فصل نامه اینترنت اشیا
شماره یکم ـ بهار 1397ـ  64صفحه
قیمت در سراسر کشور 35.000 :ریال

فهرست مطالب

صاحب امتیاز:
سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی
مدیر مسئول  :علی فتوت احمدی
سردبیر :سعید محمودی
شورای سیاست گذاری:
افشین کالهی ،فرنوش فخیمی ،محمدرضا کاویانی ،سعید
محمودی ،حمید رضا کریم نژاد ،داوود درخشان
شورای نویسندگان:
محمد هزار جریبی ،سمانه برادران رحیمی ،صغری آقا بابایی،
صادق سلیمانی ،محمود جعفری ،علی رضا بنی جمالی
همکاران این شماره:
آتنا شاهمرادی ،زینب وحیدپور ،سامانه حسینیان نائینی
نشــانی نشریه و دبیرخانه سندیکا :تهران ،میدان
ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان پردیس ،زاینده رود شــرقی،
پالک  ،24طبقه سوم
تلفن021-86088011 :
فکس021-89778387 :
شماره همراه 0910-4509924 :و 0910 -4509926
سایتwww.rpics.ir :
پست الکترونیکیinfo@rpics.ir :
صفحه آرا و گرافیست :نگین بیوک جهان خانلو
چاپخانه :رواق روشن مهر

یادداشت مدیر مسئول 6..................................................................................
سرمقاله7 ...........................................................................................................
یادداشت سردبیر8..............................................................................................
تصویر مجوز نشریه9............................................................................................
معرفی سندیکا 10...............................................................................................
اخبار سندیکا 11 ...................................................................................................
اینترنت اشیا چست؟ 12....................................................................................
خانه هوشمند چیست؟ 15.....................................................................................
راه اندازی عملیات  GPSپیشرفته ماهواره ای در ژاپن19......................................
مبانی فناوری 20.................................................................................. RFID
سیستم مکانیزه بازرسی و نظارت (سیبان)23............................................
گفتگو با مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران 26.............
پایگاه داده گراف چیست؟ 30..........................................................................
معرفی انواع سنسورهای مورد استفاده 32.............................................................
معرفی  10مورد از برترین برنامه های اندروید در سال 34..........................2016
تازه ترین اخبار دنیا در حوزه فناوری 36.................................................................
سیستم های مکان یابی چگونه به کمک آتشنشانان می آید38............................
تازه ترین اخبار ایران در زمینه فناوری 39.............................................................
مدیریت انبار با 44.................................................................................RFID
مصاحبه با آقای طالیی ،رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران46.........
ریموت یا  RFIDدر مدیریت تردد پارکینگ های خصوصی 48..........................
اینترنت اشیا مبتنی بر شبکه سلولی موبایل 49.......................................
تازه ترین اخبار دنیا در حوزه فناوری52.................................................................
معرفی اپلیکیشن جدید 54......................................................... Path Guide
 RFPکنترل دسترسی فیزیکی 55....................................................................
بهبود کیفیت مشاغل خدماتی با استفاده از مدیریت ناوگان 58............................
الیفای :فناوری جدید انتقال اطالعات به شکل بی سیم با استفاده از نور نامرئی61.....
اطالعات کلی اعضای سندیکا62..................................................................

اینترنت اشیا ،نشریه سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی در زمینه فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات است.
این نشریه جنبه اطالع رسانی و خبری دارد و به هیچ دستگاه یا شرکت دولتی و یا غیردولتی وابسته نیست.
انتشار دیدگاه ها و مطالب نویسندگان به معنای تأیید یا رد آنها از سوی سندیکا نخواهد بود.
نشریه اینترنت اشیا از مطالب و مقاالت متخصصان و عالقهمندان ،همچنین اخبار اشخاص حقیقی و حقوقی فعال این حوزه استقبال میکند.
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با دبیرخانه سندیکا تماس حاصل فرمایید.

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

یادداشت مدیر مسئول

اینترنت اشیا

عبارت اینترنت اشــیا (یا  ) IoTحدود پنج ســال اســت که توجه فعاالن حوزه فناوری اطالعات را به خود جلب کرده است .این روند موجب

بهوجود آمدن انتظارات فراوان در این حوزه شده و بسیاری از متخصصان این حیطه موج بعدی رشــد را در اینترنت اشیا پیشبینی میکنند .این
یک واقعیت است که تعداد اشیای تحت تعامل بیشاز ده برابر تعداد نوع بشر اســت و ارتباط  50میلیارد شیء بدون دخالت مستقیم انسان در دهه
آینده کامال قابلتصور است.
از سوی دیگر ،اینترنت اشــیا یک عبارت کلی بوده که اینترنت اشیا شامل بخشهای مختلفی از حســگرها ،درگاه ارتباطی ،بستر نرمافزاری
و نرمافزار کاربری اســت و هرکدام از این بخشها درحال توســعه و استانداردسازی هســتند .بهعنوان مثال یکی از مباحث به روز در این حوزه
پروتکلهای تبادل اطالعات بین حسگرها و بســتر نرمافزار بوده که تاکنون برای آن اســتانداردهای مختلفی برای این منظور ارائه شده است.
با این وجود ،در حالحاضر در ایران توجه صنایع مختلف عمدتا معطوف به حســگرهای موجود در حوزههای کاربــری گوناگون بوده و فرهنگ
یکپارچهسازی و ارائه خدمات براساس بستر نرمافزاری بهصورت بالفعل وجود ندارد.
سندیکای شرکتهای شناســایی و مکانیابی رادیویی ( )RPICSاز سویی با رصد وضع موجود در کشــور و با هدف آگاهسازی مدیران فعال
در صنایع مختلف از کاربریهای ممکن اینترنت اشــیا در صنعت مربوط به آن و معرفی تکنولوژیهای موجود در این مفهوم برای آشناســازی
مهندسان جوان و با استعداد ،با ادبیات اینترنت اشیا و ایجاد انگیزه برای فعالیت در این حوزه همسو 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 قابلانتظار از این فعالیت ،ایجاد روندی مثبت برای حرکت بهســوی توسعه و اســتفاده از خدمات متنوع و ممکن مبتنی بر مفهوم
اینترنت اشیا در کاربریهای 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 نزدیکتر شدن به چشمانداز مدنظر ،تجریبات و تخصص ارزشمند خود را به اشتراک گذارند.
علی فتوت احمدی
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رسمقـالــه
اینترنت اشیا یکی از موضوعات حوزه فناوری است که به حق توجه زیادی را در سالهای 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 انســانها 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 میآورد که
باعث تغییرات زیاد در روشهای 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 ،فناوریها و راهکارهایی که شاید برخی از آنها
خیلی جدید نیستند ،از قبیل فناوریهای شناسایی و مکانیابی رادیویی ،حسگرهای بیسیم و با سیم ،شبکههای ارتباطی محلی و
فراگیر و اشیای هوشمند ،ولی یکپارچگی و هماهنگی آنها در کنار هم ،خدمات و امکانات جدید و فوقالعادهای را در دسترس ما قرار
داد ه است.
سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی به عنوان یکی از متولیان اصلی این فناوری بر آن شد تا با انتشار نشریه تخصصی  ،IoTسهم
خود را در اطالعرسانی ،فرهنگسازی ،توسعه بهرهگیری از این فناوری و سامانههای 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، RFIDو  IoTو 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 ،برنامهها و رگوالتوری ،طرحها ،قوانین و مقررات مرتبط ،مدلهای کســب و کار و نیازهای
بازار در حد توان منعکس کند .نیک میدانیم 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 کيفيت ،گسترش روحیه خودباوری ،سازماندهی و کاهش موانع صنف بیشــتر کرده است .به خصوص که در حوزه فعالیت
دانشبنیان و فناوری محور ،عالوه بر همه مشکالت کسب و کار ،ريسک باالی ســرمایهگذاری ،سرعت تغییرات فناوریهای نوین و
جدید بودن روشهای اجرایی برای کارفرما نیز بر سختیها میافزاید.
افشین کالهی
رئیس هیئت مدیره سندیکا
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یادداشت رسدبیر
با اردیبهشت و در اردیبهشت آغاز میکنیم امید آنکه زیبایی اردیبهشت الهام بخش فکرمان باشد و تاثیر بخش کالممان.
شاید یکی از مهمترین فعالیتهای بشــر از ابتدا تا کنون و شاید تا همیشــه ایجاد روشهای 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 همچون زبان ،خط ،کشاورزی ،حمل و نقل ،پرواز ،تسخیر فضا و اینترنت همگی گامهای 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 فناوریهای 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 میکنند و به عبارت ســادهتر از حال هم خبر دارند .جالب  ،هیجان انگیز و البته به شدت
کاربردی است .در چنین شرایطی زندگی انســانها از جنبههای مختلفی تحت تاثیر قرار گرفته و متحول میشود .تاثیر اینترنت اشیاء در حوزههای
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 زمینههای به کارگیری و استفاده مدیریت شده از اینترنت اشیاء و مزیتهای فراوان آن فراهم گردد. .
فصلنامه اینترنت اشیاء سعی دارد بر اســاس وظیفه رســانهای خود تا حد امکان موضوعات مرتبط با مقوله اینترنت اشیاء را در اختیار خوانندگان
فرهیخته خود قرار داده و به سهم خود زمینهساز بکارگیری هرچه بهتر و بیشتر تکنولوژی اینترنت اشیاء در ایران باشد.
سعید محمودی
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معرفی سندیکا
سندیكای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

Radio Positioning and Identification Companies Syndicate
سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی در ســال  1389برای ایجاد یک تشکل فنی و تخصصی زیرنظر اتاق

بازرگانی ایران تاسیس شده اســت .در حال حاضر  4۸شرکت در حوزههای یاد شده در سراســر کشور عضو آن هستند و
یکی از مهمترین و فعالترین اعضای مجمع تشکلهای دانشبنیان است.

