینترنت اشیا در سنگاپور توسط شرکت زیمنس

شرکت آلمانی زیمنس از افتتاح یک مرکز تخصصی گســترش فعالیت های اینترنت اشیا  )IoT( در سنگاپور خبر 
داد. به گزارش وب ســایت Computer Weekly، این مرکز در منطقه مک فرســون )Macpherson( در قلب 

سنگاپور واقع شده و فعالیت اصلی آن »توسعه اپلیکیشن های مربوط به اینترنت اشیا« است.
این مرکز تخصصی نخســتین مورد از این نوع در جهان به شمار می رود و در ابتدا ۶0 کارشــناس در آن به کار و 
تحقیق خواهند پرداخت؛ ولی طبق پیش بینی زیمنس، این رقم تا ســال 2022 پنج برابر خواهد شــد.  دانشگاه 
صنعتی نانیانگ، در راه اندازی مرکز یادشده همکاری داشته است. جو کایرز )Joe Kaeser( مدیرعامل زیمنس در 
سخنانی گفت: ما با این هاب دیجیتالی در حال اشتراک مساعی هستیم و اکوسیستمی برای تیم ها، مشتریان و شرکای تجاری مان می سازیم تا از مزایایی که 
فرایند دیجیتالی شدن می تواند به ارمغان آورد، بهره مند شویم.  وی با اشاره به پیشرفت صنعتی و توسعه زیربنایی سنگاپور، این شهر را محل ایده آلی برای این 

هاب دانست. گفتنی است با وجود جذابیت های IoT، این فناوری در کشورهای آسیای جنوب شرقی هنوز مراحل اولیه خود را سپری می کند.

منبع : پایگاه خبری تحلیلی صنعت و اقتصاد ایران

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد 
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براساس آخرین گزارش ها، کمپانی فیس بوک درحال توسعه اسپیکر هوشمندی مشابه 
با اسپیکر آمازون اکو و گوگل هوم است. اما این اسپیکر برخالف دو محصول ذکر شده، از 
قابلیت تشخیص صدا برخوردار نیست و در عوض، از یک نمایشگر لمسی 15 اینچی برای 

تعامل با کاربر بهره  می برد.
این اســپیکر هوشــمند محصول تالش مهندســان یکی از زیرمجموعه های کمپانی 
فیس بوک به نام Building 8 است که در واقع، این بخش آزمایشگاه سری فیس بوک به 
حساب می آید که بر روی توسعه تکنولوژی های جدید تمرکز می کند. در این گزارش که از 
سوی منابع خبری تایوانی منتشر شده، آمده است که اسپیکر هوشمند فیس بوک توسط 
شرکت Pegatron Technologies تولید خواهد شد. این شرکت سابقه تولید برخی 

مدل های آی فون و تبلت های سرفیس مایکروسافت را در کارنامه دارد. این شرکت قبال، تولید نمونه اولیه برخی از گجت های مرتبط با فناوری اینترنت اشیا را برای 
فیس بوک آغاز کرده بود و گفته می شود که چند کارخانه را نیز برای این منظور در کشور چین احداث نموده، البته هنوز این شرکت اطالعاتی را در خصوص ظرفیت 
تولید این کارخانه ها منتشر نکرده است. بااین حال، گفته می شود که اسپیکر هوشمند فیس بوک از شاسی ساخته شده از آلیاژ منیزیم- آلومینیوم برخوردار خواهد 
بود و یک نمایشگر LCD لمسی 15 اینچی ساخت شرکت ال جی دیسپلی را در خود جای خواهد داد. متاسفانه هنوز جزییاتی در خصوص ویژگی ها و مشخصات 
این محصول به بیرون درز نکرده است، اما گفته می شود که فیس بوک قصد دارد تا دستگاهی فراتر از یک اسپیکر هوشمند را که تنها متکی به هوش مصنوعی است، 
روانه بازار کند و تجربه کار با محصولی متفاوت را برای کاربران به ارمغان آورد. با استناد به این گزارش می توان گفت که اسپیکر مرموز فیس بوک، در سه ماهه نخست 
سال آینده میالدی عرضه خواهد شد. البته هنوز حرفی در رابطه با قیمت و کشورهایی که قرار است این اسپیکر در آن ها عرضه شوند، به میان نیامده است. گفتنی 
است پیش تر شایعه شده بود که بخش Building 8 فیس بوک، درحال ساخت یک دوربین و دستگاهی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده است. اخیرا نیز در خبرها 
آمده بود که این بخش، پتنتی را در سازمان نشان تجاری و پتنت آمریکا )USPTO( برای »دستگاه ماژوالر الکترومکانیکی« به ثبت رسانیده که در واقع، طرحی 
الهام  گرفته از گوشی های ماژوالر است. با این  حال، هنوز هیچ گونه اطالعات موثقی در خصوص این پروژه ها از سوی شرکت  های نام برده منتشر نشده و از این رو، 

نمی توان با قاطعیت عنوان کرد که اسپیکر هوشمند فیس بوک در سال آینده قدم به دنیای واقعی ما انسان ها خواهد گذاشت.

کیف پول هوشمندی که پس از سرقت با سارق سلفی می گیرد! 

در دنیای فناوری امروز تقریبا ساخت همه نوع ابزار برای رفاه حال افراد امکان پذیر شده است، اینترنت اشیا 
و گجت های هوشــمند در کنار هم عالوه بر تامین نیازهای افراد و دسترسی آن ها به امکان ویژه و حتی 

کنترل بسیاری از کارها از راه دور، به راحتی می تواند از اموال شخصی شما نیز حفاظت کند.
گجت های هوشمند از جمله ابزار دنیای فناوری هستند که زندگی را آسان می کنند، نمونه جدید آن یک 
کیف پول هوشمند مجهز به دوربین است. این کیف پول هوشمند عالوه بر اینکه می تواند تلفن همراه شما 
را با اتصال یک کابل شارژ کند٬  در سیستم هوشمندی که روی آن نصب شده به سرقت رفتن یا گم شدن 
کیف را نیز به شما اطالع خواهد داد. نحوه کار کیف پول هوشمند این طور است که پس از سرقت سیستم 

هوشمند به موبایل شما پیام ارسال کرده. همچنین با دوربین بسیار کوچکی که روی آن نصب است٬ عکس فرد سارق را برای شما ارسال می کند.

5تریلیون دالر هزینه برای اینترنت اشیا تا سال 2021
گزارش جدید موسسه بی ای اینتلیجنس نشــان می دهد نسل جدید اینترنت موسوم به 
اینترنت اشیا در حال متحول کردن جهان است و اتصال تقریبا همه ابزار و  وسایل موجود در 
جهان به اینترنت از این طریق و افزایش عظیم حجم داده های تولید شده دو تحول مهمی 
است که از این طریق حاصل می شــود. در این گزارش که از طریق جمع آوری پرسشنامه 
از بیش از 500 صنعت و شــرکت بزرگ در سراسر جهان تهیه شده، چشم اندازی جالب و 
حیرت انگیز از آینده دنیای فناوری ترسیم شده اســت. بر این اساس تعداد ابزار و وسایل 
متصل به اینترنت اشیا در ســال 2021 به 5/ 22 میلیارد وسیله در سراسر جهان افزایش 
می یابد. این رقم در سال گذشته میالدی ۶/ ۶ میلیارد وسیله بوده است. همچنین میزان 

سرمایه گذاری و صرف هزینه شرکت ها در حوزه اینترنت اشیا تا سال 2021 از مرز 8/ 4 تریلیون دالر خواهد گذشت. هدف اصلی از افزایش کاربرد اینترنت اشیا 
غلبه بر چالش های مهم دنیای فناوری و تسهیل ارائه خدمات جذاب به مشتریان خصوصی و دولتی و شهروندان اعالم شده است . 

mehrnews.com: :منبع

اولین اسپیکر هوشمند فیس بوک در سه ماهه نخست سال 2018 عرضه می شود
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تازه ترین اخبار دنیا در حوزه فناوری
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امروزه ایستگاه های آتش نشانی از مکان یاب های GPS استفاده  می کنند. وقتی که  زبانه های آتش در حال خارج شدن از کنترل باشند، 
آتش نشانان تمامی تجهیزات خود را بسیج  می کنند  و  استراتژی هایی  را  در پیش می گیرند تا آتش را به سرعت و در امنیت کامل خاموش 
کنند. کنترل و محدودسازی حجم عظیم آتش در مساحت های باال نیاز به نیروی انسانی آموزش دیده و تجهیزات کامل و به روز دارد. در چنین 
شرایطی هر  آتش نشان  باید  بتواند  شرایط را به درستی درک کند، به درستی موقعیت یابی کند و موانع جلوگیری کننده از فرایند مبارزه با 
آتش را شناسایی کند. به همین دلیل آتش نشانان امروزه از تجهیزات مدرن و به روز برای مبارزه با آتش استفاده می کنند.  سیستم های مکان 

یابی GPS یکی از این فناوری هاست که به آتش نشانان در مبارزه  با آتش و حفاظت از جان خودشان کمک شایانی می کند.

سیستم های مکان یابی چگونه به کمک آتش نشانان می آید؟

سیســتم های مکان یابی GPS چگونه به آتش نشانان کمک 
می کند؟

یکی از بزرگ ترین مزیت های سیســتم های مکان یابی GPS این اســت 
که با استفاده از این سیســتم می توان محل دقیق هر یک از ماشین های 
آتش نشانی را با دقت باال مشــخص کرد. دانستن محل دقیق هر ماشین 
آتش نشانی در میان یک آتش سوزی شدید و خارج از کنترل برای حفظ 
امنیت آتش نشانان اهمیت ویژه ای دارد. همچنین سیستم های مکان یابی 
GPS در به کارگیری تجهیزات و امور عملیاتی آتش نشــانی نقش بسیار 
ویژه ای دارد و به آتش نشانان این اجازه را می دهد که بتوانند محل استقرار و 
حرکت های هر کدام از همکارانشان را رصد کنند و با توجه به نوع حرکت و 
گستردگی آتش استراتژی های اطفای حریق خود را تغییر دهند. از سویی 
دیگر امکان استفاده از سنسورهایی مختلفی مانند سنسور دما، رطوبت و ... 
همراه با این تجهیزات، این امکان را به مرکز کنترل می دهد که اطالعات 
محیطی را بدون تماس با آتش نشــان به صورت برخط در اختیار داشته 

باشد.

سیستم های GPS، قبل و بعد از وقوع آتش سوزی
کامال مشخص است که سیستم های مکان یابی GPS مزایای بسیار منحصر 
به فردی دارد که آتش نشانان را در مبارزه با آتش کمک می کند، اما می توان 
از این سیستم ها اطالعات مفیدی حتی قبل از وقوع آتش سوزی به دست 
آورد. سیستم های GPS می توانند صاعقه ها را در زمان وقوع طوفان های 
شدید و احتمال وقوع آتش ســوزی های سنگین  ردیابی کنند. هر چقدر 
این سیســتم های مکان یابی GPS پیشــرفته تر شــوند و در این زمینه 
نوآوری های بیشتری صورت بپذیرد، طبیعتا می تواند کمک بیشتری به 

آتش نشان ها در انجام عملیات هایشان کند و ایمنی آن ها را  افزایش دهد.

گردآورندگان: آتنا شاهمرادی - علی رضا بنی جاملی
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تازه ترین اخبار ایران در زمینه فناوری

مدت کوتاهی است که پرداخت های موبایلی بر پایه فناوری NFC درکشور 
فعال شــده تا از این طریق گوشــی های تلفن همــراه به تدریج جایگزین 
کارت های اعتباری شــود. اکنون تا ســقف 200هزار تومــان را از طریق 
گوشی های هوشمند تلفن همراه و پایانه های فروش می توان پرداخت کرد 
که این مبلغ قرار اســت به زودی تا 50 میلیون تومان افزایش یابد. با توجه 
به توسعه استفاده از تلفن های همراه هوشــمند در کشور و خأل استفاده از 
ابزارهای جدید پرداخت کــه جایگزین پایانه های فــروش خودپردازها یا 
پرداخت های اینترنتی شود، بانک مرکزی اردیبهشت ماه سال جاری مجوز 
پرداخت های موبایلی (NFC( را به بانک های کشور ابالغ کرد. در این شیوه 

پرداخت های موبایلی با NFC رشد کرد

پرداخت ها بدون استفاده از کارت و با اســتفاده از نشان گذاری کارت های 
بانکی در بستر امن انجام می شود و این شیوه را می توان از طریق هردستگاه 
هوشمندی مانند ساعت هوشمند، تلفن همراه و یا فناوری های پوشیدنی 
اجرا کرد. در این روش با نزدیک کردن گوشــی هوشــمند بــه پایانه های 
فروشی که به فناوری NFC مجهز باشــند، اطالعات به شکل نشان گذاری 
شده از طریق نرم افزارهایی که در گوشی نصب شده است به شاپرک منتقل 
می شــود. کاربران می توانند با بهره گیری از تکنولوژی NFC پرداخت های 
خرد خود از قبیل بلیت های الکترونیک شهری مانند مترو و اتوبوس، هزینه 
پارکومترو... را با موبایل بپردازند، بدون اینکه هیچ رمزی وارد کنند. کیف 
پول همراه تنها کاربرد این تکنولوژی نیســت و می توان برای انتقال ساده 
و راحت فایل های مدیا بین دو گوشی از NFC اســتفاده کرد. برای این کار 
کافی است که NFC گوشــی را فعال کرده و فایل را از یک گوشی به گوشی 
دیگر انتقال داد. در آینده نزدیک، NFC بیشترین تاثیر را در نحوه استفاده 
از موبایل ها خواهد داشــت، از خرید تا برقراری ارتباط با دوســتان یا قفل 
کردن وسیله نقلیه به نوعی به این تکنولوژی وابسته خواهند بود. پیش ازاین 
بانک مرکزی از روش پرداخت الکترونیک NFC در ســی امین نمایشــگاه 

بین المللی کتاب تهران رسما رونمایی کرد. 

رئیس دانشــکده علمی کاربردی پســت و مخابرات گفت:  مراحل گرفتن 
تایید ایجاد دوره های جدید از دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام شده و 
این دانشگاه با ایجاد 4 رشته جدید در دانشکده پست و مخابرات، موافقت 

کرد.
دکتر وحید یزدانیان٬ رئیس دانشــکده علمی کاربردی پســت و مخابرات 
درباره برگزاری دوره های جدید آموزشی در دانشــکده پست و مخابرات، 
گفت: دروس کاردانی و کارشناســیICT  ســال ها در این دانشــکده ارائه 
می نمود٬ در حالی که امروز باید به این حوزه به طور عمیق و تخصصی نگاه 
شود و به طور مثال به رشــته های تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، 
شبکه و امنیت پرداخته شود. رئیس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به 
اینکه پیگیر راه اندازی چند رشته جدید دیگر هستیم، افزود: یکی از آن ها 
دوره  اینترنت اشیا اســت که با پایان تدوین دوره به احتمال زیاد در سال 
آینده دانشجو در این رشته می پذیریم . وی با اشاره به تدوین سرفصل های 
دوره های کوتاه مدت اینترنت اشــیا، گفت: این دوره هــای کوتاه مدت در 
نمایشگاه تله کام 95 ارائه و از برگزاری این دوره ها استقبال شد. همچنین 
دکتر یزدانیان از طراحی ســرفصل های دوره های بلند مدت اینترنت اشیا 
خبر داد و گفت: این دوره های بلندمدت منجر به دریافت مدرک تحصیلی 
می شود و برای کارشناسان فناوری اطالعات با گرایش اینترنت اشیا تدوین 
شده اســت. وی در پایان به راه اندازی آزمایشگاه آموزشــی اینترنت اشیا 

ایجاد 4 رشته جدید و نگاه ویژه به موضوع اینترنت اشیا

اشاره کرد و افزود: باید در این زمینه مدلی وجود داشته باشد که قابل ارائه 
باشد که این کار در آزمایشگاه اینترنت اشیا انجام می شود
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خیابان های کم عرض و شلوغ در مرکز زاهدان به پارک کردن های نامنظم خودرو 
مشهور است٬ اما مدتی است که شهرداری برای این وضعیت چاره ای اندیشیده 
و طرح پارک در حاشــیه خیابان که به پارکبان معروف است  از ابتدای امسال 
در خیابان های مرکزی شــهر در حال اجراست. عطاءا... شه بخش٬ نایب رئیس 
شورای شهر زاهدان در این باره می گوید:  افراد با خرید برچسب مخصوص، 10 تا 
30 هزار تومان به پارکبان پرداخت می کنند که 3 هزار تومان آن هزینه برچسب 
است و بقیه به عنوان شــارژ در سیستم برای خودرو ثبت می شــود. وی ادامه 
می دهد: از زمان نصب برچسب بر شیشه خودرو هر زمان افراد خودروی خود را 
در حاشیه مشخص شده پارک کنند، پارکبان توسط دستگاه، برچسب RFID را 
ثبت سیستم می کند. پارک به مدت 30 دقیقه  رایگان است اما در صورت پارک 
خودرو بیش از 30 دقیقه هزینه استفاده از حاشیه خیابان به صورت تصاعدی 
محاسبه و از شارژ خودرو کم می شود. زمانی هم که خودرو از پارک خارج شود٬ 
برچسب نصب شده که به سیستم هوشمند مجهز است خروج خودرو از پارک را 

استقرار سامانه کارت پارک الکترونیک در شهر زاهدان
از طریق دستگاه به اطالع پارکبان می رساند و به این ترتیب مدت زمان استفاده از 
حاشیه خیابان و هزینه آن مشخص می شود. وی عنوان می کند: این طرح توسط 
یکی از شــرکت های خصوصی که دارای تجهیزات و زیرساخت های الزم برای 

اجراست زیر نظر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری زاهدان انجام می شود.
 محمد قاسمی٬ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری زاهدان هم 
می گوید:  با توجه به  اینکه بسیاری از خیابان های شهر بنا به دالیلی از قبیل پارک 
نابه جا، پارک دوبله و اســتفاده غیراصولی از ظرفیت معابر همواره با افزایش بار 
ترافیکی و مشکالتی در تردد مواجه بود٬ با هدف رفع مشکالت ترافیکی موضوع 
اجرای طرح پارک حاشــیه  ای )پارکبان( را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با 
این معضالت مطرح کردیم که مورد موافقت قــرار گرفت. وی تصریح می کند:                       
نظم دهی به پارک خودروها و جلوگیری از پارک غیرضروری وسایل نقلیه، بهبود 
تردد، ترغیب به استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی و تحلیل داده های 
جمع آوری شده برای برنامه ریزی های حمل و نقل و کنترل هرچه بهتر ترافیک 
شهری از جمله اهداف اجرای این طرح است که امیدواریم شهروندان با همکاری 
خود در تحقق بهتر اهداف پیش بینی شــده یاری رسان باشند. وی خاطر نشان 
کرد: این طرح در راستای اجرای ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و 
آیین نامه اجرایی تبصره 1 آن در معابر پرترافیک شهر در دستور کار قرار گرفته  

است.

رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک کشــور با بیان اینکه دستگاه قضایی 
نهادهای متعددی را در زیر مجموعه خود دارد٬ گفت: ســازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور یکی از نهادهایی است که از ســال 1290 در کنار محاکم 
دادگستری ایجاد شــده است و امروز خدمات بسیار گســترده ای در حوزه 
ثبت اسناد اراضی و امالک، ثبت شرکت ها و موسسات، ثبت ازدواج و طالق، 
ثبت مالکیت صنعتی مانند عالیم تجاری و اختراعات و تنظیم اسنادی مثل 
وکالت نامه را به مردم ارائه می دهد. وی با اعالم اینکه در سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور زیرســاخت های خوبی در حوزه دادرسی و ابالغ الکترونیک 
فراهم شــده٬ ادامه داد: ثبت صدها میلیون ســابقه کاغذی و حجم عظیم 
خدمات، آســیب های جدی در این سازمان )مانند ســرقت و آتش سوزی( 
ایجاد کرده بود که در این رابطه فعالیت های زیادی در همه بخش ها صورت 
گرفت تا اکثر اطالعات و دفاتر تبدیل به فایل الکترونیک شــده و هم اکنون 
بانک های اطالعاتی گســترده ای در حوزه امالک، ثبت شرکت های تجاری 
و موسسات و ثبت عالیم و اختراعات شــکل گرفته است و بخش عمده ای 
از فعالیت این سازمان به شــکل الکترونیک درآمده است و پیشخوان ها به 

40 میلیون هکتار منابع طبیعی کشور در طرح کاداستر جانمایی شده است

درون خانه مــردم رفته و تقاضای ثبت خدمــات از طریق فضای مجازی و 
از طریق فایل الکترونیک پذیرفته می شــود. همچنین تویسرکانی با اعالم 
اینکه با الکترونیکی شدن ارائه خدمات، ساالنه حدود30 میلیون مراجعات 
مردمی را کاهش دادیم و از مجموع 30 میلیون اسناد مالکیت دفترچه ای 
که در اختیار مردم اســت٬ حدود 1۶ میلیون سند را از طریق سیستم های 
الکترونیک و سیستم کاداســتر به صورت تک برگ در اختیار این افراد قرار 

دادیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با اعالم اینکه در حوزه شهری هیچ 
سند مالکیتی را غیر از سیستم کاداســتر صادر نمی کنیم٬ افزود: بخشی از 
طرح کاداستر در حوزه مالکیت های دولت است که هنوز اجرا نشده است. 
از مجموع حدود 140 میلیون هکتار منابع طبیعی کشور حدود40 میلیون 
هکتار را در طرح کاداســتر جانمایی کردیم و حدود 90 درصد از روستاها 
)آنجا که سکونت گاه های اشخاص است( در سیستم کاداستر جانمایی شده 
است. تویسرکانی با اشاره به اینکه در گذشــته صدور اسناد مالکیت برای 
اشخاص به پالک های مجاور ارجاع داده می شــد٬ گفت: امروز دیگر امکان 
صدور سند مالکیت معارض وجود ندارد و برای هیچ ملکی بیش از یک سند 
صادر نمی شود٬ چون ســامانه به نحو خودکار جلوی این اقدام را می گیرد. 
وی با اشاره به اینکه در سیستم کاداســتر تعیین حدود مالکیت براساس 
مختصات جهانی صورت می گیرد٬ افزود: ســال گذشته شــبکه ای به نام 
تحدید و حدود ملی مالکیت ها در کشور راه اندازی شد٬ بر همین اساس 144 
ایستگاه ماهواره در کل کشور برای این مهم در نظر گرفته شد. به طوری که 

محدوده مالکیت ها را با خطای 3 سانتی متر تعیین مختصات می کند.
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سرپرست اداره کل روابط عمومی ســازمان حج و زیارت درباره مچ بندهای 
همراه زائران حج 139۶ که برای اولین بار مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: 
این مچ بندها تنها از فاصله 10 ســانتی متری قادر به انتقال اطالعات زائر به 

گوشی های همراه مدیران کاروان ها و نیروهای امدادی است.
سید ابراهیم اسداللهی با بیان اینکه این مچ بندها ساخت صنایع الکترونیک 
شیراز وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، افزود: طراحی،  
ساخت و تولید این مچ بندها توســط نیروهای توانمند و متخصص داخلی 
انجام شده است. وی اظهار کرد: در داخل این مچ بندها قطعه ای چیپ مانند 
)الکترونیکی( طراحی شــده که در این حافظه تمام اطالعــات اولیه زائران 
اعم از نام و نام خانوادگی، کاروان، اســتان اعزامی، مسائل پزشکی و تمامی 

اطالعات الزم قرار گرفته است. وی گفت: تمامی نیروهای امدادی، ستادی مشخصات و کاربردهای مچ بندهای الکترونیکی حجاج
یا مدیران کاروان های اعزامی به عربســتان که دارای گوشی های هوشمند 
همراه هستند با اســتفاده از NFC بر روی آن گوشی ها می توانند با نزدیک 
کردن گوشــی خود به این مچ بندها به تمامی اطالعات زائر نیازمند کمک، 

دسترسی پیدا کنند.
اســداللهی تاکید کرد: با توجه به اینکه انتقال اطالعات تنها به گوشی های 
دارای قابلیت اف ان اسی، آن هم از فاصله 10 سانتی متری قابل فعال شدن 
اســت٬ بنابراین هیچ گونه کنترل ماهواره ای، جی پی اس یا ردیابی نیز برای 
زائران صورت نخواهــد گرفت. وی با بیان این که موضوع مچ بندها از ســال 
138۶ در دستور کار سازمان حج و زیارت قرار گرفته و بنا به ضرورت موجود، 
امسال برای نخستین بار مورد اســتفاده قرار گرفت، گفت: از دیگر امکانات 
طراحی شده در این مچ بندها، نقشه تمام مکان های مورد نیاز مکه و مدینه 
است که به هیچ عنوان ارتباطی به عربستان نداشــته و آن ها نیز هیچ گونه 
کنترل و دخــل و تصرفی در آن ندارند. سرپرســت اداره کل روابط عمومی 
ســازمان حج و زیارت با تاکید بــر اینکه در واقع ایــن مچ بندها یک کارت 
شناسایی هوشمند اســت، اظهار کرد: در صورت موفقیت اجرای این طرح 
برای ارائه این مچ بندها به تمام کشورهای اسالمی پیشنهاد داده خواهد شد. 
وی یادآور شد: این مچ بندها از ابتدا تا انتهای سفر حج 139۶ به همراه زائران 
خواهد بود. بر اســاس برنامه ریزی های انجام گرفته امسال 85 هزار و 500 
نفر زائر ایرانی در قالب ۶00 کاروان برای انجام مناســک حج 139۶ از 20 

ایستگاه پروازی داخل کشور راهی عربستان خواهند شد.

کمتر از یک هفته پس از رونمایــی از پابندهای الکترونیکی در ایران، رئیس 
سازمان زندان ها از اســتفاده از این پابندها برای 40 هزار زندانی تا سال 97 
خبر داد. اگر این وعده محقق شــود جمعیت زندان هاي کشور که هم اکنون 

حدود 22هزار نفر است 18درصد کمتر خواهد شد.
اهمیت این خبر وقتي روشن مي شود که بدانیم زندان هاي ایران با ظرفیت 
استاندارد 88هزار نفر تا نزدیک 3برابر مهمان دارند. اصغر جهانگیر که هفته 
گذشته در مراسم آغاز استفاده آزمایشــي از این پابندها براي 300زنداني، 
از توســعه آن ها در آینده نزدیک خبر داده بود، این بار البته شرطي هم براي 
توسعه این پابند ها گذاشت و گفت: » اگر استفاده از مجازات هاي جایگزین 
به یک فرهنگ تبدیل شــود و اصالح کوچکي در برخي قوانین براي توسعه 
متهمان اســتفاده کننده از پابندهاي الکترونیکي صورت گیرد، مي توان تا 
40 هزار مددجو را مشمول اســتفاده از این پابندها قرار داد که این موضوع 
در کاهش جمعیت کیفــري مؤثر خواهد بود. به عنــوان پایلوت 300 پابند 
الکترونیکي مورد استفاده قرار گرفته و البته تعداد پابندهاي تولید شده بیش 
از این رقم اســت«. وي با تأکید بر اینکه تالش مي شود وثیقه استفاده از این 
ابزار کاهش یابد تا مددجویان از این تسهیالت راحت تر استفاده کنند، افزود: 
وقتي متهم از کنترل خارج شــد بعد از 2  دقیقه دستگاه که یک سیم کارت 
در آن واقع شده به متهم هشــدار مي دهد تا برگردد و درصورت بي توجهي 
مددجو به این هشــدار، اقدامات بعدي براي بازگرداندن او انجام مي شــود. 
هم اکنون و طبق قانون، تنها محکومان مالي امکان استفاده از این پابندها را 
دارند و قرار است همه افرادي که این شرایط را ندارند و مجبور به حبس یک 
تا 10 روزه هستند نیز مشمول استفاده از این پابندها شوند. حسن نوروزي، 
سخنگوي کمیسیون قضایي و حقوقي مجلس گفت: آموزش قضات پیش از 

پابند الکترونیکی برای 40 هزار زندانی تا  سال97

آغاز به کار و آموزش حین خدمت برای اســتفاده قضات از مجازات دیگري 
جز حبس در جرایم مختلف کیفري و حقوقي الزم است. متأسفانه در حوزه 
قوانین کیفري حتي به موضوعاتي مانند امور آموزشــي و فرهنگ سازي که 
در کنار ســایر مجازات ها آمده٬ توجهي نمي شود. قضات و حقوق دان ها باید 
بدانند مجازات حبس آخرین راه حل اســت. در واقع مجازات حبس مانند 
مجازات اعدام است به نوعي که اعدام، مرگ ناگهاني و حبس، مرگ تدریجي 
نامیده مي شود. بنابراین در تعیین این نوع مجازات باید بسیار مالحظه شود. 
قضات تا جایي که امکان دارد باید از مجازاتي مثل محرومیت هاي اجتماعي 
و جزاي نقدي و حتي محرومیت از اعتبارات اجتماعي اســتفاده کنند. این 

موارد در قانون جدید مجازات اسالمي نیز آمده است. 
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کارگاه آموزشی منطقه ای اینترنت اشیا با مشارکت اتحادیه جهانی مخابرات، 
تیرماه امسال در دانشکده پست و مخابرات برگزار شد.

با رایزنی های صورت گرفته از سوی ایران با اتحادیه جهانی مخابرات (ITU( و 
تصویب کمیته تلفیق برنامه های این اتحادیه در آسیا و اقیانوسیه، برگزاری 
کارگاه آموزشی اینترنت اشیا ویژه کارشناســان و مدیران حوزه ICT آسیا و 
اقیانوسیه به ایران واگذار شد. این کارگاه با حضور اساتیدی ازITU  و رئیس 
گروه مطالعاتی اینترنت  اشیا و شهرهای هوشمند این اتحادیه و نیز مدرسان 
داخلی برگزار شد. کمیته راهبردی برای استفاده بهینه از این کارگاه و لحاظ 
کردن دیدگاه های بخش صنعت، رگوالتوری و دانشگاه ها در دانشکده پست 
و مخابرات تشکیل شده اســت که با درنظرگرفتن نقطه نظرات بخش های 

کارگاه منطقه ای اینترنت اشیا در ایران برگزار شد
مختلف، نســبت بــه اصالح 
و تغییــر عناوین پیشــنهاد 
شده از ســوی اتحادیه جهانی 
مخابرات، اقدام شده است. این 
کارگاه از 17 تیرمــاه به مدت 
4 روز در تهران برگزار شــد و 
به حضور  عالقه مندان  ثبت نام 
در کارگاه منطقــه ای اینترنت 

اشیا (IoT( از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی دانشکده پست و مخابرات، 
صورت گرفت. 

تازه ترین اخبار ایران در زمینه فناوری

زیست آنالین: با معرفی سه ایده برتر، رویداد استارت آپ ویکند محیط زیست 
و مدیریت شهری هوشمند، پس از سه روز فعالیت تیم های منتخب دور اول،  

جمعه 11، اسفند 9۶ در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسید.
به گزارش زیست آنالین، نتایج  اســتارت آپ ویکند محیط زیست و مدیریت 
شهری هوشــمند، که  با هدف مدیریت حمل و نقل و ترافیک و آلودگی هوا، 
مدیریت پایدار منابع آب، انرژی، پســماند، تنوع زیستی و در جهت رسیدن 
به درآمد های پایدار، 9 اسفند ماه در سالن ایران زمین شهرداری، آغاز به کار 

کرده بود، پس از 5۶ ساعت کار تیمی اعالم شد.
گروه های Plus tic و ســپس  Rana و  Meydoon بــه ترتیب به عنوان     

ایده های برتر این رویداد انتخاب شدند.
جایزه ها برای گروه اول )پالســتیک( 20 میلیون ریال، گروه دوم )رعنا(  15 
میلیون ریال و گروه سوم )میدون( 10 میلیون ریال در نظر گرفته شد و عالوه 
بر این سه گروه برتر، سازمان حفاظت محیط زیست از گروه  Dir food  )دیر 
فود(حمایت خواهد نمود.در نخســتین روز این رویــداد ، از میان ۶9 ایده به 
اشتراک گذاشته شــده ، هر کدام از شرکت کننده ها به ســه ایده رای داده و 
پس از شمارش رای ها ، 10 ایده  انتخاب شده و افراد در این گروه ها تیم بندی 

شدند.
طبق گفته علیرضا جوزی تســهیل گر و نماینده جهانی استارتاپ ویکند،  به 
دلیل وجود ایده های بسیار مناســب و افزایش تجربه در میان اعضا،  2 گروه 

دیگر نیز اضافه شده  و در نهایت 12 گروه به رقابت پرداختند. 
 انتخاب سه ایده برتر از میان ایده های زیر صورت گرفته است.

Radical )1 : تولید و عرضه فیلتر سبز در جهت کاهش آلودگی تولید شونده 
از ماشین ها

Robo cycle )2: جمع آوری و تفکیک پسماند خشک و تر از مبدا به صورت 
هوشمند

Dir food  )3:  انتقال مواد غذایی بال اســتفاده در رستوران ها به افرادی که 
قدرت خرید کمتری دارند

Chaparak  )4: رزرو آنالین پارکینگ در پر ترددترین مکان های تهران
Khorshid  )5: مشارکت و ســرمایه گذاری در خانه هایی با موقعیت نصب 

پنل های خورشیدی
Plus Tic )۶: تبدیل مواد بازیافتی و پالستیکی بال استفاده به مواد تزیینی، با 

رعایت اصول بهداشتی

برگزیدگان نهایی رویداد  استارت آپ ویکند             
محیط زیست و مدیریت شهری هوشمند

Baz plast )7: فروش ظروف یک بار مصرف و خریــد دوباره آن ها به جهت 
بازیافت

Mashad yar )8: ایجاد ســایتی مرجع در خصوص کارهای شــهرداری و 
تشکیل پل ارتباطی میان مردم و شهرداری

Bachi ro  )9:   اپ ارائه دهنده بهترین مســیر با ترافیک کمتر و ارائه دهنده 
مسیر های بهینه و هوشمند در حمل و نقل عمومی

Rana )10 : اپ آموزش پرورش گیاهان و خرید و فروش آنها با حداقل زمان 
و هزینه موجود

El zist  )11: جمع آوری زباله های الکترونیــک و انتقال آن به کارخانه های 
بازیافت کننده زباله های الکترونیکی

Meydoon  )12 : فــروش آنالین میوه از میوه و تره بار با قیمت مناســب و 
دست چین شده

قابل ذکر است هیئت داوران در نخســتین رویداد استارت آپ ویکند محیط 
زیست و مدیریت شــهری هوشــمند، آقایان حاج علی محمدی) موسس دو 
اســتارتاپ همیار ورد پرس و ژاکت( ،  دکتر آیدین سالم زاده ) موسس و مدیر 
عامل استارتاپ لند سریر( ، کیوان یزدی فرد)مدیر ارشد عملیات آواتک و مربی 
کارآفرینی( ، حسین رضا شــهید زاده )قائم مقام شرکت کنترل کیفیت هوا(، 
محمد هادی حیدر زاده)مشاور معاون خدمات شــهری و شهرداری تهران(، 
مجید محرابی)کارشناس سازمان مدیریت پسماند(،  مهدی آیینی مهر )مشاور 
در توسعه کسب و کار نوآوری و دانش بنیان سازمان حفاظت از محیط زیست( 
و حامیان این رویداد نیز، زیست آنالین )حامی رســانه ای(، معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، دفتر توسعه پایدار دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، 
سازمان حفاظت محیط زیســت، موسســه فرهنگی هنری قاب سبز، شهر 

هوشمند تهران، نوآفرینان و تازه های انرژی بوده اند
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معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات از معرفی 8 پروژه آماده شــده در 
حوزه دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ خبر داد.