زمینههای تخصصی و حوزه فعالیتهای سندیکا طبق مفاد اساسنامه مصوب مهر ماه 1395

سامانههای شناسایی و مکانیابی عبارتند از انواع ســختافزار ،نرمافزار ،خدمات و محتوا در حوزههای زیر به صورتی كه

منجر به راهحل یا محصول و یا سامانه قابل ارائه به بازار باشد:
ـ اینترنت اشیا ()Internet of Things: IoT
ـ رادیو شناسه ()RFID

ـ سامانههای ارتباطات اشیا ()Machine to Machine Systems:M2M
ـ کارت هوشمند ()Smart Card
ـ پرداخت الکترونیک ()Electronic Payment
ـ سامانههای موقعیتیاب جهانی
()Global Navigation Satellite Systems: GNSS, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo
ـ سامانههای هوشمند حملونقل ()Intelligent Transportation Systems: ITS
ـ سامانههای مکان محور ()Location Based Systems: LBS
ـ سامانههای مدیریت ناوگان ()Fleet Management Systems: FMS
ـ مکانیابی خودرو ()Automatic Vehicle Location: AVL
ـ مسیریابی ()Navigation
ـ ردیابی ()Tracking
ـ شهر هوشمند ()Smart City
ـ زندگی هوشمند ()Smart Life
ـ سامانههای اطالعات جغرافیایی ()Geospatial Information Systems: GIS
ـ سنجش از دور ()Remote Sensing: RS
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اخبــار سنـدیــکا
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی
در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوقالعاده سندیکای شرکتهای شناســایی و مکانیابی رادیویی که روز  4مهر ماه  1395با حضور نماینده اتاق ایران
برگزار شد ،هیئت مدیره و بازرسان این سندیکا انتخاب شدند .در این جلســه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،گزارش صورتهای 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 کریمنژاد و فرنوش فخیمی بهعنوان اعضای اصلی هیئتمدیره و مهرداد یاراحمدی و
حسین خسروی رشخواری بهعنوان اعضای علیالبدل هیئتمدیره انتخاب شدند .همچنین براساس آرای بهدستآمده از انتخابات بازرس نیز داوود درخشان
بهعنوان بازرس اصلی و محمود جعفری بهعنوان بازرس علیالبدل تعیین شده و قبول سمت کردند .در مجمع عمومی فوقالعاده نیز موضوع فعالیتهای سندیکا
در اساسنامه اصالح و تکمیل شد .مهمترین تغییر در این قسمت ،اضافه شدن موضوع اینترنت اشیا است که بهتصویب حاضران در جلسه مجمع رسید .در مورد
تغییر نام سندیکا نیز قرار شد بررسی بیشتری بهعملآید.

صدور مجوز نشریه اینترنت اشیا
مجوز معاون محترم امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت ارشاد برای نشریه اینترنت اشیا دریافت شد.
ی فراوان ،پروانه انتشــار نشریه اینترنت اشــیا در زمینه فناوریهای نوین
پس از هماهنگیها و پیگیر 
اطالعات و ارتباطات صادر شد .صاحبامتیاز این نشریه که قرار اســت به صورت فصلنامه و با گستره
سراسر کشور منتشر شود ،سندیکای شرکتهای شناســایی و مکانیابی رادیویی است .به این ترتیب
سندیکا توانسته است بهعنوان تنها تشکل تخصصی ،عنوان اینترنت اشیا را بهنام خود به ثبت قانونی و
رسمی برساند که با دریافت این مجوز ،سندیکا خود را برای فعالیتهای گسترده در حوزه اینترنت اشــیا ،بیشازپیش مجهز کرده است .پیش از این ،با علم به
روند روبهرشد این حوزه ،عنوان اینترنت اشیا در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده ســندیکا که در اوایل مهرماه  1395برگزار شد به حوزه فعالیتهای سندیکا
در اساسنامه اضافه شده بود .میتوان به فرهنگسازی هرچه بیشتر و موثرتر در زمینه اینترنت اشــیا از طریق نشریه امید فراوان داشت که عالوهبر ارسال برای
مخاطبان خاص ،از طریق شبکه سراسری توزیع مطبوعات و تکفروشــی آن ،در اختیار عامه مردم نیز قرار خواهد گرفت .سایت و کانال تلگرام این نشریه نیز
بهزودی فعال و معرفی خواهد شد.

کمیسیون دادههای عظیم و اینترنت اشیا
کمیسیون خاص و مســتقل دادههای عظیم و اینترنت اشیا ( )Big Data & IoTدر ســازمان نظام صنفی رایانهای
کشور ایجاد شد .این کمیســیون با هدف هماهنگی در فعالیتهای صنفی و ایجاد ارتباط صنفی بین شرکتهای فعال
در حوزههای دادههای عظیم و اینترنت اشیا در بهمنماه  1395تشکیل شــد .گستره این کمیسیون ،تمام شرکتهای
ارائهدهنده خدمات و محصوالت در حوزه دادههای عظیم و اینترنت اشــیا است .این کمیســیون در حال حاضر دارای
 ۴کارگروه است که شامل توسعه کســب و کار ،فناوری ،اســتانداردها و حقوق و مقررات میشــود .با توجه به دانش
فنی ،توانایی و تجارب مفید و ارزنده ســندیکای شــرکتهای شناســایی و مکانیابی رادیویی و اعضای آن ،تعدادی از
شرکتهای عضو سندیکا در تاسیس و عضویت در این کمیســیون و کارگروههای آن حضور فعال داشتند .شایان توجه
است که سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی 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 فعالیتها است.

کمیتهها و کارگروه ها
برگزاری جلسات کمیتهها طبق روال همیشگی به صورت منظم هر چهار هفته یک بار انجام میشود .برای تبادل نظر در مورد پروژههای مختلف مانند راهداری،
پروژه تامین ،نصب و نگهداری دســتگاههای پایش ناوگان درون خودرویی که با عنوان سپهتن شناخته میشــود ،همکاری با مرکز ملی شمارهگذاری کاال و
خدمات ٬همچنین تفاهم با سازمان تنظیم مقررات رادیویی ،بیشترین موضوع بحث و تبادل نظر در کمیتههای مختلف بوده است.
شماره یکم
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اینترنت اشیا چیست؟
گردآورندگان :علی رضا بنیجاملی ـ آتنا شاهمرادی

اینترنت اشــیا (یا ) IoTچیســت؟ کجاســت؟ آیا ما آن را به راحتی
میبینیم؟ چه درکی از مزیتهــای آن داریم؟ اص ً
ال آیا اینترنت اشــیا
برای ما مزیتــی دارد؟ آیا دنیای جدید ارتباطــات را دگرگون میکند؟
اطالعات در همهجا هســت ،در خانه ،محل کار ،خیابان و عم ً
ال در تمام
جنبههای زندگی روزمره .اما ســواالت مطرح شده در خصوص اینترنت
اشیا (یا اصطالح  )IoTاست که در این مقاله سعی میشود تا خواننده را
با آن بیشتر آشنا کرد و به او درک بیشتری از آن را ارائه داد.
تاریخچه IOT
اصطالح ( IoTیا اینترنت اشــیا) در اواخر سال  1990میالدی توسط
مخترعی به نام کوین اشــتون ابداع شد .اشــتون یکی از بنیانگذاران
مرکز  Auto IDدر MITاست ،او عضوی از تیم کشــف ارتباط اشیا از
طریق اینترنت و تگهای  RFIDبود که بــرای اولینبار عبارت  IoTرا
معرفی کرده و تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.
چرا  IOTمهم 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
تعجبآور باشد وقتی آنالیز میان این ارتباطها را با سطح درآمد و رفاه در
زندگی روزمره بدانیم .نقش  IOTدر زندگی روزمره ما بسیار زیاد است و
میتواند بیشتر از این نیز باشــد ،زیرا تمام تکنولوژیهایی که به واسطه
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 IoTدر اختیار ما قرار دارند در دنیای  ITبا 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  IoTو درک بیشتر آن در
زندگی روزمره به چند نمونه از تاثیرات  IoTدر صنایع و جامعه اشــاره
میکنیم:
سیستم حملونقل هوشــمند (یا به اختصار ) ITSبهکارگیری فناوری
اطالعات و ارتباطات ،برای بهبود عملکرد سیســتم حملونقل اســت
(کلمه  ITSبــه مجموعهای از ابزارهــا ،امکانات و تخصصهــا از قبیل
مفاهیم مهندســی ترافیک ،تکنولوژیهای نرمافزاری ،سختافزاری و
مخابراتی اطالق میشود که به صورت هماهنگ و یکپارچه برای بهبود
کارایی و ایمنی در سیســتم حملونقل به کار گرفته میشود) .سیستم
حمل و نقل هوشــمند تنها یک ابزار یــا تکنولوژی جدید نیســت .در
واقع ITS ،امکان یکپارچهسازی سیســتم حملونقل را فراهم میآورد.
به طور کلی یک سیســتم حملونقل ،شــامل شبکهها ،وســایل نقلیه،
افراد و کاالهاســت .هر کدام از اجزای سیســتم حملونقل مشخصات،
ارگانهــا ،و گاهی آژانسهــای 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 امکانپذیر نیســت .در واقع،

تبادل اطالعات تأثیر مســتقیمی بر روی کارامدی سیستم حملونقل
دارد .یک سیســتم حملونقل با محوریت اطالعــات ،میتواند به حل
مشکالت قدیمی و کاذب موجود بین حملونقل و ارتباطات کمک کند.
همچنین افراد،کاال و اطالعات میتوانند از یــک نقطه به نقطهای دیگر
منتقل شــوند و در موارد زیادی ،برای دســتیابی موثرتر به این هدف،
یکی میتواند جایگزین دیگری شــود .برای مثال ،فرستادن یک نامه به
صورت الکترونیکی سریعتر ،ارزانتر و قابل اطمینانتر از پست فیزیکی
آن اســت یا شــرکت در یک ویدئو کنفرانس به جای مسافرت فیزیکی
و حضور در کنفرانــس در مکانی دیگر به مراتب ســادهتر و اقتصادیتر
اســت .پیشــرفتهای به وجود آمده در فناوری اطالعات میتوانند به
ایجاد یک سیستم کام ً
ال یکپارچه برای سالهای آینده کمک کنند.
مهمترین عملکردها
• مدیریت و بهینهسازی جریان ترافیک و روانسازی 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 میشود که نقش اینترنت اشیا در
این سامانه بسیار قابل توجه است ٬به طوری که کل سیستم با وجود آن
کار میکند .در نتیجه با بهکارگیری آن در امور مورد اســتفاده و مدیریت
سیستم حمل و نقل هم در زمان و هم در هزینهها چه فردی و چه ارگانی
صرفهجویی خواهیم شد.
شبکه هوشمند ()smart grid
بــراي مصرفكننــده Smart Gridبــه این معنی اســت كه آنها
ميتوانند بــه روي مصرف خود مديريت هوشــمندانه انجام دهند تا در
ســاعات پيك كه قيمت انرژي گران اســت ،هزينه كمتري بپردازند و
براي كارشناســان محيط زيســت ،اين شــبكه به معني اســتفاده از
تكنولوژي بــرای كمك به حل تغييــرات مضر آب و هوايــي و اجتناب
از توليد گازهاي كربن بيش از اندازه اســت .و بــراي همكاران صنعت
برق نیز پيك سايي و تصميمگيري هوشــمندانه و ارائه اطالعات دقيق از
وضعيت شبكه است .شبكه هاي هوشــمند توزيع انرژي الكتريكي يكي
از جديدترينتكنولوژيهاي روز دنيا و حاصل ســعي و تالش متخصصان
برای مدرنيزه کردن شــبكههاي توزيع و ورود به قرن ديجيتال اســت.
اصليترين هدف  ،تأمين برق مطمئن و پاسخگویي به نيازهاي در حال
رشد مشتريان با كمترين خســارت به محيط زيست است .اولين شبكه
هوشمند جهان در مارس  2008معرفي شد و شــهر بالدر ايالت كلرادو
آمريكا موفق به دريافت عنوان اولين شــهر با شبكه توزيع برق هوشمند
شــد .هدف طراحان با بهکارگیری تکنولوژی هوشمند حول سه محور
اصلي مشــتركين ،تجهيزات و ارتباطات اســت .تكنولوژي هوشــمند
توانايي ايجاد تغييرات اساســي در توليــد ،انتقال ،توزيع و اســتفاده

از انرژي الكتريكي بــه همراه منافع اقتصــادي و محيطي را دارد كه در
نهايت به برآورده کردن نيازهاي مشــتريان و در دســترس بودن برق
مطمئن و پايدار ختم ميشود.
از طرف ديگر سيســتم ميتواند با اســتفاده از اطالعــات جمعآوري
شــده در مواقع بحراني ،تصميمگيري کند و از خاموشيهاي ناخواسته
جلوگيري كند .همانطورکه مشــخص اســت در این زمینه نیز نقش
اینترنت اشیا اصلیترین بوده و استفاده از این تکنولوژی منجر به صرفه
جویی اقتصادی برای مصرف کنددگان و دولتها میشــود .همچنین
باعث آرامش و اطمینان خاطر بیشتر در استفاده از انرژی خواهد شد.
سنسورهای تشکیلدهنده 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 میشوند .کنترل آب و هوا ،چراغها ،لوازم ،قفلها و انواع
مختلفی از دوربینها و مانتیورهایی که میتوانند به خانههای 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 ،KNXو  Control4وجــود
دارند که ویژه خانه های هوشمند ساخته شدهاند .شما میتوانید از طریق
وایفای 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 میخواهید 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 میشود
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 میتوانید برای وسایل خانه خود زمانبندی
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 میدهید ،میآموزند ،در
نتیجه با فعالیت بســیار کمتــری میتوانید انجام خیلــی از کارها را به
صورت خودکار به وسایل خانگی خود محول کنید.
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افزون بر راحتی ،خانههای هوشــمند بهرهوری از انرژی را نیز افزایش
میدهند .برای مثال میتوان به ترموستات هوشــمند اشاره کرد .این
ترموستات از شما یاد میگیرد که خانهتان باید چقدر گرم یا سرد باشد
و دما را به طور خودکار تنظیم میکند ،بنابراین شما نگران صرفهجویی
در مصرف انرژی نخواهید بــود .همچنین وقتی در خانه نباشــید این
ترموســتات به حالت «راه دور» رفتــه و با تنظیم دمــای خانه ،مبلغ
قبضهای استفاده از وسایل گرمایشــی و سرمایشی شما کمتر خواهد
شــد! در خانههای هوشــمند نیز از تکنولوژی اینترنت اشــیا استفاده
میشود که توضیحات فوق نشاندهنده مقدار صرفه جویی در هزینهها
و راحتی بیشتر ساکنان آن است.
حسگرهای مورد استفاده در فضاهای صنعتی و کارخانهها
حسگر (يا سنسور) المان حس کننده ای اســت که کميت های فيزيکي
مانند فشــار ،حرارت ،رطوبت ،دمــا و … را به کميتهــاي الکتريکي
پيوســته (آنالوگ) يا غيرپيوســته (ديجيتال) تبديل ميکند .در واقع
آن يك وســيله الكتريكي اســت كه تغييــرات فيزيكي يا شــيميايي
را اندازهگيري ميكنــد و آن را تبدیل به ســيگنال الكتريكي میکند.
سنســورها در انواع دســتگاههاي اندازهگيری ،سيســتمهای کنترل
آنالوگ و ديجيتــال مانند  PLCمورد اســتفاده قرار ميگيرند .عملکرد
سنســورها و قابليــت اتصال آنها به دســتگاههاي مختلــف از جمله
 PLCباعث شده است که سنســور بخشي از اجزاي جدانشدني دستگاه
کنتــرل اتوماتيک و رباتيک باشــد .سنســورها اطالعــات مختلف از
وضعيت اجزاي متحرک سيستم را به واحد کنترل ارسال کرده و باعث
تغيير وضعيت عملکرد دســتگاهها ميشوند .سنســورها برای تبديل
عوامل فيزيكي مانند حرارت ،فشــار ،نيرو ،طــول ،زاويه چرخش ،دبي
و غيره به سيگنالهای الكتريكي بكار برده ميشوند و به همين منظور
سنســورهاي مختلفي كه دارای قابليتتبديل اين عوامل را به جريان
برق هستند ،ساخته شــدهاند .با پيشرفت ســريع تكنيك اتوماسيون
و پيچدهتر شــدن پروســههای صنعتي و كاربرد روز افزون اين شاخه
از تكنيك نياز شــديدي به كاربرد سنســورهاي مختلف كه اطالعات
مربوط به عمليــات توليد را درك و براســاس ايــن اطالعات مقتضي
صادر گردد ،احساس ميشود .سنســورها به عنوان اعضای حسي يك
سيســتم ،وظيفه جمعآوري و تبديل اطالعات را بــه صورتي كه براي
يك سيستم كنترل و با اندازهگيري قابل تجزيه و تحليل باشد ٬به عهده
دارند .در سالهاي اخير سنســورها به صورت يك عنصر قابل تفكيك
سيســتمهاي مختلف صنعتي مورد اســتفاده قرار گرفته و پيشــرفت
سريعي در راستای جوابگويی به تقاضاهای صنعت در اين شاخه از علم
الكترونيك انجام پذيرفته اســت .با توجه به توضیحات فوق سنسورها
و عملکرد آنها در صنعت بســیار مهم است که با اســتفاده از اینترنت
اشیا نسبت به مدیریت و برنامهریزی هوشــمند آن در دستگاهها اقدام
میشود که بازهم نقش اینترنت اشــیا در صنعت و مدیریت به موقع و
حساس دستگاهها در صنایع برای ما به طور واضح را مشخص میکند.
فناوری پوشیدنی
در ســال های اخیــر ،تکنولــوژی جدیدی بــا عنــوان «ابزارهای
پوشــیدنی»” ”Wearable Techوارد بازار فناوری شده تا کاربران
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را پیش از پیــش مجذوب کند .پیشبینی میشــود فروش محصوالت
پوشیدنی تا  4سال آینده به رقمی بیش از  1.8میلیارد دالر دست پیدا
کند .طراحیهای ظریف ،ســبک و منحصر به فــرد محصوالت جدید
باعث شده تا با استقبال بینظیر کاربران و مخاطبان مواجه شوند.
وســایل مختلفی از جمله عینک ،ســاعت ،کفش ،کاله ،دســتبند و
غیره میتوانند تبدیل به وسایل هوشــمندی شوند که از آنها با عنوان
ابزارهای پوشــیدنی یاد میشــود .فناوریهای  Wearablesمکمل
جدیدی برای برنامههای تلفن همراه محســوب میشــوند که در ارائه
فرصتهای جدید و جذاب به کاربران نقش به ســزایی را ایفا میکنند.
فناوری های پوشــیدنی که اخیرا روانه بازار شده اند بیشــتر به عملکرد
سالمت و فعالیت های فیزیکی مصرفکنندگان میپردازند .اپلیکشنهای
دیگری نیز در این سیســتم وجود دارند که بــه درک و کنترل اطراف
میپردازند .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
نمیکند.
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 میتوانند در دسترس باشند
* سرگرمی و تفریح با فناوریهای پوشیدنی
* مکمل جدیدی برای تلفنهای همراه
ً
توضیحات فوق در فناوریهای پوشــیدنی مجددا نقش اینترنت اشیا
را در زندگی روزمره افراد مشــخص میکند و نشان میدهد که چگونه
حتی با استفاده از آن میتوانیم ســامتی 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 میکند .اما امید است با استفاده بیشتر از آن
بتوانیم آیندهای آسانتر را برای انسانها فراهم کنیم.

منبع  :نشریه و سایت  sasـ تاریخ انتشار 2015

خانـه هوشمنـد
گردآورنده :محمود جعفری

به آینده خوش آمدید !!

اینترنت اشیا در خدمت هوشمند سازی ساختمان

امروزه  ، )Building Management System) ,BMSسیســتم
مدیریتی ســاختمان با تکیه بر اینترنت اشــیا تبدیل بــه یکی از
گریزناپذیرترین شاخههای علمی ٬تحقیقاتی و اجرایی در ساختمان
شده است .خانههای 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 راهاندازی ســایت ســاختمان مورد نظر و وارد کردن
شناسه کاربری و رمز عبور میتوان از هر مکانی بر ساختمان احاطه
داشت .در این نوع ســاختمانها می توان با نصب تابلوهای نمایشگر
الکترونیکی در مکانهای خاص ساختمان و نمایش اطالعات مختلف
از سیســتم های کنترلی ســاختمان ،زندگی را برای ساکنان لذت
بخشتر کرد .با توجه به کمبود منابع انرژی در سطح جهان  ،اهمیت
مصرف بهینه سوخت بیش از پیش مورد توجه است .
 B.M.Sوظیفه مدیریت و کنتــرل وضعیت ســاختمان را از لحاظ
ســرمایش و گرمایــش( ،)HVACروشــنایی ( ،) Lightingکنترل
تردد امنیــت ( ،) Accessسیســتم اعالم حریــق ( )FASو ارتباط
منطقی میان آنها زیر سیســتم ها را بر عهــده دارد  .تکنیکهای
مختلفی از قبیل کنتــرل نو،کنترل دما ،کنترل درهــا و پنجرهها و
پردهها یا سیســتمهای امنیتی و مدار بسته و غیره برای اتوماسیون
ساختمانهای بزرگ بهکار گرفت ه میشــود .عالوه بر موارد یاد شده،
در خانههای هوشــمند ،کاربردهــای دیگری نیــز از قبیل کنترل
 ،Multimediaآبیاری گیاهان و غــذا دادن به حیوانات خانگی نیز
قابل تعریف است .سیستمهای خانه هوشمند عالوه بر ایجاد آسایش
و امنیت مضاعف در خانه به بهینهسازی مصرف انرژی و صرفهجویی
در زمان و هزینههای نگهداری ساختمان نیز کمک شایانی میکند.
این سیستمها نیز عالوه بر مخاطبان معمول خود میتوانند در بهبود
کیفیت زندگی معلوالن و سالمندان نیز کمک شایانی کنند.
•تکنیکهای به کار رفته برای هوشمندسازی ساختمان به
دو دسته کلی تقسیم میشوند:
 1ـ روشهایی که در آنها نیازی به کابلکشــی مجزا برای کنترل
وسایل مختلف وجود ندارد .در این روشها سیگنالهای تولید شده