نصراهلل جهانگرد رئیس ســازمان فناوری اطالعات در نشســت خبری در 
نمایشگاه الکامپ 23، درباره دولت الکترونیک با اشاره به اینکه توسعه دولت 
الکترونیک در دو بخش انجام شده اســت، گفت : بخش نخست در شورای 
اجرایی فناوری اطالعات با تدوین استانداردها و برنامه های نرم افزاری مادر، 
حوزه آدرس دهی و مبادله دیتای دولت و  نحوه تعامل بین دستگاه ها انجام 
شده است. وی فعالیت در دســتگاه ها را بخش دوم توسعه دولت الکترونیک 
عنوان کرد و تاکید داشــت: در این حوزه 8 پروژه آماده معرفی شــده اند که 
در روزهای آینده در همین نمایشگاه اعالم می شود که مهم ترین آن ها ارائه 
ســرویس دولت الکترونیک در بستر موبایل اســت. رئیس سازمان فناوری 
اطالعات از همکاری با ســازمان امور اســتخدامی در این حــوزه خبر داد و 
افزود: با همکاری سازمان امور استخدامی کشــور، سند رسمی خدمات در 
108 دستگاه دولتی تدوین شــده و با این کار خدمات ارائه شده توسط این 
دستگاه ها احصا شده است. وی به احصای بیش از 2000 مجوز صادره توسط 

8 پروژه دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ معرفی شد

این شبکه توســط یکی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور 
راه اندازی شد و قرار است در فاز نخست 12 شهر و 30 درصد جمعیت کشور 

را تحت پوشش قرار دهد.
شــبکه ملی اینترنت اشــیا به عنوان یکی از پارامترهای اصلی شــبکه ملی 

با حضور وزیر ارتباطات، شبکه ملی اینترنت اشیا راه اندازی شد

اطالعات با حضور وزیر ارتباطات راه اندازی شــد. محمود واعظی در آستانه 
فاز تکمیلی شــبکه ملی اطالعات، شــبکه ملی اینترنت اشــیا را به عنوان 
یکــی از پارامترهای خدمات پایــه این پروژه ملی، افتتــاح کرد. همچنین 
مطابق با اعالم مســئوالن، فاز دوم این پروژه با پوشش 50 درصد مساحت 
جغرافیایی کشور تا شهریورماه سال 1398 راه اندازی می شود. با اجرای این 
پروژه اتصال تمام اشیا، انســان و محصوالت به شبکه اینترنت و شبکه ملی 
اطالعات برقرار خواهد شــد. وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از این پروژه 
گفت: اینترنت اشــیا در دنیا نیز یک مفهوم جدید است و خوشحال  هستیم 
که توانســته ایم کارکردهای این پروژه را همزمان با سایر کشورهای دنیا در 
ایران نیز پیاده ســازی کنیم. واعظی با بیان اینکه بایــد حدود 150 تا 200 
دستگاه اجرایی و حکومتی به این شبکه متصل شوند، تاکید کرد: با این حال 
پیش بینی می کنیم درصورتی که 15 دســتگاه اصلی به این شبکه متصل 
شــوند، بالغ بر 75 درصد نیاز مردم برای دریافت خدمات الکترونیکی انجام 

خواهد شد. 

تازه ترین اخبار ایران در زمینه فناوری

دستگاه ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: با بررسی انجام شده این دستگاه ها 
در پنج مرحله نخســت نمایش و عرضه، دوم مبادله دیتا، ســوم دریافت و 
پرداخت، چهارم یکپارچه سازی و پنجم بوروکراسی، قرار دارند.  وی افزود: 
بسیاری از دستگاه ها از مرحله نخســت و دوم عبور کرده اند و سرویس های 
دریافت و پرداخــت را ارائه می کننــد و برخی هم درحــال راه اندازی این 
مراحل هســتند. معاون وزیر ارتباطات از اتصال کل 108 دستگاه کشور در 
دولت الکترونیک خبر داد و گفت : این 108 دستگاه امکان ارائه سرویس به 
دستگاه های دیگر، کسب وکارها و مردم را دارند  و به طور مثال بانک مرکزی 
فقط به هزار نقطه متصل می شود. جهانگرد در بخش دیگر از سخنان خود به 
تعداد 140 هزار اپلیکیشن تولید شده در کشور اشاره کرد و تصریح داشت: 
اگر دستگاه های دولتی آی پی خود را آزاد کنند٬ پیش بینی می شود بیش از 
یک میلیون اپلیکیشن در کشور تولید شود . وی درباره نحوه نظارت بر تولید 
اپلیکیشــن نیز گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی در زمینه محتوایی 
این تولیدات را براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی بررسی می کند 
و از نظر امنیتی هم از طریق مرکز ماهر به این اپلیکیشــن ها ارایه سرویس 

می کنیم.
همچنین معاون وزیر ارتباطات به حوزه اینترنت اشیا اشاره کرد و گفت:  این 
حوزه جدیدترین کاربرد شبکه های دسترسی است که در ایران اپراتورهای 
اول و ایرانسل امکان دسترسی به اینترنت اشیا را فراهم کرده اند و 2 شرکت 
خصوصی نیز در حال تســت در این حــوزه هســتند و وزارت ارتباطات از 
طریق پژوهشگاه فضایی در دشت مغان سنســورهایی را به صورت پایلوت 
به کارگرفته و وزارت نیرو نیــز در حوزه کنتورهای هوشــمند آب و انرژی 

پروژه هایی را انجام داده است. 
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بخش اول: اطالعات مجری پروژه
نام شرکت: همکاران سیستم 

نام و سمت تکمیل کننده  فرم: مصطفی حسینی؛ مدیرعامل
نام شرکت مجری: شرکت مشورت همکاران سیستم 

نام مدیر پروژه: رویا عسگری
نشانی: باالتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، پالک 20

شماره تماس: 02184205222
Info@sgnec.net :پست الکترونیکی

/http://sgnec.net :نشانی سایت
کارفرما: هلدینگ پتروشیمی باختر )پتروشیمی لرستان(

مدت اجرا: 2 ماه

RFID مدیریت انبار با
Inventory Management with RFID

چگونه می توان به فرایندهای  انبار، دقت و سرعت بخشید؟
مدیریت فرایندهای انبارداری و کسب اطالعات دقیق و به هنگام 
از وضعیت موجودی های ســازمان، از نیازهای اولیه و مهم مدیران 
اســت تا بتوانند براســاس آن برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسبی 
برای کنتــرل هزینه های نگهــداری موجودی، ســفارش گذاری 
و تامین به موقع کاال و پیشــگیری از کمبود موجودی آن داشــته 
باشــند. عملیات انبارداری و حسابداری انبار شــامل فعالیت های 
مهمی ماننــد مدیریت انبــار، جانمایــی کاال، مدیریت موجودی، 
ثبت ورود و خروج کاال، قیمت گذاری و حســاب داری مواد و کاال، 
مدیریت درخواســت ها و ســفارش گذاری، انبارگردانــی و موارد 
دیگری اســت که به دلیل پیچیدگی، تنــوع، اهمیت و حجم باالی 
فرایندهای انبارداری و اهمیت بــاالی موجودی کاال، جزء نیازهای 
اساسی بسیاری از شــرکت های تولیدی و تجاری به شمار می آیند. 
در پاسخ به این نیازها، سیســتم انبار راهکاران همکاران سیستم به 
مدیریت هر چه بهتر این عملیات کمک کرده و فعالیت های مربوط 
به انبارداری را برای کاربران ســاده تر می کند و بــه طور همزمان، 
ارتباط میان فرایندهای گوناگون انبــار را با انعطاف پذیری باالتری 

فراهم می سازد.
 به کارگیری سیســتم مدیریت انبار بــا RFID، کمک می کند تا 
اطالعات مربوط به ورود، آدرس دهی و خروج کاال به درســتی و با 
دقت باال ثبت شده و فرایند انبارگردانی آســان تر  شود. در مقایسه 
با ثبت به شیوه دستی، اشتباهات در این سیستم بسیار کم خواهد 
بود. برای توضیح چگونگی پاســخ دهی این راهکار، به بررسی یک 

نمونه  اجرایی می پردازیم.

معرفی شرکت پتروشیمي لرستان
پتروشــیمی لرســتان از زیرمجموعه های پتروشــیمي باختر، 
در ســال 138۶ تاسیس شــده اســت و با در اختیار داشتن 700 
سرمایه  انســانی، در کنار 800 نفر در قالب پیمانکار و 500 پرسنل 
غیرمستقیم، فعالیت می کند. اکنون با تولید ساالنه، 300 هزار تن 
پلی اتیلن سنگین )HDPE( و سبک خطی )LLDPE( و30 هزار تن 

بوتن وان، از بزرگ ترین واحدهای پلیمری در ایران است.

نیاز کسب وکار
به دلیل نبود یکپارچگی سیســتمی میــان بخش های گوناگون 
پتروشــیمی لرســتان، میان واحد بســته بندی و انبــار محصول 
مغایرت هایی وجود داشــت. به عالوه، انجام عملیات دســتی درون 
انبار، ســبب بروز خطا می شــد و دسترســی به اطالعات به روز از 
موجودی واقعی انبــار امکان پذیر نبــود. احتمــال بارگیری کاال 
با Grade متفاوت، ســربار هزینه را بســیار باال می برد و عملیات 
انبارگردانی بســیار زمان بر انجام می شــد. پتروشــیمی لرستان 
به راهکاری نیاز داشــت تا یکپارچگی را میــان انبارهای مختلف 
محصول برقرار کند و عملیات اصلی انبار به شــکل سیســتماتیک 

انجام شود.

RFID نتایج بهره گیری از راهکار مدیریت انبار مبتنی بر
پتروشیمی لرستان، در پاســخ به این نیازها راهکار مدیریت انبار 
مبتنی بر RFID راهکاران را بــه کار گرفت. با افزودن این راهکار و با 
الصاق تگ RFID به محصوالت در واحد بســته بندی، هر محصولی 
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دارای شــماره  منحصر به فردی اســت که به کاال هویت می دهد. به 
این ترتیب، امکان پیگیری کاال از بســته بندی بــه انبار محصول و 
انجام عملیات داخلی انبار به شــکل سیســتمی و بــا بهره گیری از 
تجهیزات الکترونیکی مانند گیت کنترلی RFID با دقت و ســرعت 
درخور توجهی انجام می شــود و شــفافیت در زمان انتقال کاال بین 
انبارهای مختلف در این پتروشــیمی را فراهم کرده است به طوری  
که یک پالــت خاص در کل انبــار قابل ردگیری اســت. این راهکار 
به صورتــی عمل می کنــد که به هنــگام قطع ارتبــاط آنالین بین 
دستگاه ها و ســرور، هر دستگاه به شکل مســتقل و آفالین می تواند 
عملیات انبار را انجام دهد و فرایند کاری متوقف نمی شــود. به این 
ترتیب اجرای فرایندهای انبار، دقیق تر و راحت تر شده است و بدون 
نیاز به کامپیوتر در انبــار، فرایندها مطابق بــا مجوزهای مورد نظر 
از سیســتم های متفاوت انجام می  شود. با اســتفاده از امکان تعیین 
دسترسی های مختلف روی نرم افزار، می توان کارهای مختلف را به 

افراد متفاوت اختصاص داد. 

با به کارگیــری راهکار مدیریــت انبار مبتنی بــر RFID در 
پتروشیمی لرستان

•  نرم افزار رایت تــگ و چاپ بارکــد همکاران سیســتم که روی 
سیستم واحد بسته بندی در پتروشیمی لرســتان نصب شده است 
با راهکار تدارکات لجســتیک راهکاران همکاران سیستم به صورت 
یکپارچه و آنالین در ارتباط اســت و تمام اطالعــات رایت تگ را به 

سهولت از آن سیستم دریافت می کند.
•  تگ های مناســب راهکار انبار RFID تگ های برد بلند با فرکانس

UHF اســت. فرکانس کاری تگ هــا  MHz 9۶0 – 840 اســت و 
 ISO18000 - B۶ . ISO18000 - C۶ )EPC GEN2( استاندارد

را پشتیبانی می کنند.

•  در زمان ورود کاال به انبار، با اســتفاده از گیت هــای کنترلی بُرد 
بلند UHF RFID و Firmware همکاران سیستم و الگوریتم خاص 
پیاده سازی شده  موجود روی این دستگاه، می توان از الصاق تگ به 
کاالها و درستی تگ های الصاق شــده٬ مطمئن شد. اگر تگ گذاری 
دارای اشکال باشد توســط آالرم و چراغ، کاربر انبار را از این موضوع 

آگاه می کند.
•  فرایند ورود کاال از واحد بســته بندی به انبار محصول به صورت 
مکانیزه و  بــا ترمینــال دســتی )Hand Held )RFID و از طریق 
نرم افزار همکاران سیستم انجام می شــود. همچنین ورود کاالها با 
چک کردن مجوزهای مربوط به ورود روی ترمینال دســتی صورت 
 UHF می گیرد. در ادامه، ترمینال دســتی با استفاده امواج رادیویی

تگ ها را شناسایی کرده و اسناد مربوط را ذخیره سازی می کند.
•  خروج کاالها از انبار محصول نیز مطابق مجوز بارگیری و توســط 
ترمینال دســتی )Hand Held( انجام می شــود و از خروج کاالی 

اشتباه جلوگیری خواهد شد.
•  انبارگردانــی و مغایرت گیری کاال در انبار با اســتفاده از RFID و 
نرم افزار همکاران سیستم در کوتاه ترین زمان ممکن اتفاق می افتد.

•  مدیریــت انبارهای مختلــف محصول در فروش هــای صادراتی 
تسهیل شده و در هر لحظه محصول قابل ردگیری است.