توسط وســایل کنترلکننده ،از طریق شــبکه برق موجود در این
ساختمانها و یا با کمک ســیگنالهای  RFمنتقل شده و در مقصد،
دســتگاه مورد نظر را کنترل میکند .مشهورترین تکنولوژی در این
دسته  X10و  Z-Waveاست.
2ـ روشهایی کــه در آنها بــرای کنترل وســایل مختلف عالوه
بر سیمکشــی برق ســاختمان نیاز بــه برپایی یک شــبکه کابلی
مجزای دیگر برای انتقال ســیگنالهای تولید شــده توسط وسایل
کنترلکننده است .در این دســته نیز معتبرترین تکنولوژی KNX
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 آنها
وجود دارد ٬در این مجموعه قرار خواهد گرفت.
پروتکلهایهوشمندسازیساختمان
پروتکل عبارت است از مجموعه ای از قوانین استاندارد و توافق ها که
تعیین میکنند چگونه اجزای درون یک شــبکه با هم ارتباط برقرار
کنند .در یک سیستم هوشمند ساختمان تمام تجهیزات بهصورت
یکپارچه و تحت یک شــبکه ارتباطی با یکدیگــر کار می کنند .این
ارتباط بین اجزا به کمک پروتکلهای هوشمندســازی ســاختمان
انجام شده و یک بستر ارتباطی بین این تجهیزات ایجاد میشود .
در هوشمندسازی ساختمان پروتکلهای ارتباطی گوناگونی وجود
دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
10- Z-WAVE KNX C-BUS X
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در این بخش بــه بررســی محبوبتریــن و پرکاربردترین روشها
میپردازیم:

 - Z-Waveیک پروتکل ارتباطی دو طرفه بیسیم است که با اتحاد
شرکت دانمارکی  Zensysو  Z-Waveارائه شد .این تکنولوژی برای
توانها و پهنای باندهای کم طراحی شــد ه است .یعنی برای استفاده
در کاربــرد هایــی ماننــد  Home Automationو یــا Sensors
.Network

 - Z-Waveیک شــبکه با کیفیت بــاال را در برابرقیمتی که معادل
بخشــی از قیمت تکنولوژیهای مشابه آن اســت در اختیار کاربران
میگذارد که این امر با تمرکز برروی اســتفاده از پهنــای باند کم و
جایگزینــی ســختافزارهای گرانقیمت با روشهــای نرمافزاری
امری ابتکاری است .گفتنی اســت که در این تکنولوژی از هیچ نوع
سیمکشی برای انتقال سیگنالهای کنترلی استفاده نشده و این امر
فقط به کمک سیگنالهای  RFصورت میپذیرد.

محدوده استفاده از Z-Wave
 - Z-Waveعمدتــاً از تکنولوژی  RFبرای ریموت کنترل اســتفاده
میکند.تکنولوژی  Z-Waveبا مصرف انرژی کــم ،انتقال دوطرفه،
تکنولوژی شبکه  Meshو پشــتیبانی از «باطری به باطری» گزینه
مناسبی برای سنسورها و دستگاههای کنترلی است .تکنولوژی شبکه
 Meshبرای  Z-Waveمیتواند دستورات را بهصورت 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-Waveبهصورت چیپ ســتهایی بــه تنهایی در
دسترس است .پروتکل  Z-Waveدرون چیپها جاسازی شدهاست.
و حافظه  Flashبــرای تولیدکنندگان این محصــوالت و بارگذاری
نرمافزارهایشــان تعبیــه شدهاســت .همچنین برای راحتــی ارائه
محصوالت طرحهای از پیش آمادهای بــر روی بردهای  PCBدرکنار
چیپهای تکی  Z-Waveارائه میشود که میتوان به بردهای آنتن
و فیلترها اشاره کرد.
شما میتوانید بهکمک  Z-Waveتمام وســایل خود را حتی زمانی
که در خانه نیستید ٬تحت کنترل داشته باشید .این امر از طریق یک
 PCو با کمک اینترنت از هر نقطه دنیا میسر خواهد بود .حتی با کمک
موبایل نیز قادر به انجام بســیاری از این امور خواهیــد بود .بهدلیل
اینکه  Z-Waveروی فرکانس خاص خــود کار میکند (مخصوص
به خود اســت) با هیچ یک از دیگر وسایل بیســیم مثل تلفنهای
بیســیم ،روترها و مودمها و… تداخل نخواهد داشــت .از نکته قابل
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تأمل درخصوص  Z-Waveاین اســت که بر روی همه سیستمهای
«با سیم» خانهها قابل اجرا بوده و امکانات جدید موجود درخانههای
نسل بعد را برای شما مهیا میسازد.
توپولوژی و مسیریابی
 Z-Waveاز توپولــوژی شــبکه  Meshکامل اســتفاده میکند و
هیچ نقطه اصلی در شــبکه وجو د ندارد .یک پیام از  Aبه  Cمیتواند
به موفقیت منتقل شــود ٬حتی اگر این دو نقطه یکدیگر را پوشــش
نمیدهند و انتقال از طریق نقطه  Bبین ایــن نقاط صورت میگیرد.
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-Waveمیتواند پوششی به مراتب بیش از یک
واحد آپارتمان (چیزی در حدود )۳۰mرا داشــته باشد .برای اینکه
تجهیزات  Z-Waveبتوانند ســیگنالهایی را که خودشــان صادر
کرده ٬را منتقــل کند .نمیتوانند در حالت خــواب ( )Standbyفرو
روند بنابراین اکثر دســتگاههایی که با باتری کار میکنند به عنوان
یک  Repeaterانتخاب نمیشوند .یک شــبکه  Z-Waveمیتواند
شامل ۱۳۲واحد باشد که این تعداد با قابلیت پل زدن بین شبکهها در
صورت نیاز به تعداد واحد بیشتر قابل افزایش است.
خانواده  KNXمطرح اســت KNX RF .یک انتخاب مناســب برای
پاسخ به تقاضاهای ارتباطی بدون ســیم در سیستمهای اتوماسیون
ســاختمان اســت PL110 .همچنان میتواند بهعنوان یک راهحل
بهخصوص برای ساختمانهای بازسازی شدهباشد.
گستردگی Z-Wave
پیوستگی  Z-Waveشامل یک کنسرسیوم و بیش از یک صد تولید

کننده مســتقل اســت که موافقت نمودهاند که محصوالت کنترل
وســایل خانگی را بر پایه اســتاندارد  Z-Waveتولید نمایند .اعضاء
اصلی شامل Danfoss، Intel، Intermatic، Leviton، Master :
Cable، Universal Electronic، Wayne Dalton، Z-Wave،
.Tensys
 KNXبا یک استاندارد بر مبنای مدل  OSIبوده و یک پروتکل ارتباطی

شــبکه اســت و پروتکل اصلی اتحادیه اروپاســت که در خانههای
هوشمند بهکار میرود KNX .یک جانشــین و یکسوکننده برای سه
استاندارد قدیمی زیر است:

(European Home System Protocol( EHS
Bati BUS
)European Installation BUS (EIB
در حال حاضر اســتاندارد  KNXتوســط انجمن  Konnexمدیریت

میشود.
این اســتاندارد بر پایه سیســتم ارتباطی  EIBبوده کــه با الیههای
فیزیکی ،شــیوههای  Configو تجارب کاربردی  Bati BUSو EHS
گسترش یافتهاست.

 KNXبسترهای ارتباطی فیزیکی زیادی را تعریف میکند:

 .1سیمکشی با کمک زوج به هم تابیده ( برگرفته از استانداردهای EIB

و ) Bati BUS
 .2شبکه برق ساختمان (برگرفته از استانداردهای  EIBو  ،EHSشبیه آن
چیزی که  X1Oعمل میکند).
 .3استفاده از امواج رادیویی
 Ethernet .4کهباعناوین EIBnet/IPیا KNXnet/IPشناختهمیشود.

حالت های برنامهریزی
 .1وضعیــت “( ”Automatic Modeیا حالت خــودکار) تجهیزاتی
هستند که بهصورت خودکار خودشان را برنامهریزی میکند و طراحی
شدهاند تا کاربران نهایی خرید و نصب آنها را انجام دهند.
 .2وضعیــت “( ”Easy Modeیا حالت آســان) تجهیزاتی هســتند
که آموزشهای ابتدایــی را برای نصب نیاز دارند .رفتــار آنها از پیش
برنامهریزی شد ه اســت .با این وجود پارامترهای قابل برنامهریزی نیز
دارند که متناسب با نیاز کاربر تعریف میشوند.
 .3وضعیــت “( ”System Modeیــا حالت سیســتمی) تجهیزاتی
هستند که در ساخت سیستمهای اتوماســیون سفارشی بهکار گرفته
میشوند .تجهیزات  S-Modeهیچ پیشفرض اولیهای نداشته و باید
توسط تکنسینهای مجرب نصب و برنامهریزی شوند.
بسترهای ارتباطی متفاوتی در  KNXوجود دارد :
 : Twisted pair TP0این بســتر از  Bati BUSگرفته شده و بیشتر در
فرانسه کاربرد دارد .امروزه اکثر سازندگان به  TP1روی آوردند.
 TP1از  EIBگرفتهشــده و بیشــتر از  ۹۰درصد محصوالت فعلی KNX
بر این مبنا اســت .در  TP1انتقال با کیفیت باال بــا قیمت پایین تلفیق
شد ه است .توپولوژی  TP1بســیار انعطافپذیر است :خطی ،ستاره ای،
درختی یا تلفیقی از این سه مورد .تجهیزاتی که به  TP1متصل میشوند
میتوانند از طریق  BUSاصلی تغذیه شوند.
 : Power Line PL110ایــن نیــز برگرفتــه از  EIBاســت .امــروزه
کارخانههای کمی  PL110را پشــتیبانی میکنند .اما کماکان یک بازه
کامل از محصوالت را برای روشــنایی ،پرده و کرکرهها ،سیســتمهای

•  KNXفارغ از هرگونه  Platformســختافزاری طراحی شدهاست.
یک وسیله در شبکه  KNXمیتواند توسط هرچیزی کنترل شود ،از یک
میکرو کنترلر  ۸بیتی تا یک  PCکه این امر را نیاز خاص آن مقطع تعیین
می کند.
در برخی از نقاط دنیا امروزه  KNXدرحال رقابت با  C-BUSطراحی شده
توسط شرکت  Clipsalاست .اما بیشترین نوع نصب  KNXنصب برروی
بستر ارتباطی زوج سیم است.

سرمایشی و گرمایشی ارائه مینمایند.
 : Power Line PL132این توپولوژی از  EHSبرگرفتهشد ه است که
امروزه توسط سازندههای کمتر اســتفاده میشود .عم ً
ال درحال حاضر
محصوالتی برای این استاندارد وجود ندارد و احتماالً در آینده کام ً
ال محو
خواهد شد.
 :Radio Frequency RFهنــوز در خانــواده  KNXیــک تازه وارد
حســاب میشــود .اگرچه در حال حاضر تولیدکنندگان کمی از این
استاندارد استفاده کنند ٬پیشبینی می شود در آینده نزدیک بسیاری
از تولیدکنندگان به این استاندارد روی خواهند آورد KNX RF .از امواج
رادیویی با فرکانس مرکزی  ۸۶۸٫۳۰MHzبا یک نوسان  ۵۰KHzبرای
مدوله کردن اطالعات استفاده میکنند.
 :Internet Protocol KNX net /IPاخیــرا ً بهعنــوان یکــی از
بسترهای  KNXمعرفی شــده و انتظار میرود در آینده  ، KNXبه یکی
از مهمترین بسترهای انتقال اطالعات تبدیل شود .این امر راه را بهسوی
سیستمهای ارتباطی ســطح باال در ســاختمانها باز کرده و همزمان
یک  Gatewayاســتاندارد را برای نصب  KNXایجاد میکند .بنابراین
 KNXیک بازه گسترده از بسترهای ارتباطی را در اختیار قرار میدهد.
با این وجود  TP1بهعنوان مهمترین بستر ارتباطی خانواده  KNXمطرح
میباشد KNX RF .یک انتخاب مناسب برای پاسخ به تقاضاهای ارتباطی
بدون ســیم در سیستمهای اتوماسیون ســاختمان میباشدPL110 .
همچنان میتواند بهعنوان یک راهحل بهخصوص برای ساختمانهای
بازسازی شدهباشد.
شماره یکم
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راهاندازی عملیات  GPSپیشرفته ماهواره ای در ژاپن

گردآورنده :سامانه حسینیان نائینی

ژاپن روز شــنبه 19اگوســت  2017یک فروند ماهوار ه بر  2A-Hرا که
حامل ماهواره ناوبری بود با موفقیت از مرکز فضایی «تانه گاشیما» به فضا
پرتاب کرد .این ماهوارهبر را شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی به فضا
پرتاب کرد و قرار است ماهواره همراه آن به بهبود خدمات ناوبری فضایی
ژاپن کمک کند.
ماهوارهبر ژاپنی  2A-Hســومین ماهواره مکانیاب را در چارچوب ساز
و کار تکمیل ســامانه «جیپیاس» 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 پرتابگر  ،2A-Hپس
از یک هفته تأخیر ،ساعت  14و  29دقیقه روز شنبه 19اگوست  2017به
وقت محلی از پایگاه تانگاشیما در جنوب ژاپن شلیک شود.
شلیک این پرتابگر 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 « :ماهوارهبر مسیر پیشبینی شده را دنبال می کند».
اگر همه چیز خوب پیش بــرود ،به محض آنکه ماهوارهبر جدا شــود،
ماهواره میچیبیکی شماره سه  Michibiki No3قرار است به دو ماهواره
مشابه دیگر به نامهای میچیبیکی و میچیبیکی شماره دو بپیوندد که به

ترتیب سال  2010و اوایل ژوئن گذشته به فضا پرتاب شدند.
چهارمین ماهواره از همین نوع نیز قرار است تا اواخر سال به فضا فرستاده
شود .به نظر میرسد که شرایط مهیا می شود تا ژاکسا سال  2018برای
 15سال سرویس مکانیابی را که مکمل جیپیاس آمریکاست ٬آغاز کند
و سطح دقت باالتری را نسبت به آنچه 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 ماهوارهای 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 آزمایشهای
موشکی از سوی کره در مرزهای مشترکش با ژاپن شده است.
اکنون به نظر میرسد ژاپن در تالش اســت با افزایش توان ماهوارهای 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 میگوید؛ ژاپن قصد دارد تا ســال
 ۲۰۲۳تعداد ماهوارههای موقعیتیاب جغرافیایی خود را تا  7برابر افزایش
داده و هر نوع خطر احتمالی را ردیابی کند.

منبع Agence France-Presse & spaceflightinsider :
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مبانی فناوری RFID
گردآورنده :مهندس سمسار زاده
مقدمه
فناوری های بســیاری برای تشــخیص
هویت از طریق فرکانــس رادیویی وجود
دارد .این مقاله تفاوت بین شناســههای
فعــال ( ،)Active Tagsشناســههای
غیرفعــال ( )Passive Tagsو تفاوت بین
سیستمهای فركانس پایین ( ،)LFباال()HF
و بســیار باال( )UHFرا مورد بررسی قرار
میدهــد .تکنولوژی تشــخیص هویت از
طریــق فرکانس رادیویی مــوج بعدی در
تکامل رشد دیجیتالی شدن است .اساس
این تکنولوژی اتصال اجســام به اینترنت،
ردیابــی آنها و به اشــتراک گذاشــتن
دادههای مربوط به آنها 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 قرائتگر
(یک دستگاه با یک یا چند آنتن) میتوان
اطالعات تراشــه را با اســتفاده از امواج
رادیویی به قرائتگر منتقل کرد .ســپس
قرائتگر اطالعات را به کامپیوتر و یا شبكه
جهانی منتقل کــرده ٬به طوری که دادهها،
ارزش اســتفاده برای کاربردهای خاص را
پیدا کنند .از آنجاییكه انواع مختلفی از
سیســتمهای  RFIDوجود دارند ،نصب و
استفاده از آنها برای تولید دادههایی که
میتوانند سبب کاهش هزینهها یا افزایش
بهرهوری شوند بسیار جذاب است .انتخاب
نوع مناسب از سیســتم  RFIDبرای یک
کاربرد خاص بســیار مهم است .همچنین
بســیار مهم اســت که برای اطمینان از

درستی نصب و پیکربندی سیستم از یک تکنســین یا نصابکار آزموده کمک گرفته
شود .هدف این مقاله معرفی اســاس تكنولوژی  RFIDاســت .در این بین اطالعات
تكنیكی زیادی در اختیارتان قرار میگیرد که درک همه آنها برای شــما الزم نبوده٬
ولی با شــناخت صحیح از این تکنولوژی و درک تفاوتهای عمده میان انواع مختلف
سیســتمها ،در انتخاب صحیح سیســتم منطبق بر نیازهایتان موفقتر خواهید بود.
اكثر شناسههای  RFIDو یا ترانسپوندرها (دستگاه گیرنده ٬به محض دریافت سیگنال
به طور خودکار آن را جواب میدهد) .از یک ریزتراشه ســیلیکونی برای ذخیره یک
شماره سریال منحصر به فرد و سایر اطالعات اســتفاده میکنند .شناسههای RFID
در دو گروه عمده سیستمهای غیرفعال ( )Passiveو فعال ( )Activeقرار میگیرند٬
شناسههای غیرفعال فرســتنده( )Transmitterندارند و با استفاده از انرژی ارسال
شده از آنتنهای قرائتگر( )Readerاطالعات و شماره سریال منحصر به فرد خود را
از طریق انعكاس موج ارسال میکنند .شناسههای فعال دارای فرستنده ،منبع تغذیه
و معموالً اما نه همیشه دارای یک باتری نیز هستند(شناسههای فعال میتوانند انرژی
را از خورشید و یا منابع دیگر نیز جذب کنند) .آنها با پخش سیگنال اطالعات ذخیره
شده در میکروچیپ را ارسال میکنند .نوع دیگری از شناســهها نیز وجود دارند كه
نیمه غیرفعال ( )Semi-Passiveنامیده میشــوند كه از باتری استفاده کرده و برای
کاربردهای خاص مناسب هستند.

سیستم های فعال RFID:
شناســههای فعال در اموال با حجمهای باال ماننــد كانتینرهای بار و
ماشــینهای ریلی كه نیاز به ردیابی در فواصل طوالنی دارند (مث ً
ال در
محوطه توزیع) اســتفاده میشــوند .آنها معمــوالً در فركانسهای
 2.45GHz, 455MHzیا  5.8GHzكار کــرده و فاصله خوانش آنها
بین  20تا  100متر است.
بهطور کلی دو نوع تگ فعال وجود دارد:
1ـ شناسه مبتنی بر ترانسپوندرها Transponders
 2ـ شناسه مبتنی بر بیکن Beacons
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ترانسپوندرهای فعال هنگامی که ســیگنال از یک قرائتگر دریافت
میکنند ٬فعال شده و پاسخ میدهند .از این شناسهها درایستگاههای
اخذ عوارض ،ایستگاههای کنترل و سیستمهای دیگر استفاده میشود.
هنگامی که یک ماشــین با یک ترانســپوندر فعال نزدیک محل اخذ
عوارض میشود ٬سیگنالی از قرائتگر نصب شــده در ایستگاه ارسال
میشود که ترانسپوندر نصب شده بر روی شیشه ماشین آن را دریافت
کرده و فعال میشود .سپس ترانســپوندر  IDمنحصر به فرد خود را به
قرائتگر میفرستد.
ترانسپوندرها تنها ســیگنال خود را زمانیکه در محدوده یک قرائتگر

باشــند ،پخش میكنند که این امر به حفظ عمــر باتری آنها کمک
میکند.
بیکنها :در سیســتمهای  RTLSکــه در آن محل دقیــق اموال باید
ردیابی شود ،اســتفاده می شوند .در سیســتم  RTLSبیکنها از خود
یک ســیگنال با شناســه منحصر به فرد در فواصــل زمانی از پیش
تنظیم شده ارسال میکنند .این سیگنال میتواند هر سه ثانیه یکبار