•  ارتباطات در انبار به صورت آنالین و توســط زیرســاخت شبکه  
بی ســیم صنعتی انجام می شــود و در زمان عدم دسترســی شبکه 

می توان به صورت آفالین فرایندهای انبار را انجام داد.
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مصاحبه با جناب آقای طالیی

: همان طورکه اطالع دارید سندیکای شرکت های شناسایی و 
مکان یابی رادیویی موفق شده است مجوز چاپ و انتشار نشریه اینترنت اشیا را 
دریافت کند. این نشریه قرار است به صورت فصل نامه در سراسر کشور منتشر 
شــود. به موازات اقدام برای دریافت مجوز نشــریه، در آخرین جلسه مجمع 
عمومی، موضوع اینترنت اشــیا در اساسنامه ســندیکا اضافه شد و به تایید و 
تصویب اعضای این تشکل تخصصی رسید. در حال حاضر خدمت شما هستیم 
تا نظر و دیدگاه جناب عالی را به عنوان رئیس کمیســیون فاوای اتاق بازرگانی 
ایران در حوزه فناوری اینترنت اشیا بدانیم. همچنین زمینه های همفکری و 

همکاری سندیکا و کمیسیون را بررسی کنیم.
طالیی: به نام خدا. پیش از هر چیز، دریافت مجوز این نشــریه ارزشــمند را 
تبریک می گویم و برای مجموعه سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی 
رادیویی آرزوی موفقیت دارم. برای آشــنایی بیشــتر با موضوع اینترنت اشیا 
الزم است به سابقه آن مروری داشته باشــیم. پس  از آنکه اینترنت در اختیار 
همگان قرار گرفت و با توجه به رشد و گسترش اینترنت در کشورهای مختلف، 
کاربردهای متعدد برای آن تعریف شــد و به  اجرا درآمد. برای مثال، ارســال 
ایمیل و جایگزینی نامه با آن در کنار سرعت ارســال و دریافت و در عین حال 
کاهش هزینه ها، باعث شــد تا برقراری ارتباط بین افرادی که روابط آن ها از 
قبل تعریف و شناخته شده بود مانند بستگان، دوستان و همکاران با سهولت 
بیشــتری صورت گیرد. ظهور پدیده گوشــی تلفن همراه و ارائه گوشی های 
هوشــمند، زمینه و فرصت جدیدی فراهم کرد تا به تدریج ابزارهای نوین در 
اختیار همه انسان ها گذاشته شود و با ارائه شبکه های اجتماعی، این بار کسانی 
که هیچ شناختی از یکدیگر نداشتند، توانستند در ارتباط با هم قرار گیرند. در 

حال حاضر نیز اینترنت اشیا باعث شده است تا عالوه بر انسان ها، همه چیز مانند 
خودروها، اموال، لوازم خانگی و وسایل صنعتی نیز در این شبکه فراگیر وارد شود. 
فعالیت ها و خدماتی از قبیل بهداشت و آموزش از طریق اینترنت گسترش زیادی 
پیدا کرده است. ابزار اینترنت به کمک انسان می آید تا بتواند تسهیالت بیشتری 
در اختیار بگذارد و انسان ها قادر باشــند از زمان و فرصت های خود، بهتر استفاده 

کنند.
: برای فرهنگ سازی در زمینه اینترنت اشیا در ایران چه 

پیشنهادی دارید؟
طالیی: اینترنت اشــیا یک فناوری و نوآوری جدید است که البته سابقه فعالیت 
و ارائه خدمات در این زمینه سال ها اســت که در دنیا و در ایران وجود داشته؛ ولی 
عنوان و موضوع اینترنت اشیا تا حدی جدید است. اســتفاده از وسایل هوشمند 
مثل خودروی هوشمند، تلویزیون هوشمند و یخچال هوشمند، سال ها است که 
مطرح شده و این نوع محصوالت را در ایران نیز می توان مشاهده کرد. به طور کلی، 
شهر هوشمند و زندگی هوشمند و تمام خدماتی که در ارتباط با آن ها قابل طرح 
می باشد، با اینترنت اشیا زمینه بروز و ظهور بیشــتری پیدا کرده  است. به موازات 
گسترش وسایل هوشمند مرتبط با اینترنت و توســعه کاربردهای آن، الزم است 
فرهنگ سازی نیز مدنظر قرار گیرد. افزایش آگاهی افراد نسبت به مزایای استفاده 
از این شــبکه و در عین حال، اطالع  از خطرات و مضرات احتمالی آن، نیازمند باال 
بردن فرهنگ عمومی جامعه است. در هرحال، وظیفه مدیران و کارشناسان است 
تا در این باره در سطح عموم جامعه اطالع رسانی الزم و کافی داشته  باشند. آموزش 
کارفرما و پیمانکار در مورد شاخه ها و بازارهای مختلف در حوزه اینترنت اشیا، جزء 
نیازهای اولیه فرهنگ سازی است که با موضوعات بسیار متنوع و جدید می تواند 
برای همه مخاطبان بسیار جذاب باشد. به طور طبیعی وجود نشریه، سایت و کانال 
مرتبط با آن، از ابزارهای اولیه و ضروری اطالع رســانی و فرهنگ ســازی همراه با 
ارائه دوره های آموزشی است. مجموعه این روش ها و ابزارها باعث خواهد شد که 

موضوع اینترنت اشیا در شئون مختلف زندگی مردم بیش ازپیش مطرح شود.
: منافع استفاده از این فناوری و خطرات آن چیست؟

طالیی: اینترنت اشــیا عالوه بر محصوالت، در برگیرنــده خدمات مختلف نیز 
هست. به کمک اینترنت اشــیا می توان برای استفاده مناســب از زمان و کاهش 
مراجعات افراد، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هــوا و صرفه جویی  عمومی در 
جنبه های مختلف، برنامه ریزی کرد. اینترنت اشیا از یک طرف باعث می شود که 
بتوان محصوالت و خدمات مانند سالمت، بهداشت و آموزش را با سرعت و دقت 
بیشتری در اختیار عموم قرار داد و در عین حال در هزینه ها نیز صرفه جویی کرد. از 
طرف دیگر الزم است که به دلیل ارتباط همه اشیا و همه افراد با اینترنت، به نکات 
جدید که از این طریق مطرح می شود، توجه ویژه داشت که مهم ترین آن ها مسئله 
امنیت اطالعات اســت. وقتی که می خواهیم هر شــئی و هر شخص به اینترنت 
دسترسی داشته باشد، امنیت اطالعات آن ها و حفظ حریم خصوصی افراد حایز 
اهمیت خواهد بود. می دانیم که همیشه افرادی هستند که سعی می کنند از طریق 
شــبکه های عمومی به حریم خصوصی افراد وارد شــوند و به اطالعات شخصی 

دسترسی پیدا کنند که قطعا مشکالتی را ایجاد خواهد کرد. 
: راهکارهای فعال تر شــدن بخش خصوصــی در زمینه 

اینترنت اشیا چیست؟
طالیی: همان طور که شاهد هستیم، اســتفاده از حمل ونقل هوشمند در ایران 
به خوبی جا افتاده اســت و به کمک اینترنت می توان سرویس هایی ارائه کرد که 
روش های ســنتی توان رقابت با آن ها را ندارد، چون هزینه زیــادی دارد و وقت 
بیشــتری صرف می شــود. درحالی که این خدمات و نوآوری های جدید عالوه بر 
کاهش هزینه و افزایش سرعت، باعث می شود که طرفین، یعنی هم مسافر و هم 

و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کمیسیون  رئیس 

اقتصاد رسانه   اتاق بازرگانی ایران، رئیس فدراسیون 

اتحادیه  ایران، رئیس  ارتباطات  و  فناوری اطالعات 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار
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راننده با درک بیشتر و تفاهم بهتری با یکدیگر در تعامل و ارتباط باشند. از سوی 
دیگر، کارفرمایانی که نیاز به اســتفاده بهینه در همه زمینه های مورد نظر دارند و 
پیمانکارانی که محصوالت و خدمات مختلف ارائه می دهند باید دارای دیدگاه های 
مشترک نسبت به آن موضوع خاص باشند. به طور طبیعی بخش خصوصی باید 
جلوتر از دیگران حرکت کند و تمام تالش خود را به کار گیرد تا با فرهنگ ســازی 
به روش های مختلف، راه را هموار کند. مسئله رقابت، موضوع بسیار مهمی است 
که باید مدنظر باشد و نیاز امروز آن اســت که باید حرکت کرد و خود را به آخرین 
فناوری ها و نوآوری ها مجهز ســاخت که با سرعت بســیار زیاد، خود را تحمیل 
می کند و در تمام جوانب زندگی فردی و جمعی، شــهری و روســتایی ورود پیدا 
کرده اســت. باید بتوان از زمینه های رقابتی برای توسعه هرچه بیشتر کسب و کار 

خود، بهره برداری کرد.
: کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران چه برنامه ای در این 

زمینه دارد؟
طالیی: از جملــه اقدامات خوبی که در کمیســیون فاوا دنبال شــده اســت، 
برنامه ریزی برای پشتیبانی از استارتاپ ها و کسانی است که در زمینه های مختلف 
دارای افکار و برنامه های جدید و نوآورانه هســتند. باید ســعی کرد تا نیروهای 
جوان، مستعد، خالق و مبتکر شناسایی شــوند و به صورت های مختلف به آن ها 
کمک کرد تا فرصت بروز ایده های فناورانه داشته باشــند. برای مثال، تسهیالت 
با شرایط مناسب و قابل قبول به ایشان ارائه کرد یا شــرایط حضور فعال آن ها در 
نمایشگاه هایی مانند الکامپ و تلکام را فراهم ســاخت تا از این طریق ایشان  را به 
مخاطبان بشناسانیم. به این ترتیب، هم کســانی که به این خدمات و محصوالت 
نیاز دارند از وجود این نوآوری ها آگاه خواهند شــد و هم این نیروهای جدید قادر 
خواهند بود توانایی های خود را بروز دهند. در این صورت ما نیز توانسته ایم وظیفه 

و رسالت خود را انجام دهیم.
: چگونه می توان از ظرفیت و توان نشــریه اینترنت اشیا 

بهره برداری کرد؟
طالیی: همان طور که اشاره شد، فرهنگ ســازی در هر زمینه از جمله اینترنت 
اشیا مهم است. تردیدی نیست که انسان ها با محصوالت جدیدی مواجه خواهند 
شــد؛ اما مواردی وجود دارد که قبال نیز از آن استفاده می شــد، ولی الزم است با 
نگرش تازه ای به آن نگاه کرد. یکی از ابزارهای توسعه این دیدگاه، نشریه است که 
خوشبختانه شما موفق شدید مجوز آن را دریافت کنید. امیدواریم که به کمک این 
نشریه و سایت و کانال تلگرامی آن، اطالع رسانی در سطح گسترده ای در سراسر 
کشــور انجام گیرد. ما نیز در کمیســیون فاوای اتاق بازرگانی ایران آماده هر نوع 
همکاری در این زمینه هســتیم. در زمینه ابزارهای اطالع رسانی باید از پتانسیل 
نمایشگاه ها نیز استفاده کرد. نمایشــگاه خاص اینترنت اشیا، زندگی هوشمند، 
شهر هوشــمند و محصوالت هوشــمند باید مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر در 
کشورهایی که نمایشــگاه های تخصصی برگزار می کنند، مشاهده می شود که به 
موضوع اینترنت اشــیا به صورت ویژه می پردازند. همچنین چند سالی است که 
سالن و غرفه های مستقل و مشــخص به این عنوان اختصاص داده اند و به تدریج 
به این سمت در حال حرکت هســتند که به صورت کامال تخصصی با این موضوع 
برخورد کنند. یک نمایشگاه مستقل با تخصص و عنوان اینترنت اشیا باید داشته 
باشیم که البته در برگیرنده همه محصوالت هوشمند و خدمات هوشمند خواهد 

بود.
: در کمیســیون ICT اتاق بازرگانی ایران برای ارتباط با 

بخش خصوصی و دولتی چه برنامه هایی در حوزه IoT  وجود دارد؟
طالیی: کمیســیون فاوای اتاق بازرگانی ایران متشــکل از نمایندگانی است که 
همگی از تشــکل های تخصصی هســتند و در حوزه های مختلف فعالیت دارند. 

می توان موضوع اینترنت اشــیا را در آنجا مطرح کرد و با توجه به جایگاه خوب و 
مناسب کمیسیون ICT در مجموعه اتاق بازرگانی ایران، این امکان فراهم است تا 
از این طریق بتوان جایگاه بخش خصوصی و تشکل های تخصصی ذی ربط را ارتقا 
داد. در تماس و ارتباط مستمر با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی و 
تعامل با آن ها، باید کمک کنیم تا این موضوع هرچه سریع تر و هرچه بهتر اجرایی 
شود. خوشــبختانه ما در این کمیســیون توانســته ایم برنامه های خود را مدون 
و ارائه کنیم و از این لحاظ، شرایط کامال فراهم اســت. برای فعالیت شرکت های 
دانش بنیان خوشبختانه در ســطح کشور زمینه های مســاعد و مناسبی وجود 
دارد که تمام ســطوح مدیریتی کشــور به این موضوع واقف هستند و بحث های 
زیربنایی آن انجام شده و پذیرفته شده است، کافی است بتوانیم برنامه ها، طرح ها، 
محصوالت و خدمات خود را به  اطالع مسئوالن ذی ربط برسانیم و به طور قطع نیز 

از این موضوع استقبال خواهند کرد.
: برای تهیه قوانین، مقررات و زیرســاخت های حقوقی در 

زمینه اینترنت اشیا چه راهکارهایی باید مد نظر قرار گیرد؟
طالیی: از جملــه اقدامات مفید و موثــری که در همین ابتدای کار الزم اســت 
به صورت جدی مدنظر باشــد، تدوین قوانین و مقررات اســت که اگر ما به موقع 
نتوانیم نیازها و دیدگاه های خود را با مراجع ذی صالح و ذی ربط مطرح کنیم که 
جایگاه قانون گذاری دارند و آیین نامه ها را تدوین می کنند، بدون شک باعث بروز 
مشکل و دردسر خواهد شــد. به همین علت الزم اســت تا سندیکا و کمیسیون 
فاوای اتاق بازرگانی ایران ضمن برقراری ارتباط مســتمر با سازمان ها و نهادهای 
مرتبط، خط و خطوط کلی و برنامه ها و نیازهای جاری و آتی را پیش بینی کرده و 
برای آن ها چاره اندیشی کنند. تماس مستمر با نهادهای ذی ربط و مرتبط، راه حل 

تامین خواسته ها در این مورد است.
: زیرســاخت های فنی و ابزارهای بهره برداری از اینترنت 

اشیا کدام است؟
طالیی:  از جمله موارد کلیدی که باید مدنظر باشــد، زیرساخت های فنی است. 
در شرایط فعلی کشور شــاهد آن هستیم که شــبکه اینترنتی ما گرچه در حال 
رشد است و سرعت آن رو به افزایش اســت، ولی هنوز از جهت پوشش سراسری 
و از نظر ســرعت در حدی نیســت که بتوانند همه ابزارها و اشیای مختلف را )در 
حوزه اینترنت اشیا مطرح هستند(، سرویس دهد و با کندی زیادی روبه رو خواهد 
شــد. به همین علت الزم است که با مســئوالن مربوط به آن در وزارت ارتباطات 
هماهنگی الزم صورت گیرد و از ایشان خواسته شود تا شبکه اینترنت نسل 4 و 5 را 
در اختیار عامه مردم قرار دهند، زیرا اینترنت اشیا مسئله عموم مردم است و فقط 
منحصر به یک قشر خاص یا پروژه خاص نیســت. در هر خانه، محل کار، مدرسه، 
بیمارستان، دانشــگاه، خودرو و در همه جا و برای همه چیز، موضوع اینترنت اشیا 
مطرح است. بنابراین الزم است شبکه ارتباطی با کیفیت و با سرعت باال در اختیار 
کاربران قرار گیرد تا امکان استفاده از اینترنت اشیا بدون دردسر و مشکل فراهم 

باشد.
: در پایان اگر نکته خاصی مدنظرتان است، بفرمایید.

طالیی: با توجه به اینکه سندیکای شرکت های شناسایی و مکانی یابی رادیویی 
موضوع اینترنت اشیا را در اساســنامه خود گنجانده و به تصویب مجمع عمومی 
سندیکا نیز رسیده و مجوز نشریه اینترنت اشــیا را دریافت کرده است، وظیفه و 
رسالت سنگین تری نســبت به دیگران برعهده دارد و الزم است که در این زمینه 

مطالعه و برنامه ریزی های جدی تری داشته باشد. موفق باشید.
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هزینه
تقریبا همیشه اولین سوالی که به ذهن خطور می کند، مقایسه  هزینه های این دو 
راهکار اســت. اگر قیمت یک مجموعه  کامل مدیریت کنترل تردد خودرو توسط 
RFID برای ورود/خروج پارکینگ، به صورت خودکار و بدون دخالت عامل انسانی، 
بسته به کشور سازنده  این تجهیزات، بیش از 3 میلیون تومان باشد، بهای تجهیزات 
مشابه مبتنی بر ریموت، تقریبا  نیمی از  این مبلغ است. اما این تمام ماجرا نیست. 
به ازای هر ریموت معمولی مبلغی بیش از 15 هزار تومان برای تردد هر نفر هزینه 
می شــود، در حالی که در راهکار مبتنی بر RFID برای هر ماشین، قیمتی بسیار 
کمتر )بیش از ده برابر ارزان تر( نیاز اســت. به عبارت دیگــر اگر در یک مجتمع،                                       
به طور متوسط 40 خودرو در حال تردد به پارکینگ باشند، حداقل ۶00 هزار تومان 
هزینه ی ریموت های آن ها خواهد شد در حالی که RFID حداکثر ۶0 هزار تومان 
هزینه برای شناسه ی یکتای خودرو در پی خواهد داشت، الزم به ذکر است که این 
قیمت ها بر اســاس محصوالت رایج مرتبط با RFID و ریموت و درهای خودکار در 
بازار،  در تاریخ تالیف این مقاله است و طیف قیمت ها می تواند بیشتر و گران تر نیز 

باشد.

 RFID ریموت یا 

در مدیریت تردد پارکینگ های خصوصی

مقدمه
امروزه اغلب ساختمان های مسکونی و اداری کوچک، به در های اتوماتیک 
تردد خودرو مجهز هستند و هر راننده با داشتن یک ریموت، امکان تردد 
ساده به داخل یا خارج از پارکینگ ســاختمان را دارد. با افزایش تعداد 
استفاده کنندگان از چنین پارکینگ هایی، دغدغه ها و مشکالت جدیدی 

بروز می کنند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•   کپی کردن ریموت و استفاده  برای خودروهای غیرمجاز

•   عدم اطالع از افراد استفاده کننده و نظارت بر تردد آن ها
•   داشتن چند خودرو به ازای یک نفر و عدم کنترل بر تعداد خودروها

•   خطر سرقت ریموت و سوء استفاده افراد ناشناس
در این میان، RFID به عنوان یکــی از رایج ترین راهکارهای کنترل تردد 
خودرو، مطرح می شود و مخاطبان زیادی، مایل به اطالع دقیق تر از این دور 
راهکار کنترل تردد خودرو )کنترل تردد خودرو مبتنی بر ریموت و کنترل 
تردد خودرو مبتنی بر RFID( هســتند. در ادامه سعی خواهد شد که این 
دو راهکار مدیریت هوشمند پارکینگ های خصوصی، از جهات مختلف با 

یکدیگر مقایسه شود:

امنیت
امنیت را  از چند منظر می توان تصور کرد. نگاه اول، توجه به عبور و مرورهای خودروها 
در ساختمان است. به عبارت دیگر اگر مایل باشــیم بدانیم که در یک بازه   زمانی 
خاص، مثال در طی ماه گذشته، چه تعداد تردد، توسط چه کسانی، در چه زمان هایی 
صورت گرفته است، تنها از طریق راهکار کنترل پارکینگ RFID می توان به این مهم 
دست یافت و آمارها را به صورت تمام و کمال دریافت کرد. این در حالی است که در 
استفاده از ریموت، نه از شخص استفاده کننده خبر داریم، نه از تعداد استفاده و نه 
از زمان استفاده. درواقع در ریموت، امکان ثبت استفاده کننده وجود ندارد زیرا یک 
مکانیزم الکترونیکی دستور از راه دور غیریکتاست.نگاه دوم مربوط به جعل و کپی 
از مکانیزم کسب اجازه  تردد )به ویژه ورود( به پارکینگ است. ریموت را می توان به 
هر تعداد کپی کرد  و  مورد  استفاده ی  افراد  مختلف قرار داد. در حالی که در راهکار 
کنترل هوشمند پارکینگ ساختمان، برچســب الصاقی به پشت  شیشه   جلوی 
خودرو، تنها یکبار قابل استفاده است و در صورت کنده شدن معیوب شدنی است 
و قابل کپی و جعل نیز نیست. لذا با اطمینان می توان از آن برای تردد به ساختمان و 
جلوگیری از ورود غیر مجاز، استفاده کرد. در این حالت به هر خودرو یک شناسه  یکتا  

داده  شده  است  و  امکان تشخیص  و  تمایز آن  وجود  دارد.
کارایی

در صورتی که قرار باشد بر ترددهای خودرو به ساختمان، منطقی لحاظ شود، فقط 
RFID است که می تواند چنین کارایی از خود نشان دهد. برای مثال اگر بخواهیم از 
استفاده کنندگان از پارکینگ شارژ بگیریم یا هر استفاده کننده فقط مجاز به استفاده  
 RFID از تعداد مشخصی فضا )مثال یک جای پارک( باشد،  برچسب های هوشمند
این امکان را می دهند که خودرو )به تبع آن مالک خودرو( به درســتی شناسایی 
شود و با کمک نرم  افزار )می تواند تحت شبکه و در نقطه ی  دیگری از ساختمان، بر 
یک رایانه در حال اجرا باشد(، یک سیاســت خاص درباره آن به اجرا درآید. مثال در 
صورت غیر مجاز بودن بر اساس عدم پرداخت شــارژ،  در باز نشود یا به ازای هر بار 
تردد،  مبلغ  از اعتبار ایشان کسر شود. حتی کنترل  افراد مهمان نیز با صدور کارت یا 
برچسب مهمان، به صورت دقیق، نظارت و رسیدگی می شود. نگهداری ریموت ها نیز 
خود چالشی دیگر است. استفاده  مکرر  از  ریموت سبب مستهلک شدن آن در طی 
زمان می شــود و باتری آن را باید هر چند ماه یکبار عوض نمود.  این در حالی است 
که برچسب های RFID به دلیل عدم درگیری فیزیکی در زمان استفاده و عدم وجود 
قطعات متحرک در داخل ریزتراشه ی خود، تا ده ها هزار بار قابل استفاده هستند. 
عوض کردن یک ریموت بر اثر آسیب فیزیکی ناشی از افتادن از دست یا گم شدن، 

هزینه بر است، اما تگ RFID اصال گم یا خراب نمی شود که  هزینه ای  داشته باشد.
کنترل تردد مبتنی بر RFID، می تواند به صورت ســخت افزاری )کنترل کننده از 
پیش ساخته شده( و بدون نیاز به نرم افزار نیز باشد، در چنین حالتی یک دستگاه با 
حجم کوچک و توانایی های مشخص )ثبت برچسب، شناسایی برچسب و دستور 
به کنترل رله برای فرمان دادن به در برای باز شــدن(، جایگزیــن رایانه و نرم افزار 
خواهد شد و عالوه بر کاهش هزینه و پیش نیازهای عملکرد سامانه، فضا کمی نیز 
برای استقرار و عملکرد نیاز خواهد داشــت. به هر ترتیب، اگر گزینه های پیشرفته 
برای سیاست گذاری تردد خودرو در ساختمان نیاز باشد، هزینه  نرم افزار نیز به کل 
سامانه افزوده خواهد شد و ممکن است در انتخاب بین ریموت و RFID برای مدیریت 

پارکینگ،   اثرگذار  باشد.

نتیجه گیری
راهکار ریموت برای کنترل تردد پارکینگ، یک راهکار قدیمی است که ممکن است 
برای تعداد کم خودرو و پارکینگ های کوچک، به صرفه و مناســب باشد. اما برای 
پارکینگ های با تعداد خودرو زیاد، چه از نظر هزینه ای و چه از نظر نظارتی و کنترلی، 
بهتر و به صرفه تر آن است که از RFID برای مدیریت هوشمند پارکینگ استفاده شود.

مولف: صادق سلیامنی؛ رشکت آسا نرم افزار
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اینترنت اشیا مبتنی

 بر شبکه سلولی موبایل

انقالب بعدی در اکوسیســتم موبایل، اینترنت اشــیا اســت و 
خدمات اینترنت اشیا در آینده یک از محرک های اصلی برای رشد 
 Machina بیشتر شبکه ســلولی موبایل است. براســاس گزارش
Research در ماه می 2015، تا ســال 2025 تعداد دستگاه های 
متصل IoT حدود 30 میلیارد خواهد شــد که از بیــن این تعداد، 
7 میلیارد دســتگاه از شــبکه ســلولی موبایل (4G ,3G,2G( و 
شبکه باند پهن توان پایین LWPA استفاده خواهند کرد. اینترنت 
اشیا مبتنی بر شــبکه ســلولی موبایل می تواند خدمات متعددی 
مثل اندازه گیری انــرژی )آب، برق، گاز،...(، دســتگاه های فروش 
اتوماتیک، خدمــات مرتبط با وســایل نقلیه )مدیریــت ناوگان، 
ترافیک هوشــمند، اعالم اطالعات واقعی ترافیک به وسایل نقلیه، 
نظارت بــر امنیت و گزارش دهــی(، اندازه گیری، نظــارت و اعالم 
هشدار پزشکی ارائه  دهد. برای ارائه این خدمات، می توان نیازهای 
کلیدی اینترنت اشیا مبتنی بر شبکه ســلولی موبایل را این موارد 

دانست:
ـ باتری هایی با عمر طوالنی 

ـ دستگاه هایی با  هزینه پایین 
ـ هزینه پایین توسعه شبکه 

ـ پوشش گسترده 
ـ پشتیبانی از تعداد بسیار زیاد دستگاه ها 

نیاز شــبکه رادیویی آن است که با دســتگاه های کم هزینه و ساده 
کار کند، پروتکل های انتقال و الیه های باالتر باید به مصرف پایین 
دســتگاه ها کمک کنند، پوشــش گســترده ای برای محیط های 
داخلی و مناطق روســتایی نیاز است و عناصر شــبکه باید بتوانند 
مسائلی مانند نحوه محاسبه شارژ و اســتفاده از پکیج های کوچک 
را حل کننــد. امــروزه LTE، اســتفاده از IoT  را با دســتگاه های 
Cat1 پشــتیبانی می کنــد، درحالی کــه LTE-A با اســتفاده از 
مد حفظ توان، عمر باتری تا 10 ســال را نیز میســر کرده اســت. 
به عــالوه LTE-Advanced Pro با معرفــی دو تکنولوژی جدید  
eMTC )یا LTE-M( و NB-IoT  پوشــش، عمر باتری و هزینه ها 
را عالوه بر تعداد باالی دســتگاه های متصل بهینه می کند. این دو 

تکنولوژی نرخ داده هــای متفاوتی را پشــتیبانی می کنند، هر دو 
 LTE راه حل را می توان در طیف مشــترک و در باندهــای قدیمی
یا در یــک حامــل GSM تغییر یافته بــا پهنای بانــد باریک تر از 
 LTE-M. اســتفاده کرد. به نظر می رسد NB-IoT 180 برایkHz
NB-IoT و EC-GSM-IoT بیشتر از سایر شــبکه های قدیمی قادر 
به برآوردن الزامات مورد نیاز IoT هستند. دلیل اصلی این انتخاب 
به روزرسانی ساده از طریق ارتقای نرم افزاری، عمر باتری، پوشش، 
هزینه و مزایای اســتفاده از طیف دارای مجوز اســت که ازجمله 
این مزایا می توان به امــکان کار همزمان و بدون مشــکل با دیگر 

شبکه های تلفن همراه اشاره کرد. 

IoT 1ـ  چشم انداز بازار
IoT اشــیا را به هم متصل کرده و بدون نیاز بــه دخالت کاربر، 
اطالعــات را منتقل می کند. ممکن اســت اشــیا، دســتگاه ها یا 
بخشی از آن ها، دســتگاه های اندازه گیری هوشــمند، سنسورها و 
حتی اشــیای روزمره مثل پوشیدنی ها باشــد. این قابلیت IoT در 
تجربه کاربر و کارایی سیســتم پیشــرفت فوق العاده ای به  ارمغان 
 )M2M( نیاز به ارتباط ماشین به ماشین IoT می آورد. پشتیبانی
دارد. M2M به عنــوان ارتباط داده بین دســتگاه ها بدون نیاز به 
دخالت انســان تعریف می شــود. این ارتباط داده ها ممکن است 
بین دستگاه ها و ســرورها یا دستگاه به دســتگاه باشد که به طور 
مســتقیم یا از طریق شــبکه فراهم شــود. از نمونه های خدمات 
M2M می توان به خدمات امنیتی، ردیابی، پرداخت، شــبکه های 
هوشــمند و کنترل یا نگهداری از راه دور اشاره کرد. همان طورکه 
اشاره شد، طبق تحقیقات Research Machina در سال 2015، 
برآورد بازار M2M تا ســال 2025، 30 میلیارد دســتگاه متصل 
است که بیشترین نوع ارتباط، ارتباطات ثابت و برد کوتاه است. اما 
در عین حال انتظار می رود تا سال 2025، رقم قابل توجهی )حدود 
7 میلیارد( از ارتباط سلولی و شــبکه های LPWA استفاده کنند.      

) نمودارد 1-1(

مترجم: زینب وحید پور؛ رشکت کاوشکام
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نمودار 1-1: تعداد اتصاالت برحسب میلیارد در بازه سال های 2015 تا 2025

LPWA بــه دو گــروه مجــزا تقســیم می شــود. از یک طرف 
 LoRa و  SigFox مثــل LPWA تکنولوژی هــای اختصاصی فعلی
قــرار دارند که به طــور معمــول در طیف های بــدون مجوز عمل 
 3GPP می کننــد، از طرف دیگر اســتانداردهای فناوری ســلولی
قرار می گیرد کــه  به طور معمول در طیف هــای دارای مجوز عمل 

می کنند.
جدول 1-1 انواع کاربردهای اینترنت اشیا را نشان می دهد. برای 

دستیابی به نیازمندی های متفاوتی که در هر گروه باید تامین شود، 
طراحی شبکه ســلولی باید مورد توجه قرار بگیرد. برای رسیدن به 
تعداد 7 میلیارد دستگاه متصل پیش بینی شــده در شبکه سلولی 
و LWPA، بازار به طور متوسط باید ســالیانه 35 درصد رشد کند. 
کاربردها و ســرویس  های IoT بر اســاس نیازمندی های سرویس، 

نرخ داده، میزان تاخیر و قابلیت اطمینان تنوع بسیاری دارند.

جدول 1-1: موارد استفاده IoT  با استفاده از شبکه سلولی
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 LoRa GSM(Rel.8) EC-GSM-IoT(ReL.13) LTE (ReL.8) eMTC(ReL.13) B.IoT(ReL.13) 
 LTE N/A N/A N/A Cat.1 Cat.M1 Cat.NB1 تجهیزات بندی دسته

 15km> اتصال دادن دست از اکثر هدمحدو
155dB 

<35km 
144db 

<35km 
164db 

<100km 
144DB 

<100km 
156db 

<35km 
1644db 

 Unlicensed طیف
<1GHz 

Licensed 
GSM bands 

Licensed 
GSM bands 

Licensed LTE 
bands In-band 

Licensed LTE 
bands In-band 

Licensed LTE 
band guard-band  

stand- alone 
  500KHz 200KHz 200KHz LTE carrier> باند پهنای

band width (1.4-
20 MHz) 

1.08 MHz 
(1.4MHz carrier 

band width) 

180KHz (200 KHz 
carrier band width) 

 kbps 50> ها داده سرعت حداکثر
(DL/UL) 

<500kbps 
(DL/UL) 

<140kbps (DL/UL) <10 Mbps (DL) 
<5Mbps (UL) 

<1Mbps 
(DL/UL) 

*170 kbps (DL) 
250kbps (UL)* 

امروزه ماژول های 2G راه حل غالب برایIoT  است، اما سریع ترین 
رشــد در ماژول های LTE  دیده می شــود. توان مصرفی کم، منطقه 
پوشش وسیع و ماژول هایی با هزینه پایین، نکات کلیدی برای تغییرات 
سریع هستند. برای تصاحب سهم بازار استانداردهای اتصال برد کوتاه 
و شبکه های حسگر بی سیم مانند ZigBee. BT LE  و Wi-Fi بهترین 
 LPWA IoT راه حل، تولید ماژول هایی با قیمت کمتــر از 5 دالر برای
اســت. راه حل های LPWA IoT و مقایسه آن ها با ارتباطات سلولی در 

جدول 2-1 نشان داده شده است.
 3GPP غیر LPWA را می توان به دو بخش LPWA IoT راه حل های
و دیگری مبتنی بر شــبکه سلولی یا 3GPP تقســیم کرد،SigFox  و  
LoRa هــر دو از فناوری هــای اختصاصی در باندهــای بدون مجوز 
 1GHz هســتند. برای تمام این فناوری های استقرار در طیف کمتر از
است. این طیف تا رســیدن به حداکثر پوشش کمک می کند؛ ممکن 
اســت اما باندهای باالتری در طیف هنوز اســتفاده شــود. سه مسیر 
متفاوت برای فناوری IoT ســلولی در باندهای دارای مجوز توســط 

3GPP استاندارد شده است:

بــرای IoT در شــبکه   LTE شــکل تکامل یافتــه :LTE-M •
رادیویی3GPP  اســت که برای اولین بار در نسخه 12 در سال 2014 
 201۶ Q1  ارائه شد. نسخه 13 با مشخصات تکمیل و بهینه شده در

ارائه شد.
•  NB-IoT : شــکل تکامل یافته باند باریک LTE برای IoT در شبکه 
 201۶ Q2 3  است که ابتدا در نسخه 13 ارائه و بعد درGPPرادیویی

تکمیل شد.
•  EC-GSM-IoT : شکل تکامل یافته GSM که برای شبکه رادیویی 
 Q2 بهینه شده است، در نســخه 13 ارائه شده و در EDGE و GSM

201۶ تکمیل شد.
LoRa و SigFox برای به اشتراک گذاشتن طیف با سایر راه حل هایی 
طراحی شده اند که در باندهای بدون مجوز فعالیت می کنند. در نهایت 
انتظار می رود شــبکه 5G برای IoT سلولی که بخشــی از چارچوب 

جدید 5G تا سال 2020 راه حل مناسبی فراهم کند.

جدول 2-1: مقایسه LPWA IoT و ارتباطات سلولی

  Machina بر اساس گزارش

در ســال 2015، پیش بینــی 

کاربری های  ســهم  می شود 

مختلف در بازار IoT مطابق با 

نمودار 2-1  باشد.