یا روزی یکبار بســته به اهمیت اطالع از محل امــوال در یک لحظه
خاص در زمان منتشر شود .این ســیگنال حداقل توسط  3قرائتگر
در محیطی که اموال قرار است ردیابی شوند ،خوانده میشود .معموالً
از این سیستم در محیطهای باز استفاده میکنند ٬اما خودروسازان از
آن در مراکز تولیدی بزرگ خودرو برای ردیابی قطعات خودرو استفاده
میکنند .فاصله خوانش برچسبهای فعال تا قرائتگر  100متر بوده
و چون سیگنال از برچسب به قرائتگر ارســال میشود ،بسیار مورد
اطمینان اســت .اگرچه کارکرد آنها برخی اوقــات تحت تأثیر باران
دچار اختالل میشود .قیمت این شناسهها بســته به میزان حافظه،
عمر باتری ،سنسورهای موجود روی شناســه مانند سنسور حرارت،
اســتحکام (هر چه تگ ضخیمتر و دارای پوشش پالستیکی با دوامتر
باشد ٬گرانتر خواهد بود) و غیره از  10دالر تا  50دالر متغیر است.
سیستمهای غیرفعال RFID:
شناسههای غیرفعال منبع تغذیه و فرســتنده ندارند .قیمت آنها نیز
از شناسههای فعال بسیار پایینتر اســت ( 20تا  )Cent 40و نیازی
به نگهداری نیز ندارند ٬به همین دلیل تولیدكنندگان و خردهفروشان
از این شناسهها در زنجیره تأمین خود استفاده میكنند .عموماً فاصله
خوانش این شناسهها بسیار کمتر از شناسههای فعال (از چند اینچ تا
 10متر) است.
نمونههایی از شناسههای غیرفعال
یك ترانسپوندر غیرفعال متشــکل از یک ریزتراشــه متصل به یک
آنتن بوده و به شــكلهای مختلفی به بازار عرضه میشــود .شناسه
میتواند به شکل یک كارت پالســتیكی و كلید باشد یا در دیوارهای
یك پوشش پالستیكی جاسازی شود و دارای بستهبندی خاص برای
مقاومت در برابر گرما ،ســرما و یا مواد تمیزکننده شــیمیایی خشن
باشد .شکل شناسه بســتگی به کاربرد آن دارد ٬اما نوع بستهبندی آن
به میزان قابل توجهی به قیمت آن میافزاید .شناســههای غیرفعال
در فركانسهای متنوعی فعالیت میکننــد .تگهای فرکانس پایین
( )LFدر فرکانس 124KHz،125KHzو  ، 135KHzتگهای فرکانس
باال ( )HFدر فرکانــس  13.56MHzو تگهای فرکانس بســیار باال
( )UHFدر فرکانس بین  860MHzتا  960MHzوجود دارند .بعضی
سیســتمها نیز از فرکانس  2.45 GHzو دیگر مناطق طیف رادیویی

استفاده میکنند.
امواج رادیویی ،رفتار متفاوت در هر یک از این فرکانسها از خود نشان
میدهند که نشــاندهنده این نکته اســت که فركانسهای مختلف
برای كاربردهای مختلف استفاده میشوند .در این قسمت میخواهیم
کمی در مورد تفاوت فرکانسها توضیح دهیم .امواج با فركانس پایین
توانایی عبور از دیوار را دارند ٬اما نمیتوانند از فلز عبور کنند .استفاده
از شناسههای 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 نمیتوانند در مواد نفوذ کنند و از بســیاری مواد منعكس میشوند.
امواج در باند  UHFتوســط آب جذب میشــوند .یکی از چالشهای
پیش روی شرکتهایی که از سیســتمهای  UHFاستفاده میکنند،
توانایی خواندن تگهای  RFIDدر مرکز یک پالت یا تگهایی است که
بر روی موادی که از آب یا فلز ساخته شدند.
سوال این است كه چرا شرکتها مشــتاق به استفاده از سیستمهای
غیرفعال UHF،در زنجیره تأمین خود بهجای استفاده از سیستمهای
با فرکانس پایین ( )LFیا باال ( )HFهســتند؟ یکی از دالیل این است
که برخی از فروشندگان در بازار  UHFتگهای ساده و کم هزینه ارائه
میکنند .عامل دیگر فاصله خوانش است .مث ً
ال شناسههایی که برای
سیستم  RFIDدر انبار به کار میروند ،باید در فاصله  3 /3متری 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 /3متر وجود ندارد .در فواصــل نزدیکتر ،قرائتگر
عم ً
ال مانع فیزیكی در مســیر ورود و خروج در انبار به وجود میآورد.
معموالً تگهای فرکانس پایین تا فاصله  30ســانتیمتری ( 12اینچ)
و تگهای با فرکانــس باال ( )HFتا یک متری و شناســههای  UHFتا
 3/3متری یا بیشتر خوانده میشوند .فاصله خوانش به عوامل متعددی
بستگی دارد ٬ولی شــاید یكی از مهمترین شیوههای ارسال و دریافت
امواج باشــد .عموماً تگهای فركانس پایین ( )LFو فركانس باال ()HF
از القای مغناطیسی اســتفاده میكنند .یك كویل یا حلقه سیمی در
تگ و یكی در قرائتگــر در مقابل یکدیگر هم قــرار میگیرند و موج
الكترومغناطیس (بیشــتر القای میدان مغناطیســی) را با هم تبادل
میكنند.
تگ توان مصرفی الزم را از میدان مغناطیســی استخراج میكند و از
آن توان برای روشــن كردن مدارات خود اســتفاده میكند .ســپس
برای پاســخ دادن به قرائتگر بــا تغییر بار روی آنتن حلقه ســیمی
خود مشــخصات آن را تغییر میدهــد .قرائتگر این تغییــرات را به
صورت تغییرات كوچك در میدان مغناطیســی خود احساس كرده و
آنهایی که به صورت صفر یا یک تشــخیص داده ،تغییر میدهد كه
قابل درك توسط ســایر بخشها اســت .اصوالً چون تبادل اطالعات
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بین  Tagو قرائتگر از طریق یك میدان مغناطیســی نزدیك انجام
میشــود ،فاصله خوانش در اینگونــه تگها محدود اســت .اما در
تگهای غیرفعال در باند  UHFبهجای القای مغناطیســی در فاصله
خیلی نزدیك ،از كوپل انتشاری استفاده میشود .یك قرائتگر موج
الكترومغناطیسی از خود ساطع میكند كه ذاتاً با بهوجود آوردن یك
میدان مغناطیسی متفاوت اســت .تگ ،موج حاصل را جذب كرده و
آنرا تبدیل به برق برای روشن كردن مدارات خود میکند.
مدارات برای پاسخ دادن به قرائت گر باز هم امپدانس بار آنتن را تغییر
میدهند .در نتیجه موجی كه به تگ میرســد در بعضی مواقع كام ً
ال
جذب و بعضی موارد كام ً
ال منعكس می شود كه باز هم توسط قرائتگر
به صورت صفر و یک تعبیرمیشود .این همان مفهوم انعكاس برگشتی
اســت كه تگ غیرفعال را از وجود فرستنده ســنتی بینیاز میكند.
البته به جای حالتی كه ســیگنال انعكاس برگشتی به صورت جذب
و انعكاس كامل باشد ،میتواند مشتمل بر تغییر فاز نسبت به سیگنال
ارسالی باشد و در این حالت قرائتگر تغییرات فاز را به دیتای صفر و
یك تبدیل میكند.
تركیب  RFIDفعال و  RFIDغیرفعال
هدف اســتفاده از  RFIDدر زنجیــره تأمین ایجاد نظــارت و قابلیت

شناســایی باال برای کنترل دقیق و بی درنــگ موقعیت محصوالت و
اشیا اســت .اما زمانی كه محصوالت انتقال پیدا میکنند ٬این قابلیت
از بین میرود .بنابراین میتوان با ترکیب شناسههای غیرفعال و فعال
با یكدیگر تعیین کرد که كاالها در كدام كانتینر قرار دارند و چه زمانی
از انبار توزیع خارج شدهاند .همچنین به كمك  GPSمیتوان موقعیت
كاالهــا را درحال حرکت در مســیر جاده نیز تعیین كــرد (این نوع
سیســتم برای به اجرا درآوردن هزینه باالیی دارد و زمانی میتوان از
آن استفاده کرد كه كمپانی به دنبال كاهش سرقت در زنجیره تأمین
است).
بنابراین در آینــده یك مدیر زنجیــره تأمین میتوانــد بهطور پویا
محمولههــا را مدیریت كند .بــرای مثال زمانی كه کمبــود كاال در
فروشگاهی وجود دارد با تغییر مسیر كامیونها به آن مکان میتوان از
ضررهای اقتصادی ممكن به سرعت پیشگیری كرد.
واضح اســت كه  RFIDبهطور جدی كارایی زنجیــره تأمین را بهبود
می بخشــد ٬اما این تكنولوژی دارای كاربردهای دیگری مانند تأمین
امنیت ساختمانها ،تضمین ایمنی کارگران ،بهبود استفاده از اموال
و كاهش خطاها در خطوط تولید و افزایش سرعت و بهرهوری در تمام
موارد فوق است.
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ضرورت پروژه
پتروشیمی جم به لحاظ ظرفیت یکی از بزرگترین تولید کنندگان
صنعت پتروشیمی ایران است و دارای  4واحد تولیدی الفین ،پلی اتیلن
سنگین و سبک خطی ،بوتادین و یک بوتن است .جم بزرگترین واحد
پتروشــیمی منطقه از نظر تعداد کارکنان و میزان صادرات است .این
مجتمع دارای ویژگیهای منحصر به فردی اســت که آن را در اقتصاد
ایران متمایز میســازد ٬واحد الفین مجتمع پتروشیمی جم با ظرفیت
تولید  1.320.000تن اتیلن و  306هزار تن پروپیلن در ســال ،یکی از
بزرگترین واحدهای الفین درکشور و جهان است .واحدهای HDPE
و  LLDPEپتروشیمی جم با تولید ســاالنه  300.000تن محصول و
واحد بوتادین بــا ظرفیت تولید  115.000تن 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 جمعآوری ،طبقهبندی و بررسی اطالعات عملکرد
این واحد صنعتی به یک سیســتم مکانیزه نیاز اســت تا عملکـــرد و
تصمیمگیریها را تسریع کرده و بهبود بخشد .در سال  1389راهکاری
که بـرای پاسخ به ایـن مهم پیشنهاد شد ،سیستم سیبان با استفاده از
فناوری  RFIDبرای ایجاد سازوکاری یکپارچه در امور زیر است:
نظم بخشی به ثبت الگ شیتها ،محاسبات و گزارشسازی
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