2ـ   فناوری LPWA IoT در مقایسه با ارتباطات سلولی

Nokia White papers: LTE evolution for IoT connectivity: منبع
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در حال حاضر یک شــرکت فناوری واقع در ویسکانسین 
ایاالت متحده همه کارکنان خود را به یک ریزتراشــه در 

دست  مجهز کرده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، سال هاست که مجموعه 
ای از انسان ها به نام »ترا انســان« (transhuman( در 
حوزه ای به نام »ترا انســان گرایی« ( یا فرا انسان گرایی( 
(transhumanism( بدن خود را به قطعات الکترونیک 
و ریز تراشه ها مجهز می کنند. ایده انجام این کار به تازگی 
در حال تبدیل شدن به یک جریان است. این تراشه سامانه 
بازشناســی با امواج رادیویی RFID به اندازه یک دانه برنج 

بوده و به راحتی زیر پوســت و بین انگشت شست و انگشت 
اشاره کاشته می شود. این تراشه که 32M CEO نام دارد با 
 ،NFC) استفاده از فناوری ارتباط حوزه نزدیک یا ان اف سی
مخفــف near field communication(، کارمنــدان 
را قادر می ســازد که به طور خودکار درها را باز کنند و وارد 
 Radio) کامپیوتر شوند. سامانه بازشناسی با امواج رادیویی
 )RFID بــه اختصــار) )Frequency Identification
سامانه شناسایی بی سیمی است که قادر به تبادل داده ها به  
وسیله برقراری اطالعات بین یک Tag که به یک کاال، شئی، 
 )Reader) کارت و… متصل شــده  اســت و یک بازخوان
است. ســامانه های RFID از ســیگنال های الکترونیکی و 
الکترومغناطیســی برای خواندن و نوشــتن داده ها بدون 
تماس بهره گیری می کنند. اصوالً به هر سیستمی که قادر 
به خواندن و تشخیص اطالعات افراد یا کاالها باشد٬  سیستم 

شناسایی یا Identification System گفته می شود. محققان قصد دارند تا  از فناوری RFID  در همه چیز 
از خرید گرفته، تا باز کردن درها، استفاده از دستگاه های کپی، ورود به کامپیوترهای اداره، باز کردن قفل 
گوشی هوشمند،  اشتراک گذاری کارت های بانکی،  ذخیره سازی اطالعات پزشکی و سالمت  استفاده 
کنند.  مدیر عامل شرکت 32M می گوید:  در نهایت این تکنولوژی می تواند به عنوان گذرنامه، حمل و نقل 
عمومی و تمام فرصت های خرید و غیره مورد استفاده قرار گیرد. تاکنون، 50 نفر  از کارمندان این شرکت 
برای مجهز شدن به این تراشه ثبت نام کرده اند. آن ها طی مراسمی به نام "chip party"  که در اوایل ماه 
اوت برگزار می شود به این فناوری تجهیز خواهند شد. در حالی که این فناوری دارای برخی مزایای برای 
کسانی است که کیف پول و کارت خود را فراموش کرده اند،  استفاده از تراشه های RFID همچنان نگرانی 
قابل توجهی را در مورد امنیت و حریم خصوصی در میان افراد ایجاد کرده اســت. همچنین این تراشه ها 
در مقایسه با جی پی اس دامنه ردیابی محدودی داشته و تنها در زمانی که به گیرنده بسیار نزدیک  باشند،  
قابلیت شناسایی و ردیابی دارند. یک تیم از محققان موسسه فناوری ماساچوست MIT سال گذشته اعالم 
کردند که در حال توسعه یک RFID غیرقابل هک "unhackable" هستند، اما این فناوری هنوز به صورت 

گسترده در دسترس قرار نگرفته است.
منبع:   ایسنا

یک پزشــک، یک مهندس  و یک طراح  لباس برای ایــده ای جدید گردهم 
آمده اند تا درباره طراحی یک باند شــکمی جدید تبادل نظر کنند. یکپارچه 

هوشمند مبتنی بر فناوری RFID  برای بانوان باردار با ریسک باال.
باند شکمی درست شــبیه به باند شکمی معمولی اســت به همان سادگی 
و کشسانی برای خانم های باردار، با این تفاوت که شبیه به یک حسگر عمل 
خواهد کرد که انقباضات رحمی، الگوی تنفس و حرکت های شکم را نظارت 
کرده و داده  مربوط به آن را ثبت می کند و در صورت نیاز، به پزشک معالج، اطالع 
خواهد داد. حسگر باند شکمی از یک آنتن دو قطبی بافته شده تشکیل شده، 
که به یک تگ غیرفعال دارای تزویج القایی مجهز شده است. یک ریدر خانگی 
برای ردگیری و ارسال دیتای باند شکمی، درست مانند یک پرستار نوزاد عمل 
کرد . حسگر مورد نظر، سیگنال دریافتی را برای تشخیص تغییر فرم پارچه، 
استفاده کرده و دیتا متناظر  را برمی گرداند.  در  زمان تغییر شکل آنتن، مثال 

با تغییر تنفس مادر،  فرکانس تشدید، تغییر خواهد کرد. این امر سبب تغییر در 
قدرت ســیگنال دریافتی در ریدر خواهد شد و به ردگیری تغییرات که با کمک 
تکنیک های یادگیری ماشین کشف می شــوند و اطالع رسانی متعاقب، کمک 

خواهد کرد.
منبع: آسانرم افزار

تازه ترین اخبار دنیا در حوزه فناوری

شرکتی با کارمندان سایبورگ

نخ های هوشمند برای نظارت بر عوارض بارداری و 
سالمتی جنین
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حس بدی  است اگر در زمان خروج از منزل، یکی از وسایل ضروری مانند کلید یا 
کیف یا ... را  از یاد  ببرید و مجبور شوید برای برداشتن آن برگردید یا از استفاده از 
آن در طول روز محروم شوید.  برای بازرگانان و مدیران نیز در زمان خروج  از شرکت 
برای یک جلسه  کاری، ممکن اســت فراموش کردن یکی از موارد  مهم که  باید 

همراه  ببرند،  سبب  از دست رفتن یک پروژه شود.
 GearEye dongle  دستگاه کوچکی است که به تازگی اختراع شده است و برای 
ردگیری نوارهای RFID الصاق شده به تجهیزاتی است که می خواهید فراموش 
نکنید. این دستگاه را می توان به شکل یک دسته کلید یا یک کاور گوشی تلفن 
همراه استفاده کرد و وقتی در داخل کیف شما قرار بگیرد، وجود تمام چیزهایی 
که به آن ســپرده بودید را چک می کند و عدم وجود یک یا چند مورد را گوشزد 
می نماید. همچنین  این نوارهای هوشمند شامل نوع خاصی  از آن  می شود که 
می تواند  انواع  وسایل فلزی را نیز در داخل کیف ردگیری کند و حضور فلز، اختاللی 
در  ردگیری ایجاد  نخواهد کرد. یک برنامه ی کاربرد  بر تلفن همراه نیز به همراه این 

سامانه عرضه می شود تا چک لیستی از تجهیزاتی که مد نظر است در آن ثبت شود 
و از طریق آن بتوان فهمید که چه وسایلی از قلم افتاده است.

منبع: آسانر م افزار

ردگیری هوشمند همه وسایل شخصی با یک دستگاه

شلیک دارت های مجهز به GPS،  راهکار جدید پلیس آمریکا  برای ردیابی مجرمان، 
بیشتر شبیه فیلم های هالیوودی است. درحالی که صدای جیغ الستیک ها خیابان 
را پر کرده، خودروی مظنون به سرعت از کنار خودروی پلیس عبور می کند،  اما  
افسر پلیس به جای آغاز تعقیب و گریز و به خطر انداختن جان سایر شهروندان، یک 

ردیاب   GPS را به سمت خودوری مظنون شلیک می کند.
با چسبیدن ردیاب به بدنه اتومبیل، پلیس می تواند به راحتی هرلحظه از مکان 
خودروی مجرم مطلع شده و در صورت لزوم با بستن مسیر در یک مکان مناسب 

مظنون را به  دام  بیندازد.
اگر چه شیوه ذکر شده کمی تخیلی به نظر می رسد، اما دپارتمان پلیس آروادا در 
ایالت کلرادو به جای تعقیب و گریز خطرناک از این روش برای ردیابی خودروهای 
متواری استفاده می کند. ایده این کار توسط Star Chase شکل گرفته، شرکتی 
که با طراحی دارت های متصل به GPS، پلیس را  از انجام برخی عملیات خطرناک 
بی نیاز کرده است. این دارت ها درون محفظه هایی در جلوی خودروهای پلیس 
نصب شــده و در مواقع ضروری با فرمان افسر به سمت اتومبیل مظنون شلیک 
می شوند. جالب اینکه این دارت ها به قدری از قدرت چسبندگی باالیی برخوردار 

هستند که امکان کنده شدن آن ها  از  روی  بدنه  به راحتی وجود ندارد.
یکی از افسران پلیس آروادا درباره این ایده گفته است: »هدف اصلی به کارگیری 
این فناوری این است که نیروها و جامعه خود را امن تر نگه داریم.« اما  آیا استفاده 
از این فناوری از لحاظ قانونی بالمانع است؟ یکی از  وکال عقیده  دارد تا زمانی که 
پلیس به درستی از این دارت ها استفاده کند و آسیبی متوجه شهروندان عادی 
نباشــد، به کارگیری آن ها برای متوقف کردن مجرمان ایرادی ندارد. آن طور که  
Star Chase  ادعا کرده در حال حاضر 30 ایالت از دارت های GPS ســاخت این 
شرکت استفاده می کنند. پلیس آروادا  نیز اعالم کرده که در 9 ماه گذشته موفقیتی 

85 درصدی را  در  به کارگیری  این  ردیاب های چسبناک تجربه کرده است.

راهکار جدید ردیابی مجرمان

www.starchase.com  :منبع

تازه ترین اخبار دنیا در حوزه فناوری
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استفاده از انواع اپلیکیشن مسیریابی، به جزئی جدایی ناپذیر از تجربه  گوشی های 
هوشمند تبدیل شده است. اپلیکیشن هایی مانند Google Maps، با استفاده 
از GPS و اینترنت، راه رسیدن به مقصد را به کاربر نشان می دهند. البته همیشه 
اوضاع به همین سادگی نیســت. با وجود اینکه Google  و Apple  نقشه های 
داخلی زیادی را در اپلیکیشن های مسیریابی شان قرار داده اند، اما در اکثر موارد 
و در مکان های مختلف، چنین راه حل هایی جواب گو نیســتند. مایکروســافت 
که متوجه این نیاز شــده بود، چندی پیش اپلیکیشــن Path Guide را برای 
گوشــی های اندرویدی معرفی کرد. این اپلیکیشن به شــما اجازه می دهد که 
مسیرهایی دلخواه برای مناطق داخلی بسازید و آن ها را دنبال کنید که به عنوان 

دستورالعمل های خطی مجزا از یک نقشه هستند. 
بازی »شــکار گنج« برای کــودکان را در نظــر بگیرید. جایی کــه هر هدف، 
نشان دهنده گام بعد است. همه آن چیزی که به ذهن می آید را روی تلفن همراه 
خود پیاده کنید و این همان تصور کلی است. حتی جالب تر اینکه، این اپلیکیشن 
فرایند ساخت آن مسیرها را برای شما عینا به آسانی قدم برداشتن می کند. وقتی 
قصد ساخت یک مسیر را دارید، تنها کافی اســت که نرم افزار را راه اندازی کرده و 
شروع به گام برداشتن کنید. با استخراج اطالعات از حسگرهای تلفن شما هنگام 

حرکت به طرف مقصد، اپلیکیشن مذکور همه چیز را به دست می گیرد.
این تفکر و تصوری بزرگ اســت و مثل این می ماند که مسیرهایی که می توانید 
به صورت دستی در Google Maps بسازید، بدون نقشه بسیار راحت تر باشند. 
البته به نظر می آید که پیاده سازی اپلیکیشن توسط مایکروسافت نیاز به تکمیل 
و بهبود بیشتری دارد. علی رغم اینکه مسیرســازی برای خود در این اپلیکیشن 
به اندازه کافی آسان است؛ اما اگر به یافتن مســیر یا چارچوب برای مناطقی که 
به آن ها زیاد رفت وآمد می کنید، عالقه دارید، ممکن اســت کمی مشکل داشته 
باشید. شاید به این علت است که تا به حال کسی این  اپلیکیشن را استفاده نکرده 
است، اما زمانی که برای جست وجوی مسیر مجبور به بیرون رفتن هستید، ارتباط 
شما با تسهیالتی که سرویس جهت یابی داخلی می تواند در اختیار شما بگذارد، 
به صورت طبیعی قطع می شود. به همان اندازه که مایکروسافت در Play به دنبال 

Path Guide  معرفی اپلیکیشن جدید 

جلب مشــتری برای Path Guide به عنوان یک اپلیکیشن 
»نقشــهـ  آزاد« است، شاید بهتر اســت آن  را با یک سرویس 
نقشه برداری پکیج کند. این عمل جست وجو و یافتن مسیرها، 
همچنین مسیرسازی به محل را همراه با جهات مسیر در یک 

محل کمی آسان تر می کند.
Path Guide  رابط کاربری اپلیکیشن

رابط کاربری این اپلیکیشن فوق العاده ســاده و آسان است. 
بعد از باز کردن اپلیکیشن و در همان ابتدا با دو گزینه مواجه 
می شوید که عملکرد اصلی این مسیریاب با همین دو گزینه 
تعیین می شــود. در قســمت منوی برنامه، بــه گزینه های 
مختلفی دسترســی دارید که عملکرد آن ها واضح و استفاده 
از آن ها ســاده اســت. برای همین در چند دقیقــه  ابتدایی، 
کاربر می تواند به تمام جنبه های برنامه مســلط شود و از این 
لحاظ، اپلیکیشن Path Guide خیلی خوب عمل می کند. 
این روند کامال متقاعدکننده اســت کــه Path Guide تنها 
نسخه ای آزمایشــی از تکنولوژی جدید مایکروسافت است و 
در آینده، احتماال چیزهایی فراتر از آن به صورت ادغام شــده 
با ســرویس های دیگر می بینید یا اینکه اندیشــه مسیرهای 
داخلی و دشــواری یافتن آن ها، اصال خــود می تواند معضل 
بعدی و بزرگ مایکروسافت باشد. در هر صورت، اگر شما هم 
می خواهید آن را امتحان کنید (چون واقعا بسیار جالب است، 
پیشنهاد می شود این کار را انجام دهید(، می توانید اپلیکیشن 
را در Google Play، APK Mirror  یــا از Microsoft  بــه 

صورت رایگان دانلود کنید.
Path Guide  نواقص اپلیکیشن

به دلیل رویکرد نوینی که این اپلیکیشــن استفاده می کند، 
بســیار طبیعی اســت که نواقص متعددی در آن مشــاهده 
می شود. یکی از این نواقص، عدم پیوند با نقشه های مختلف 
موجود اســت. بهتر بود امکان هماهنگی این اپلیکیشــن با 
سرویس های مسیریابی مانند Google Maps  وجود داشت. 
در چنین صورتی، با رسیدن به مکان مورد نظر، امکان مشاهده  
مســیرهای تعریف شــده در محیط داخلی آن مکان، فراهم 
می شــد. از دیگر نواقص، می توان به عدم ایجاد نقشه  مسیر 
حرکت اشاره کرد. مثال بهتر بود بعد از ضبط مسیر، یک نقشه  
گرافیکی از مسیر حرکت ایجاد می شد تا کاربر با مشاهده  آن، 

راحت تر در مسیر مورد نظرش قدم بزند.

گردآورنده:  سامانه حسینیان نائینی

www.androidpolice.com: منبع
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  کنترل دسترسي فیزیکي
RFP

مقدمه
سیستم کنترل دسترســي فیزیکي، سیستمي متشــکل از نرم افزار و 
سخت افزار و افراد ) شامل پرسنل، نگهبان و غیره( بوده که وظیفه اجراي 
سیاســت ها و قوانین عبور به محیط هاي تــردد )Access area( را بر 
عهده دارد. دسترسي فیزیکي توسط فرد یا خودرو مي تواند به روش هاي 
متفاوتي مانند پرداخت پول، تأیید هویت و غیره صورت پذیرد. در این 
سیســتم از مفهومي به نام دروازه عبور برای جداســازي محیط تردد 
)Access area( از سایر محیط ها استفاده می شود که مي تواند شامل 
تجهیزات فیزیکي محدود کننده مانند گیت هاي نفري، نگهبانان و غیره 
باشــد. در این متن به بخش هاي نرم افزاري سیستم کنترل دسترسي 
پرسنل و خودرو که زیرمجموعه اي از سیستم کنترل دسترسي فیزیکي 
بوده، پرداخته مي شود. در این سیســتم هر فرد یا خودرو از یک نشانه 
 )verification( یا تعیین )identification( شناســایي برای تأیید
هویت و دریافت اجازه تردد در نواحي مجاز )Access area( اســتفاده 

مي کند. نشانه شناسایي شامل سه دسته  زیر  است:
1- دسته اول شناســه هایي مجازي )مانند شماره رمز که در ذهن افراد 

ذخیره مي شود(
2- دسته دوم شناســه هاي فیزیکي )مانند انواع کارت هاي هوشمند، 

تگ ها و غیره(
3- دسته سوم شناســه هاي بیومتریک بوده که جزئي از هر فرد است 

)مانند اثر انگشت، مردمک چشم، چهره ظاهري، صوت و غیره(
همچنین امکان عبور افراد و وســایل نقلیه بدون اســتفاده از نشــانه 
شناسایي و با تایید مســئول مجاز )نگهبان، گارد و ...( در شرایط خاص 

وجود دارد.

اجزاي اصلي سیستم کنترل تردد
یک سیســتم کنترل تردد نیاز بــه بخش هاي متعــددي دارد که این 
بخش ها با هم و به صورت مجتمع تشــکیل یک سیستم کنترل تردد 

را مي دهند. از جملــه مهم ترین این اجــزا، نرم افزار اســت که خود از 
بخش هاي متعددي تشکیل شده است. در ادامه به بخش هاي پایه مورد 

نیاز براي یک نرم افزار کنترل تردد اشاره می شود.
1- سیستم مدیریت هویت

)management(  و کنترل )monitoring(  2- سیستم مدیریت نظارت
3- سیستم مدیریت گزارش گیري

4- سیستم برنامه ریزي تردد
5- مشخصات عمومي نرم افزار

۶- بخش هاي مکمل سیستم کنترل دسترسي پرسنل و خودرو

قسمت هایي که با عالمت )*( نشان گذاري شده است، نیازمندي هاي 
اختیاري را بیان مي کند.

1. سیستم مدیریت هویت
در این قسمت از نرم افزار، پرسنل یا وســیله نقلیه تعریف و به هرکدام 
یک یا چند نشــان شناســایي اختصاص پیدا کرده و مشخص مي شود 
که به کدام یک از بخش ها و در چه زمان هایي دسترسي داشته باشند. 

بنابراین در این بخش امکانات زیر وجود دارد:
1.1. بخش تعریف، ویرایش و حذف پرسنل و وسیله نقلیه که مي تواند 

شامل موارد زیر باشد:
1.1.1. نام و نام خانوادگي برای پرسنل و پالک، رنگ، نوع خودرو و  برای 

وسیله نقلیه
1.1.2. یک شماره یکتا براي هر فرد یا خودرو مانند شماره پرسنلي که 
برای تمایز بین دو نهاد ترددکننده از دید سیستم در بخش هاي متفاوت 
نرم افزار مورد استفاده قرار مي گیرد )در صورت پر نشدن توسط اپراتور 

باید توسط سیستم خودکار تولید شود(.
1.1.3. توضیحات و ســایر اطالعات اضافي مانند شماره تماس یا محل 

کار و غیره

نویسندگان: مهندس عیسی پور و مهندس حیات بخش
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1.1.4. الصاق عکس به پرسنل یا خودرو )*(
1.15. تاریخ انقضا براي تعریف هر فرد  یا خودرو )*(

1.1۶. امکان اضافه کردن فیلدهاي اطالعاتي دلخواه )*(

2. تعریف نشانه شناسایي )Badge Issuing( که به سه دسته بیان شده 
مي تواند به روش هاي متفاوتي صورت پذیرد. این بخش نیز باید شــامل 

تاریخ انقضا و امکان فعال یا غیرفعال کردن شود.
3. مدیریت تردد  فرد/خودرو که  در این بخش موارد زیر انجام مي پذیرد:

3.1. الصاق یک نشان شناسایي به هر فرد یا خودرو
3.2. امکان تعریف دسترسي فرد/خودرو به فضا یا حوزه خاص

3.3. امکان فعال یا غیر فعال کردن تردد هر فرد/خودرو
4. امکانات مدیریتي پرسنل مانند تعریف گروه هاي مختلف و اختصاص 
افراد به گروه ها و دســته بندي پرسنل برای ســهولت و امکان مدیریت 

بهتر)*(
5. امکان ورود و خــروج )import/export( داده هــاي موجود در این 
بخش یا سایر نرم افزارهاي مورد اســتفاده در سازمان به نرم افزار کنترل 
دسترسي فیزیکي پرسنل یا خودرو و بالعکس. مانند اطالعات پرسنلي، 

خودرویي و غیره از فرمت هاي استاندارد )متني، XML و غیره(

2. سیســتم مدیریــت نظــارت )monitoring( و کنتــرل  
)management(

مانیتورینگ به کاربر اجــازه مي دهد که وضعیــت بخش هاي مختلف 
سیستم را مشــاهده کند؛ مانند تردد مربوط به هر نشــان شناسایي و         

آالرم هاي مختلف. این بخش به قسمت هاي زیر تقسیم می شود:
1. امکان تعریف و تنظیمات ســخت افزارهاي موجود در سیستم )مانند 
گیت ها و تجهیزات مربوط به هر گیت مانند ریدرها و غیره، خطوط عبور 
خودرویي و تجهیزات وابســته مانند راه بند، سیستم تشخیص پالک و 
غیره و تعیین برای هر دروازه عبور »ورورد، خروج یا هردو« و سایر موارد 

مورد نیاز(.
2. امکان تعریف فضاهاي فیزیکي دسترسي )Access area( و امکانات 
مدیریتي و دسته بندي محیط هاي فیزیکي تردد مانند تعریف و ویرایش 
محیط هاي تردد که باید با رعایت ساختار سلســله مراتب دسته بندي 
محیط هاي فیزیکي باشد )براي مثال ســایت، حوزه، ساختمان، بخش، 

طبقه، در و غیره(.
3. مانیتور و صدور فرامین کنترلي تجهیزات سخت افزاري مانند گیت ها، 

در ها و غیره
4. مانیتور کردن پرسنل و تردد آن ها

5. مانیتور کردن سایر رویدادهاي رخ داده در سیستم
۶. قابلیت دریافت و نمایش آالرم ها و امــکان تعریف آالرم هاي مختلف 
همراه با شرایط رویداد هر آالرم و تعریف نوع مواجهه سیستم با آالرم هاي 
رخداده )براي مثال در مواقع اضطراري یا آتش ســوزي با دریافت آالرم 

مربوط به در هاي خــروج اضطراري بــاز و فرامین مورد نیــاز از بخش 
سخت افزار و نرم افزار سیستم صادر شــود یا صدور آالرم در صورت ورود 

غیر مجاز و با استفاده از روش هاي غیرمتعارف موجود در سیستم(
7. امکان نمایش گرافیکي )براي مثال نقشــه( از محیط تردد و وضعیت 

سیستم همراه با امکان صدور فرامین کنترلي در این محیط)*(
8. فراهم کردن امکان تشخیص پرسنل  یا خودروهاي ترددکننده خاطي 
توســط نرم افزار یا سیســتم )براي مثال با کمک نمایش تصویر پرسنل 
عبور کننده و پرســنل داراي مجوز تردد برای جلوگیــري از ترددهاي 

غیرمجاز)*(

3. سیستم مدیریت گزارش گیري
در این بخش مي توان گزارش هاي مربوط به تمام اطالعات و رویدادهاي 
مهم ذخیره شــده در سیســتم را مشــاهده کرد. این بخش باید داراي 

قسمت هاي زیر باشد:
1. امکان گزارش گیري در بازه هاي مختلف زماني مانند روز، هفته و غیره

2. امکان گزارش گیري بر اســاس یک رویداد خــاص مانند تردد فردي 
خاص، تردد نشان شناسایي خاص یا نوعي از نشان شناسایي )براي مثال 
گزارش تنها بر اساس نوعي از کارت تردد یا نوعي از شناسه بیومتریک(، 
گزارش بر اساس گروه خاصي از پرسنل، گزارش بر اساس محیط ترددي 

خاص، گزارش بر اساس آالرم مشخص و غیره.
)Access area(  3. امکان گزارش گیري بر اساس محیط هاي ترددي

4. ترکیبي از سه حالت باال
5. امکان جست وجو در خروجي هاي ایجاد شده )*(

۶. امکان دسته بندي، اعمال فیلتر و مرتب ســازي بر روي گزارش هاي 
ایجاد شده )*(
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7. امکان ایجــاد خروجي از گزار ش ها به فرمت هاي اســتاندارد )متني، 
XML و غیره( )*(

4. سیستم برنامه ریزي تردد )زماني و مدیریتي(
1. تعریف تقویم براي سیستم:

در پاره اي از سیستم ها امکان تعریف تقویم وجود ندارد؛ ولي به طور کلی 
باید امکان تعریف تقویم و مفهوم زمان براي یک سیســتم کنترل تردد 
وجود داشته باشد. تعریف تقویم شامل روزهاي سال و نوع هر روز )براي 

مثال روزهاي کاري و تعطیل( می شود.
تعداد دســته بندي روزها وابســته به نوع سیســتم بــوده، ولي هرچه 
دسته بندي دقیق تر باشد، امکان زمان بندي بهتري را فراهم مي کند. اما 

وجود جزئیات زیاد نیز مي تواند باعث پیچیدگي تعریف تقویم شود.
2. تعریف زمان بندي هاي مختلف:

بخش زمان بندي مي تواند داراي تنوع بسیاري باشد. براي مثال مي توان 
دسترسي شــخصي خاص را در زمان هاي مختلف مشخص کرد یا عمل 
خاصي مانند آزاد شــدن عبور از یک گیت در زمان هاي مشخصي انجام 

گیرد.
3. امکان تعریف روش عبــور خاص براي هر فرد بــه کمک تعریف نوع 
استفاده از نشــانه شناســایي )براي مثال تردد هر شخصي تنها با کارت 
صورت گیرد، ولي افراد خاص با کارت و اثر انگشــت یا مهمانان توســط 

کارت مهمان و کارت نگهبان و غیره(. 
الزم به ذکر است این امکان بر اساس فرد یا گیت امکان پذیر است

4. امکان تعریف پیشینه زمان حضور )زمان حضور مجاز( براي هر فرد یا 
خودرو در هر محیط تردد )*(

5. امکان محدودســازي تعدد رفت و آمد و زمان رفت و آمد براي هر فرد 
یا خودرو )براي مثــال براي مهمان تنها یک ورود و یــک خروج  یا براي 

پیمانکاران و تعمیرکاران تعریف زمان مجاز تردد( )*(

5. مشخصات عمومي مورد نیاز نرم افزار
این بخش شامل تمام مشخصات عمومي مورد نیاز هر نرم افزار از جمله 

نرم افزار کنترل دسترسي پرسنل و خودرو است.
 این مشخصات عبارتند از:

1. امکانات امنیتي نرم افزار 
1.1-  امکان تعریف کاربران استفاده کننده از نرم افزار و یا اپراتورها

1.2- تعریف سطوح دسترسي برای کاربران استفاده کننده از نرم افزار 
و ذخیره سازي تمام اعمال صورت گرفته توسط کاربران

1.3- امکان رمزنگاري اطالعات حســاس در هنگام ذخیره ســازي و 
انتقال بین اجزاي متفاوت سیستم.

1.4- مسدود کردن راه هاي نفوذ شناخته شــده به سیستم و رعایت 
استانداردهاي امنیتي.

6. بخش هاي تکمیلي سیستم کنترل تردد
قسمت هاي بیان شده شامل قسمت هاي پایه یک سیستم کنترل تردد 
اســت. عالوه بر این بخش ها قســمت هاي دیگري نیز مي تواند در یک 

سیستم کنترل تردد پایه اضافه شود، مانند:
1. چاپ و صدور کارت

2. کنترل آسانسور
3. ترمینال کنترل از راه دور یا تحت وب

4. پشتیباني از چند زبان
5. قابلیت یکپارچه شدن با سایر سیســتم ها مانند سیستم هاي اطفاي 

حریق، نظارت تصویري، پیجر و ...
۶. امکانات مدیریت مرکزي و تحت شبکه و سایر موارد



شماره یکم
بهار 1397 60

خدمات دهی خوب به مشــتری شــاهرگ حیاتی هر شــغلی است. شما 
می توانید بهترین تولید را در بــازار، پایین ترین قیمــت را در میان رقبا و 
زیرک ترین کارمنــدان را در زمینه تخصصی تان داشــته باشــید، اما اگر 
شما نمی توانید مشــتریان خود را راضی نگه دارید و آن ها را به سمت خود 
برگردانید، موفقیت کاری شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت، در نتیجه 
متضرر خواهید شــد؛ اما زمانیکه شما مشــتریان خود را راضی نگه دارید، 
آن ها بازخورد مثبتی راجع به کار شــما به دیگران منتقل خواهند کرد که 
در آینده خدمات یا محصوالت شما را امتحان کرده و راضی خواهند شد و 
مشتریانتان افزایش خواهند یافت. خدمات دهی خوب به مشتریان نه تنها 

برای نگهداری کار ضروری است، بلکه باعث پیشرفت کارتان خواهد شد.
درحالی که این فلســفه به اندازه کافی بــرای به کارگیــری واضح به  نظر 
می رسد، مانند نقشه تجاری شــرکت ها، اما هنوز می توانند منحرف شوند 
و اهمیت خدمت به مشتری را نادیده بگیرند. در دنیای بودجه های سخت، 
رقابت باال و تغییر سریع تکنولوژی به راحتی درک می شود که تا چه اندازه 
خدمات به مشتری می تواند از موقعیت شایسته  آن به عنوان یک ارجحیت 
درجه اول شرکت سقوط کند. به همین دلیل است که شرکت ها باید یکی 
از ده فرمان خدمت به مشتری را به خاطر بســپارند. مشتریان محصول یا 
خدمــات را نمی خرند، بلکه آن ها احساســات خوب و راه حل مشــکالت 
را می خرند. این موضوع برای تمام شــرکت ها، با هر نوع یا اندازه ای صدق 
 Aberdeen Group می کند. ســازمان های تجزیه و تحلیل آماری مانند
مکرراً بــه خدمات دهی به مشــتری به عنوان متمایزترین شــاخص برای 

موفقیت اشاره می کنند.

خدمات دهی به مشتری در صنایع خدماتی
برای مشــاغل خدماتی و به خصوص شــرکت هایی که متکــی به ناوگان 
حمل و نقل برای پخش کاالها و خدمات هستند، خدمات به مشتری پارامتر 

منحصربه فرد و راه حل ویژه خــود را  می طلبد. اطمینان به 
رضایت مشتری و در نتیجه رشــد تجارت می تواند تنها با 
افزایش بینش به عملکردهای شرکت، تهیه آمارهای دقیق 
و حقیقی برای مشتریان و مدیران با توجه به اینکه هر وسیله 
نقلیه در هر زمان کجاست و هنگامی که آن ها به مکان مورد 
نظر می رسند، با داشتن تجهیزات و تکنسین های مناسب 
و گزارش هــای کاری کامل برای هر فعالیــت از هر توقف 
برنامه ریزی شده، به دست  آید. داشــتن رکوردهای دقیق 
از هر کــدام از این موقعیت ها نه تنهــا مدیریت را مطمئن 
می ســازد که رضایت مطلوبــی را برای مشــتریان فراهم 
می کند و هر خدمت ممکــن یا تفاوت هــای درجه اول را 
ارزشمند می ســازد، بلکه به طور خالصه حقایق صحیح در 
مورد ناوگان و اطالعات به روز مطلوبی را به هر دو مدیریت و 

مشتریان ارائه می دهد.

GPS منفعت مشتری در مکانی یابی هوشمند
اولین GPS 40 سال پیش معرفی شــد و از همان موقع در 
 GPS مشاغل خدماتی محبوب شــد. تکنولوژی هوشمند
در ابتدا برای مســیرهای کوچک یا برای تهیه مسیرهای 
نوبتی استفاده می شد، اما از زمانی که پیشرفت کرده است 
به شــرکت ها کمک می کند تا دید واضح تــری از عملکرد 
کلی شان با نظارت بر داده های اساســی مانند برنامه ریزی 
مسیریابی، مرور برنامه ها، تصمیم گیری و حفاظت و امنیت 

وسایل داشته باشند.
یک گزارش آماری تهیه شده توسط گروه Aberdeen در 
سال 2009 نشان داد که 200 شــغل از مشاغل تولیدی و 

کیفیت بهبود 
 مشاغل خدماتی 
با استفاده از
 مدیریت ناوگان
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خدماتی از ابزار مرورگر مبتنی بر GPS اســتفاده می کنند. نتایج این 
گزارش خاطر نشان کرد که این ســازمان ها توجه فعالی به پیدا کردن 
اطالعات مکانی سایر منابع مانند وسایل قابل خدمت دهی و بخش ها 
دارند و به طور موثری نشان دهنده این است که مدیریت منابع کارآمد 
از طریق مسیریابی مکان بدون نگاه کامل به همه منابع خدمات دهی 
کامل نیســت. نتایج این گزارش که از انجام نظرسنجی حاصل شده، 
نشان داد تقریبا نیمی از پاســخ دهندگان ادعا کرده اند که آن ها اخیرا 
مکان وســایل نقلیه خدماتشــان را در زمان واقعی دنبــال و نظارت 

می کنند.
Aberdeen خدمت کلیدی و شــاخص عملکردی مدیریت منابع را 
برای شرکت های متمایز Best in Class شــاخص قرار داد و کاهش 
19درصدی فشــار کاری، کاهش 1۶درصدی در زمان میانگین تعمیر 
و 29درصد افزایش در تناســب خدمت در 12 ماه آخر مشــاهده شد. 
همچنین تحقیق Aberdeen نشان داد کارخانه هایی که از عملکرد 
Best in Class رضایت دارند، 41درصد نسبت به Laggards احتمال 
بیشتری دارد تا برای توزیع کنندگانشان با قابلیت دید در زمان واقعی 
به مکان و موقعیت منابع خدمات فراهم کنند و به طور متوســط 5 بار 
احتمال بیشتری دارد تا برای تکنســین های خود راه های بهینه ایجاد 
کنند. همچنین 3 بار بیشــتر ماننــد دیگران احتمــال دارد تا درون 
داده های مکان با زمان واقعی را با سیســتم های برنامه ریزی خدماتی 
یکپارچه کنند و تقریبا 2 برابر احتمال دارد تا از عملکردهای مدیریت 
ناوگان بهره بــرداری کنند. ایــن داده ها تنها تمایل شــرکت ها برای 
اداره مناســب تر و کارآمدتر را منعکس نمی کند، بلکه شاخص اهداف 
یا ویژگی هایی را نشان می دهد که مشــاغل خدماتی نیاز دارند که به 
منظور بهترین بودن انجام  دهند تا به وسیله رقبا و مشتریان هم فعلی و 

هم بالقوه مورد توجه واقع شوند.