دسترسی به گزارشهای نموداری برای تجهیزات ()Trend-chart

سهولت و سادگی برای کار اپراتور با پایانه و نرمافزار
خدمات پشتیبانی قابل اطمینان

معرفی پروژه
ســیبان ،سیســتمی مکانیزه بــرای تولیــد شناســنامه و هویت
الکترونیکی اشیا و تجهیزات گونـــاگون و تسهیل امور و جمعآوری و
ثبت اطالعات بازرســی و نظارت اســت که بر اســاس فناوری RFID
شکل گرفته اســت .این سیستم (شــامل ســختافزار و نرمافزار) که
بر اســـاس 1/5دهـه تجربـــه شرکت تـراشه پـرداز پـــویا در زمینه
سیستمهـای مکانیزه جمعآوری اطالعات تولید شده است ،دسترسی
آسان ،به موقع و دقیق به ســوابق مورد نیاز را فراهم میکند .در واقع،
این سیســتم برای تعریف چک لیســتها و فرمهای بازرسی به شکل
دلخواه و استفاده از پایانه دستی جمعآوری اطالعات به جای فرمهای
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کاغذی قبلی برای ثبت اطالعات بازرســی به کار میرود .همچنین این
سیستم طیف گســتردهای از کاربردها را شامل میشــود و چارچوبی
ساده ،کارآمد و مشخص برای نظارت و ســاماندهی به وضعیت اشیا و
داراییها ایجاد میکند .طبق برآوردها ،عالوه بر افزایش قابل توجه دقت
و سرعت ٬سهولت در جمعبندی اطالعات ،صرفهجوییهای اقتصادی در
این مجتمع پتروشیمی با اســتفاده از سیستم سیبان حاصل شده است
عبارتند از:
ماهانه  60هزار تومان هزینه کاغذ برای هر سایت بازرسی
ماهانه  25نفر ساعت اپراتوری در هر سایت
ماهانه  15نفر ساعت برای کارشناس آمار و اطالعات در حوزه ستادی
ماهانه حدود  10ساعت برای مدیران حوزه ستادی
در حال حاضر سیبان به عنوان یک محصول در سبد تولیدات تپکو قرار
دارد و در کاربردهای مختلفی به کار میرود از جمله:
بازدید از تجهیزات و اموال در صنایع مختلف و کارخانجات
الگ شیت نویسی در نیروگاهها و صنایع
کنترل تردد افراد و خودروها
کنترل بازدید کنندگان از نمایشگاه ،کنفرانس و دیگر موارد
اجزای سیبان
پایانه جمعآوری اطالعات مجهز به RFID
تگ  Mifareبرای نگهداری سوابق بازرسی
ریدر /رایتر  RFIDبرای خواندن و نوشــتن اطالعــات تگ از طریق
کامپیوتر

مزایای استفاده از سیبان
حذف کاغذ و بایگانی کاغذی از روند جمعآوری اطالعات ،ارائه آمارها
و مراجعه به سوابق اسناد و گزارشها
افزایش دقت و نظم در ثبت اطالعات و آمارها توسط اپراتورها از طریق
اعمال نظارتهای مختلف سختافزاری و نرمافزاری
شناسایی خودکار تجهیزات از طریق خواندن تگ  RFIDنصب شده
روی آنها 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  RFIDنصب شده روی آن توسط پایانه دستی
امکان جابهجایــی فیزیکی اطالعات مرتبط با تجهیــزات همراه آن
شامل مشخصات شناسنامهای و سوابق بازرسی
شــکلدهی بانک اطالعاتی منســجم از اطالعات و شناسنامه تمام
تجهیزات و سابقه رکوردهای بازرسی آنها
صرفهجویی در زمان و نیروی انسانی مورد نیاز برای ساخت گزارشها
در دســترس بودن گزارشها و آمارهای نهایی روی شبکه اطالعاتی
مجموعه برای مشاهده سایر همکاران با سطح دسترسی معین
افزایش آگاهی و ســطح دانش اپراتورها و کارشناسان در بحثهای
انفورماتیکی
دسترسی سریع به سوابق در محل خود تجهیز بدون مراجعه به بانک
اطالعاتی
امکانپیادهسازیرویهموردنظربرایجمعآوریاطالعاتوکنترلسوابق
امکان تعیین حدود و مقادیر مجاز برای کنترل اطالعات ثبت شده
ساده بودن سیستم
کامال ایرانی بودن اجزای سیستم (نرمافزار و سختافزارها)

نمونه فرم های دستی

قفل سختافزاری
نرمافزار سیبان
نرمافزار این سیستم شامل دو ویرایش است:
ویرایش سایت (برای مدیریت اطالعات داخل هر سایت بازرسی)
ویرایــش مرکزی (بــرای مدیریــت اطالعــات همه ســایتها و
گزارشگیری در ستاد مرکزی)
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روش کار سیبان
عملیات نسخه مرکزی

تعریف اپراتورهای پایانه
ثبت اطالعات بازرسی توسط نرمافزار و پایانه
مشـــاهده سوابق و گزارشهای جدولی و نمـوداری از مقادیر ثبت
شده ٬مانند دما ،فشار ،ولتاژ و دیگر نمونه ها

قابلیت های سیبان
تحت شبکه
برخی عناوین کلی این نسخه موارد زیر است:
امکان افزودن گزارشساز
تعیین سطح دسترسی به سیستم
امکان افزودن ماژول GPS
تعریف نوع اشیا و تجهیزات برای بازرسی
امکان افزودن رابط کاربری انگلیسی
تعریف فیلدهای اطالعاتی (شناسنامهای و متغیر با زمان /عددی و
لیستی) با امکان:
امکانات و ابزارهای عمومی سیبان
ـ تعیین حدود مجاز و هشدار برای مقداردهی فیلدها
امــکان  Exportگزارشهای به صــورت Excel, Word PDF,
ـ نمایش مقادیر ثبت شدهای که در محدوده هشدار هستند و امکان
,TIFF, XML
تایید هشدارها توسط مسئول باال دست
فیلتر پیشرفته روی جداول اطالعات
تعریف انواع فرمهای بازرسی (الگ شیتها و چک لیستها)
ابزار ذخیره و بازیابی فایل پشتیبان از بانک اطالعاتی برنامه
تعریف سایتهای (مناطق) بازرسی و مدیریت اطالعـات آن ها
گزارش ساز جدولی پارامتریک
عملیات نسخه سایت

برخی عناوین کلی این نسخه شامل موارد زیر است:
تعریف اشیا و تجهیزات
تخصیص تگ  RFIDبرای هر تجهیز
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گفت و گو با
مدیر عامل محترم مرکز ملی
شمارهگذاری کاال و خدمات ایران
جناب آقای مهندس عمرانی
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 فعالیتهای 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 میکنم که ایــن موقعیت را ایجاد
کردید .مرکز ملی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران در سال  1374تاسیس
شده است .در آن تاریخ وزارت بازرگانی تصمیم گرفت که نظام خردهفروشی
ایران را نوین کنــد و برای این منظــور پس از مطالعه و بررســی ،تصمیم
گرفت ه شد که از اســتانداردها و راهکارهای  EANبین الملل استفاده شود.
برای عضویت در آن فدراســیون ،نیاز به یک نهاد غیرانتفاعی و غیرتجاری
بود که منجر به تاسیس مرکز ملی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران شده.
موسســه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دارای  95درصد ســهام و اتاق
بازرگانی ایران دارای  4درصد سهام و موسسه آموزشی اتاق بازرگانی دارای
یک درصد ســهام مرکز است و موسســه مطالعات پژوهشهای بازرگانی،
تشکیالت باال دستی این مرکز است .به این ترتیب ما عضو فدراسیون EAN
بین الملل هستیم که در سال  2005با ادغام با آنچه  UCCآمریکا بود تبدیل
به  GS1شد و در حال حاضر تحت برند  GS1فعالیت میکند.
 :چه ضمانت اجرایی بــرای مصوبات و اقدامات
این مرکز وجود دارد؟
عمرانی :فعالیتهای مرکز ملــی را باید به چند دوره تقســیم کنیم .یک
دوره از  1374تا  ،1384دوره دوم از  1384تــا  1393و 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  GS1به نام
( GTIN (Global Trade Item Numberمتمرکز بود که اجبار حاکمیتی
نداشت .نیاز نظام خردهفروشــی این بود که این کدها صادر شود تا بتوانند
در محل صندوق ،کاال به راحتی شناسایی شــود و فروشگاههای زنجیرهای
بزرگ بتواند شــکل بگیرد .در آن دهه به این ترتیب پیش رفت .در دهه دوم
از  1384تا دی ماه  1393که 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
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ذیحسابها موظف هستند که در معامالت باالی  20میلیون تومان حتما
ایران کد داشته باشند .در نتیجه این الزام که همچنان بر اساس قوانین وجود
دارد ،وقتی کاالیی برای دریافت اســتاندارد مراجعه میکند  ٬باید ایران کد
داشته باشد .اما در دوره سوم که دوره تصدی بنده است ،رویکرد ما بیشتر به
سمت راهکارها و استانداردهای  GS1است که آنها ایجاد کننده ثروت برای
فعالیتهای 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 میآورند و در حال حاضر با استقبال خیلی
خوبی رو به رو شده است ،به خصوص از طریق سازمانهای بزرگ دولتی که
از آنها استفاده میکنند ٬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 میکنم که مسیر درست نیز همین است و به این
ترتیب می تواند ماندگار باشد.
 :ارتباط این مرکز با سازمانها 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 میدانیم که به عنوان نماینده  GS1جهانی موظف
هستیم که مشاوره را به هر کسی که عالقهمند هست ٬ارائه کنیم .در نتیجه
به خیلی از ســازمانها اعم از دولتی یا خصوصی مشاوره رایگان میدهیم و
مشاورهگیرنده مختار است که از هر طریقی که عالقهمند باشد ،استانداردها
و راهکارها را پیادهسازی کند .اما در مورد ســازمانهایی که نام بردید مثل
غذا و دارو یا ســازمان مبارزه با قاچاق کاالو ارز ،تفاوت میکند .هر کدام بنا
بر میزان عالیق خود ممکن اســت که کمتر یا بیشتر درگیر باشیم .سازمان
غذا و دارو از دی ماه  1393بخش نامه ای داده است که روی تمام بستههای
دارویی چه تولید داخلی چه وارادتی یک دیتا ماتریس باید درج شــود که
یکی از المانهای تشــکیلدهنده این دیتا ماتریس ،کد  GTINهســت که
ما صادر میکنیم و به ایــن ترتیب با آنها ارتباط نزدیــک داریم .آنها نیز
عالقهمند هستند که همه دفاتر و ادارات مرتبط با خود را با کمک کد دیگر
ما به نام  Global Location Numberیا  GLNشناســایی کنند .خیلی
خوب  GS1را میشناســند و تالش میکنند که هماهنگ با بقیه جهان ،در
بخش بهداشت و غذا از امکانات  GS1استفاده کنند و ما نیز در خدمت ایشان
هستیم .در رابطه با ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم تا آنجایی که دعوت