گزارش های جزئی داده های کلیدی را برای بهبود سرویس به 
مشتری تهیه می کند

برای اینکه مشاغل خدماتی عملکرد خود را در تولید و رضایت مشتری 
بهبود بخشــند، اطالعات مکانی به همراه مسیرهای کوچک ضروری 
است. داشتن توانایی تهیه گزارش هایی که می تواند جزئیات اطالعات 
مکان وسایل نقلیه و نشــان دادن فعالیت واقعی وســایل نقلیه مانند 
زمان های اســتراحت را نمایش داده و از ســویی مسیر طوالنی بهبود 
عملکرد ناوگان و سرویس مشتری را طی کند. مطابق با شرایط شرکت 
Ford Motor، هر ساعتی که یک ماشین استراحت می کند، یعنی با 
موتور روشن؛ ولی بدون حرکت، با تقریبا 40 کیلومتر رانندگی مساوی 
است. بنابراین هر چه زمان استراحت کمتر باشد، نه تنها ناوگان درآمد 
بیشتری کسب می کنند، بلکه زمان بیشــتری صرف تعداد زیادی از 

مشتریان می شود.

Fleetmatics GPS reporting suit شــامل تنوعــی از ابزارهای 
مدیریت قوی اســت که یک تجارت می تواند بــرای کنترل صحیح و 
نظارت ناوگان حمل و نقل خود اســتفاده کند. این گزارش ها می تواند 
به طور خودکار یا بر اســاس تقاضا برای تهیه یک تصویر واقعی از رفتار 
یک وســیله نقلیه اجرا شــوند. گزارش های روزانــه، داده هایی مانند 
زمان روشن و خاموش شــدن موتور، زمان رسیدن و ترک مکان، زمان 
استراحت، زمان رانندگی و مســافت طی شده برای هر ماشین را تهیه 

می کند.
گزارش دقیق زمانی، می تواند بهره وری یک شرکت را به  همراه کمک 
به جســت وجوی اســتفاده دقیق وســیله نقلیه، رفتارهای رانندگی 
مشکل ســاز و ســاعت واقعی کاری در هر روز برای هر وسیله نقلیه را 
 Fleet Summary و Detailed Reportافزایش دهــد. داده هــا در
Report می تواند وضعیت تولید هر وســیله نقلیه خاص و کل ناوگان 
را روشن کند. گزارش زمان اســتراحت مکان و فعالیت وسیله نقلیه، 
داده جامعی فراهم می کند که می تواند عملکــرد همه جانبه و ROI را 
بهبود بخشــد. عالوه بر این Red Flag Report که می گوید کجا یک 
وسیله نقلیه در حال سرعت گرفتن اســت، حدودا یک روش مستقیم 
است که راننده های دردسرآفرین را شناســایی می کند. این نه تنها به 
یک تجارت کمک می کند که از گره های ترافیکی وسیع اجتناب کند، 
بلکه مطالعات نشان داده اند هنگامی که یک وسیله نقلیه ۶5 کیلومتر در 

ساعت سرعت می گیرد، میزان بنزین در هر مایل کاهش می یابد.
Route Reply می تواند هر ســفر انجام شــده با هر وسیله نقلیه در 
یک ناوگان تجاری را روی نقشــه Google نشان دهد که با مختصات 
و زوم باال و نقشــه تلفیقی کامل می شود. این وســیله می تواند ثبات 
کامل خدمت را فراهم کند، کارآمدی های مســیریابی را بهبود دهد و 
رفتار رانندگی را با افزایش امنیت نظارت کنــد. عالوه بر این می تواند 

مشاجرات با مشتریان را حل و فصل کند.
 Google Map API به همراه Live Fleet برای پاسخ بیشتر و سریع تر
Premier مکان و موقعیت هر وســیله نقلیه در یک ناوگان را نمایش 
می دهد. موقعیت های لحظه به لحظه وســیله نقلیه و اطالعات جدید 
ترافیکی می تواند به ســازمان دهی کارآمدتر وسایل نقلیه کمک کند؛ 
برای مثال توانایی مســیریابی و توزیع نزدیک ترین وسیله نقلیه برای 
کمک به یک مشتری، می تواند یک مشــتری را تحت تاثیر قرار دهد. 
به دلیل قابلیت سازگاری با مشتری یک تجارت می تواند این گزارش ها 
را به روز اســتفاده کند تا تصویری فراهم کند کــه به طور صحیح تری 
عملکرد ناوگانش را به تصویر بکشــد که این امر می تواند برای بهبود 

خدمت به مشتری استفاده شود.
Fleet matics GPS سود شــرکت را از طریق ارائه خدمت 

باکیفیت به مشتری افزایش می دهد 
گروه IQA بر اساس Paisley اسکاتلند، نظر موافق باالیی را در امکانات 
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و صنایع کوچک با دنبال کردن روش انجام کار IQA ایجاد کرده است.
IQA way بر بهبود خدمــات کیفی رضایت مشــتری، ارزش گذاری 
مستمر و صداقت مســتخدمان تاکید می کند. در تعیین بهبود بیشتر 
خدمات مشــتری کارآمدی همه جانبه شــرکت سیســتم مسیریابی 
ناوگان Fleet matics را روی ۶5 وســیله نقلیه نصب کرد. با استفاده 
از Fleet matics GPS گروه IQA می تواند بر مکان دقیق هر وســیله 
نقلیه از نزدیک تر نظارت کند و به رانندگان اطمینان دهد تا سریع ترین 
مسیرهای ممکن به هر موقعیت کاری بروند. شرکت یک ناظر در البی 
اداره دارد، بنابراین همه کارمندان به خوبــی از عملکرد ناوگان آگاهی 

دارند.
آلن فلی از گروه IT و هماهنگ کننــده بازاریابی گروه IQA عنوان کرد: 
کارمندان ما در عملکرد رانندگی و راه یابی پیشــرفت کرده اند. ما یک 
پیشــرفت بزرگ در مراقبت از مشتری را ناظر هســتیم. از آنجایی که 
قرارهــای مراجعه کنندگان به طــور دائمی در حال تغییــر یا افزایش 
هســتند، Fleet matics به توزیع کنندگان توانایی عرضه کارها را به 
روشی که تولید و بهره وری افزایش یابد می دهد. وی افزود: با مسیریابی 
و توزیع مناسب، سود مضاعفی از کاهش هزینه سوخت به دست می آید 
و خدمت به مشــتری بهبود می یابد. مشتریان می خواهند بدانند که ما 
مراقب ناوگان مان هستیم، آن ها می توانند ببینند که ما سعی می کنیم 

کارمان را بهتر انجام دهیم.
 Fleetاز زمانــی که IQA عالوه بر بهبود خدمت به مشــتری گــروه
matics ، GPS را نصب کردند، ســود زیادی هم داشــتند که شامل 
افزایــش بهره وری، امنیــت بهتر و مصرف ســوخت کاهــش یافته و 
زمان های استراحت کم شده است. مســافت کمتر طی شده تا مقصد 
به معنای هدر نرفتن سوخت است و رانندگان سریع تر به محل مورد نظر 
می رسند. آلن فنی متذکر شد که متوسط هزینه سوخت ماهانه شان تا 

10 درصد از زمان نصب Fleet matics کاهش یافته است.

• یک موقعیت win-win  )برنده - برنده(برای شــرکت ها و 
مشتریان

در ســال های آینده بهبود خدمات دهی به مشــتری به عنوان اولویت 
اساســی در صنایع خدماتی مدنظــر قرار خواهد گرفــت؛ به خصوص 
 best in برای شــرکت هایی که شــروع کرده اند تا در زمینه کارشان
 2011Real Time Service Enterprise باشــند. در class
Series: گــزارش مدیریت Fleet گــروه Aberdeen ادعا می کند 
که سازمان های خدماتی پیشــرو ارتباط بهینه با منابع و متعلقات قابل 
خدمات دهی )مردم، بخش ها و ماشــین ها( را جست وجو می کردند تا 
موفقیت در توزیع ســرویس را اطمینان دهند و اینکه چنین ارتباطی 
ورای مسیریابی مکانی ناب گسترش یابد. این گزارش دریافت که بیش 

از 55 درصد ســازمان های پیشــرو اخیرا در حال نظارت یا مسیریابی 
وسایل نقلیه خدماتی  خود در مقایســه با سایر سازمان ها که 29درصد 
را به خود اختصاص می دادند، بوده اند. ارتباط با وســایل نقلیه، قابلیت 
بهبود مسیریابی وســیله نقلیه، ارتقای فرایند نگهداری و پروتکل های 
امنیتی بهتر را ایجاد کرده است تا اســتفاده بهینه از وسیله نقلیه و در 
نتیجه توزیع خدمات بــا هزینه کارآمدتر را مطمئن شــود. این میزان 
افزایش چشمگیر در استفاده از سیســتم های مسیریابی وسایل نقلیه 
دارای GPS با مختصات مدیریت ناوگانی محکم تر به وسیله شرکت های 
پیشرو و Best in Class نشان دهنده تمایلشان برای عملکرد بهینه و 

بهبود تجربه مشتری است. 
یک شرکت در گزارشی مدعی شــد که قبل از استفاده از راه حل جاری 
مدیریت ناوگان، تکنســین هایش بــرای کامل کردن 5 یــا ۶ تماس 
نگــه داری در روز بحث می کردند، با توانایی به دســت آمده به وســیله 
سیستم مدیریت خدماتی محکم در ارتباط با ساخت مسیریابی وسیله 
نقلیه در سیستم، تکنسین های این بخش قادر بودند تا 8 تا 10 تماس 
در روز را کامل کنند. این به معنای 3 تا 5 خدمت بیشــتر به مشــتری 
در روز برای هر تکنســین اســت که منجر به رضایت تعداد بیشتری از 

مشتریان می شود.
همان طورکه شــرکت های خدماتی به دنبــال راه حل های جدید برای 
 Bestعملکرد بهینه خدمات دهی هستند، واضح است که سازمان های
in Class مســیری به سمت موفقیتشــان از طریق سیستم مدیریت 
نــاوگان GPS پیدا کرده اند که مدیریت مرکزی شــده وســایل نقلیه 
خدماتی شــان، کارایی عملکرد زمان واقعــی، گزارش های مفصلی که 
منجر به راه حل های قطع واقعی هزینه ها می شود، کارکنان با انگیزه تر و 
احتماال مهم تر از همه، مشتریان راضی تری را به وجود می آورد و چنانچه 
شــرکت هایی مانند IQA بتوانند آن را بپذیرند، این امر یک موقعیت 
win-win برای هر تجارتی است که به خود در زمینه خدمات دهی به 

مشتری افتخار می کند.
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الی فای، جدیدترین فناوری انتقال بی ســیم اطالعات ســرعت باال با اســتفاده از 
ارتباطات نور مرئی)VLC( است. به این طریق دانشمندان توانسته اند در سال جاری 
موفق به ارسال اطالعات در محیط آزمایشگاه با سرعت های باالتر از 224 گیگابیت 
برثانیه )معادل دانلود 18 تا فیلم 1.5( شــوند. مخترع این فناوری در ســال 2011، 

»هاروارد هاس« از دانشگاه ادینبورگ بود.
»الی فای« )Li-Fi( اصطالحی اختصاری برای عبارت »Light Fidelity« اســت 
که از امواج نوری )در محدوده 400 تا 800 تراهرتز( برای انتقال اطالعات از نقطه ای 
به نقطه دیگر بهره می گیرد. هر منبع نوری، می تواند اطالعات باینری)دودویی( را به 
صورت رشته ای از »خاموش«ها و »روشن«ها منتقل کند، اما LEDها سرعت باالیی 
در تبدیل وضعیت از حالت روشن به خاموش و بالعکس داشته و در نتیجه می توانند 

سرعت زیادی برای انتقال اطالعات در اختیارمان بگذارند.
در مقایســه با فناوری »وای فای« که بــرای انتقال اطالعات از امــواج رادیویی بهره 
می گیرد، در عمل ســرعت انتقال اطالعات در فناوری »الی فای« می تواند به حدود 
10 گیگا بیت بر ثانیه برسد که 250 برابر بیشتر از میانگین سرعت پهنای باند معمولی 
)به عبارتی هزار بارسریع تر از سرعت متوسط وای فای( است. شبکه وای فای پهنای 
باند محدودی داشــته و اگر چند دستگاه همزمان به این شــبکه وصل باشد، امکان 
باالیی در بروز مشکالت از قبیل افت سرعت پیش بینی می شود. وای فای در برابر نفوذ 
هکرها نیز آسیب پذیر است؛ به ویژه اگر امواج شبکه ای وای فای فراتر از محدوده خانه 
یا دفتر کارتان برود و افراد بیگانه بتوانند به این امواج دسترسی یابند. با افزایش تعداد 
دستگاه های متصل به شــبکه وای فای، امکان تداخل امواج بیشتر و بیشتر می شود. 
سخت افزار مورد نیاز برای فناوری الی فای هم، نیمه  رساناهایی هستند که در تولید 
المپ های LED معمولی کاربرد دارند. با بهره گیری و تشــخیص تغییرات در میزان 
روشنایی )مثال با روشن و خاموش شــدن های المپ های LED با سرعت بسیار باال و 
برنامه ریزی شــده(  می توان اطالعات دودویی تولید، سپس این اطالعات را از طریق 
دستگاهی مجهز به گیرنده مناســب دریافت کرد. بنابراین با اســتفاده از این روش 

می توان لپ تاپ ها، تبلت ها و گوشی های هوشمند را به اینترنت وصل کرد.
الی فای بدون نیاز به زیرساخت

این فناوری نیاز به زیرساخت خاصی ندارد و در واقع، چیزی است که به زیرساخت های 
موجود اضافه می شود. درحال حاضر 14 میلیارد المپ LED در سراسر جهان وجود 
دارند و کار می کنند، در صورتی که تعداد ایســتگاه هــای مخابراتی رادیویی تنها به 
1/4 میلیون واحد می رسد. برای اســتفاده از الی فای، شــرایط کارکرد المپ های 
LED عوض نمی شود و به علت ســرعت باالی خاموش و روشن شدن ها، آن ها دائماً 
روشن به نظر می رسند. به عبارتی  کاربران متوجه هیچ تغییری در وضعیت نوردهی 
المپ ها نخواهند شــد، جز اینکه برای دسترســی به اتصال اینترنــت باید المپ ها 
همیشه روشــن بمانند. البته نور المپ ها را می توان به قدری کم کرد که برای چشم 

انسان قابل تشــخیص نبوده.  همچنان ولی اتصال برقرار بماند. الی فای این ظرفیت 
را دارد که به یکی از ســریع ترین روش های انتقال اطالعات تبدیل شــود. با توجه به 
روند رشد و توسعه فناوری ها و لزوم تدارک ســرعت های بسیار باال در گذر به شبکه 
5G، به کارگیری الی فای به عنوان جایگزین وای فای امری ضروری است. استفاده از 
المپ های LED در سیستم نوردهی شهری به عنوان وسیله ای برای انتقال اطالعات، 
در کاهش مصرف انرژی نیز مؤثر است. با چنین روشــی، می توان از نور موجود برای 

انتقال اطالعات بهره گرفت.
روش کار

 LED ها از پدیده الکترولومینانس برای تولید نور بهره می برند. وابستگی رنگ نور  LED
به جنس کریستال در جدول زیر نشان داده شده است:

LED طیف نور المپ های
طیف نور المپ های LED شامل تمام طیف های مرئی و پرتوهای فرابنفش و مادون 
قرمز می شود و بسیار باریک است.  همانطورکه در جدول باال آمد مشاهده می شود، 
رنگ نور LED  ها بستگی به جنس کریستال تشکیل دهنده آن ها دارد. مقدار و رنگ 
نور LED  ها تا حد زیادی به جریان آن ها نیز بستگی دارد، به همین دلیل استفاده از 

منبع جریان برای تغذیه آن ها معمول است.
دیگر مزایای الی فای

هم وای فای و هم الی فای، معایب و مزایای خودشان را دارند.
از آنجایی که الی فای از امواج رادیویی اســتفاده نمی کند، تداخلی هم با ارتباط های 
رادیویی ندارد. سیستم های الی فای مشکل تداخل امواج الکترومغناطیس و پتانسیل 

آتش سوزی و انفجار در محیط های قابل اشتعال را ندارند.
امکان بهره گیری از این روش در محیط هایی مانند داخل هواپیما یا  اتاق عمل، وجود 
دارد. وای فای می تواند از سطوح سخت )مثل دیوارها( عبور کند، اما این چیزی نیست 
که همیشه آرزومندش باشیم، الی فای از دیوار نمی گذرد، در نتیجه می تواند شبکه ای 

خصوصی، ایمن و محدود به دیوارهای اتاق کار در اختیارمان بگذارد.
مشکل استفاده از الی فای

از فناوری الی فای می توان برای اتصال کامپیوترها و روترها استفاده کرد؛ ولی اتصال 
گوشی های هوشمند و تبلت ها به الی فای آسان نیست.

الیفای :  فناوری جدید انتقال 
اطالعات به شکل بی سیم با استفاده 

از ارتباطات نور مرئی

www.itrc.ac.ir – www.digicast.ir: منبع

گردآورنده: محمد هزار جریبی
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سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی
اطالعات کلی اعضا به ترتیب تاریخ و شماره عضویت در سندیکا
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