شدیم ،در جلســات حضور داشتیم و توصیهها و پیشــنهادهای خود را ارائه
کردیم ٬انشاءاهلل که بتوانند اســتفاده کنند .همینطور مثال سازمان تامین
اجتماعی در زمینه کدینگ آن در حال کار هستیم .با وزارت نفت نیز کدینگ
آن تشــکیالت را کار میکنیم و تا جایی که در توان باشد تالش می کنیم که
نظام های نوین لجستیک را در این سازمانها که پیادهسازی شود.
 :هزینه و تعرفه خدمات مرکز چه مواردی هستند؟
عمرانی :در حال حاضر حق عضویت کســانی که کمتــر از  150کد دارند،
 250.000تومان است و در ســال آینده  350.000تومان خواهد بود .برای
کدها نیز تعرفه وجــود دارد که در هنگام صدور کد یکبار دریافت میشــود
و متناسب با اینکه در کدام قســمت طبقهبندی قرار دارد ،از  6تومان تا 20
تومان اســت .برای کد  GTINمبلغ  30.000تومان که البته بــا یکبار ارائه
دریافت میشود .این موارد امتیاز استفاده یکساله 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 وسیعتر
میکند و احتمال بازبینــی در آن وجود دارد .ارقام فعلــی تقریبا حدود  3تا
 4سال اســت که ثابت بوده و تغییری در آن ها ایجاد نشــده و در زمینه کد
 Core Businessاست .خدمات دیگری که ممکن اســت ارائه شود مانند
پیادهســازی راهکارها ،بنا به شــرایط و نوع هر قرارداد ،هزینه های متفاوتی
دارد.
 :آیا سرویســی مانند وب ســایت وجود دارد
که  B2Bبدون مراجعه به مرکز ،یکدیگر را شناســایی کنند و با هم
مرتبطباشند؟
عمرانی :بله GS1 ،غیــر از اینکه اســتانداردها را ارائه کــرده و راهکارها را
براساس  Best Practiceهای جهان استاندارد میکند و ترویج می دهد ،بین
سازمانهای عضو خود هرجا که احساس نیاز کند ،برای تسریع فعالیتهای
فعاالن تجاری زیر بناهای ســاختاری را ایجاد میکند .از جمله یک شــبکه
جهانــی بــه نــام  Global Data Synchronization Networkکــه
به اختصار  GDSNنام 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 میتوانند نیازمندیهای خود را مرتفع کنند .در ایران نیز سرویسهای
مشــابه ای وجود دارد و به طور مستمر به ســازمان های مختلف ارائه داده
میشود و هرکس که قصد استفاده از وب سرویس داشته باشد ،در اختیار وی
قرارمیگیرد.
بعضی از این خدمات با دریافت هزینه و برخی بدون دریافت هزینه اســت.
مثال کاالیی که وارد فروشگاههای زنجیرهای می شود ،پیش از پذیرش کاالی
جدید حتما اطالعات کاتولوگ آن را از بانکهای ما به صورت وب ســرویس
میگیرند ٬در نتیجه ما میتوانیم این ســرویس را به وی ارائه دهیم .عالوه بر
این ،سایتی به نام ایران ساتک وجود دارد که همه فعاالن عضو مرکز میتوانند
به آن مراجعه کنند و یک سایت  B2Bوجود دارد که میتوانند کاالی خود را
در آن ارائه دهند ٬مشتریان مراجعه کنند و اگر عالقهمند بودند ،مذاکره برای
تبادل صورت میگیرد .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 راهحلها و خرد جهانی

قرار میدهیم که در قالب  GS1متلبور میشــود .یک تحول یا تغییر مسیر از
آنچه در گذشته بوده است نســبت به آنچه در آینده پیشبینی میکنیم که
 GS1خواهد شــد .این مورد را به این علت ذکر میکنیم که خود  GS1بسیار
سازمان متحولی است و خود را به شــدت با تحوالت دنیای کسبوکار وفق
میدهد .یکی از خصوصیات مهم  GS1این است که تقریبا  50درصد هیئت
مدیره آن ،نماینده برندهای تجاری بزرگ جهان هســتند .مثل کارفور ،وال
مارت ،علی بابا و امثال آنها .در نتیجه کامال متمرکز است روی ارائه خدمات
برای حل مشــکالت به روز در نظامهای 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 بهطور مکرر در  GS1رخ میدهد که حتما
باید این چنین بود .در  20ســال گذشــته از  1374تا  1393بر روی GS1
خیلی تمرکز نداشــتیم و خیلی از بیزینس یونیتها را که تعریف شده بود٬
نمیشــناختیم .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
پیادهسازی شود و از منافع و ثروت ایجاد شده آن در اقتصاد ملی استفاده برد.
بنابراین سعی بر آن است که نقشه راه با برنامهریزی 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 میتواند ارائه
دهد؟
عمرانی :بزرگترین مشــکلی کــه وجود دارد این اســت که اســتفاده از
نظامهای اطالعاتی در کشــور همگام بــا تحوالت جهانی رخ نــداده و برای
اســتفاده از اطالعات و برنامهریزیها اصال بهرهبرداری نمیشــود .در واقع
پیشنیاز جهتدهی بهتر بــه تولیــدات و مدیریت توزیــع و مصرف ،این
اســت که بانکهای اطالعاتی در این زمینه وجود داشــته باشد .بانکهای
اطالعاتی که بتوانند با یکدیگر مذاکره کنند .در حال حاضر حداکثر توانایی
که در بانکهای اطالعاتی ما وجود دارد ٬این اســت کــه در حال جمعآوری
اطالعات سازمانها هســتند .در دنیای امروز ،این بانکها باید بتوانند کامال
با هم دیگر مذاکره کنند و به یکدیگر اطالعات بدهند و سیستمها بتوانند بر
اساس آن عمل کنند .عنوانی که شما برای نام نشریه خود انتخاب کردهاید٬
یعنــی  Internet of Thingsدر واقع کامال مذاکرهای بین سیســتمهای
نرمافزاری بانک های اطالعاتی با یکدیگر اســت و ما از این جهت کامال عقب
هستیم .این استانداردها در جهان پیادهسازی شده است و یکی از تمرکزهای
توســعه اســتانداردهای  GS1در زمینه  Sharingوجود دارد به این معنی و
مفهوم که مســتقل از نوع ســخت افزار ،نرم افزار ،پلتفرم ،بی اپلیکیشن یا با
اپلیکیشن ،زبان برنامهنویسی و بانک اطالعاتی باید بتوانند با کمترین هزینه
تبادل ،کامال با همدیگر در ارتباط باشند .این یکی از محورهای ماموریت GS1
است که در حال ایجاد آن میباشد .فرض بفرمایید مثال بین دو بازیگر عرصه
بهداشت ،فایلهای  XMLکه باید بین همدیگر مبادله شود از چه ساختاری
تابعیت میکنند که وقتی یکی از آنهــا 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 سیستمهای خود قرار دهد .سیستمهای
کدینگ در واقع بنیان این داستان هستند و مانند الفبای یک زبان است که
زبان بر اساس و بنیان آنها شکل میگیرد .بنابراین باید حتما سیستمهای
کدینگ خود را به عنوان الفبا داشته باشیم تا آن چرخه تولید ،توزیع و مصرف
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منظم شده و بر اساس نظامهای اطالعاتی شکل گیرد.
 :با توجــه به جهانی بــودن  ،GS1آیا ایران کد
ميتواند 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  GS1استفاده
از اســتانداردها و راهکارهای آن ،هیچ تحریمی در مورد ما وجود نداشت و
کامال توانستیم از آنها 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 حملکننده کاال است ،تبادالت را
بر اســاس آن انجام میدهند .با توجه به اینکه  GS1نهاد حاکمیتی و نهاد
قانونگذار نیست ٬ولی به دلیل هژمونی که در اســتفاده از استانداردها در
جهان اعمال کرده اســت ،در حال حاضر در بسیاری از نهادهای قانونگذار
از تواناییها و امکانات آن استفاده میکنند و نظامهای کدینگ  GS1را به
کار میگیرند .برای مثال ،سازمان ملل کدی را منتشر کرده به نا UN Blue
 Numberingبرای کدگذاری تمــام مزارع که میخواهند طرح ردگیری و
رهیابی مواد غذایی در آن فعال باشــند .این همان کد  GLNاز  GS1اســت.
سازمان همکاری آسیا پاســیفیک در حال تنظیم نظام اطالعاتی تبادالت
تجاری فرامرزی بر اســاس تجربیات و دانش  GS1است .بنابراین اگر خود
را حلقهای 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 نظامهای جهانی استفاده کنیم و خود را هماهنگ با جهان قرار دهیم.
در رابطه با ایران کد معتقدم که کدینــگ ایرانکد میتواند کامال با GTIN
تامین شود .طبقهبندی ایرانکد میتواند همچنان مورد استفاده قرار گیرد
و اگر کسانی بر اساس طبقهبندی ایرانکد گزارشهای مدیریتی تهیه کرده
و نیازمندی خود را مرتفع میکنند ،میتواند همچنان ادامه داشته باشد .در
کدینگ  GTINمیتوان طبقهبندی ایران کد را به عنوان یک فیلد اطالعاتی
اضافی در کنار قرار داد و برخی مواقع که کاتولوگهای ایرانکد از آنچه در
 GS1جهانی وجود دارد ٬غنیتر اســت ،آنها را نیز میتوان استفاده کرد.
بنابراین در حال حاضر به نوعی همزیســتی 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  GS1داده می شود ،تطبیق داد .به عبارت دیگر،
کنار گذاشــتن آنها از نظر ما به هیچوجه قابل قبول نیست و حتما باید بر
آنها تمرکز داشت.
 :برای رسمیت بخشــیدن به کاال و خدمات ،آیا
طرح مشخصی برای حذف و جایگزینی ایران کد با GS1وجود دارد؟
عمرانی :در حال حاضر طرح مشخصی وجود ندارد ٬ولی مباحثاتی درون
سازمان ادامه دارد که در ســوال قبلی عرض کردم .ایرانکد مجموعهای از
طبقهبندی ایران کد ،کدینگ ایران کد و کاتولگینگ ایران اســت .آنچه در
حال حاضر بهصورت محو مطرح میشود ٬این اســت که به کاال فقط یک
کد داده شــود .بنابراین فقط کدینگ ایران کد ممکن اســت که با GTIN
جایگزین شــود ٬ولی طبقهبندی و کاتولوگ آن را ما استفاده خواهیم کرد.
اگر منظور از رسمیت بخشــیدن به کاال و خدمات این است که یک کاال به
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لحاظ تبادالت در سطح کشــور یا جهان ،از طریق سیستمهای اطالعاتی
قابل شناســایی و قابل ردیابی و قابل رهگیری باشــد و در واقع به صورت
رسمی داخل زنجیرههای تامین وارد شود ،بله این مفهوم قابل قبول است و
هر کاال باید کد بگیرد تا نظامهای 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 میشوند و مورد استفاده قرار
میگیرند .در مورد آنها نیز مشکلی وجود ندارد و امکانپذیر است.
 :با توجه به اینکه ستادیران (و سایر سامانههای
دولتی) در ســامانه خود ایران کد را به رســمیت میشناسد آیا
راهکاری برای حرکت رسمی به سمت  GS1دارید؟
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
میرسد 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 سیستمهای
ما آماده است که در هر زمینه به آنها ســرویس داده شود .در حال حاضر
در زمینه ایران کد به ایشان سرویس میدهیم و اگر با زمینه GS1و GTIN
بخواهند ،باز هم سرویس داده میشود .مسئله این است که االن بسیاری از
سازمانها به سمت استفاده از کدهای  GTINمیروند .در نتیجه احتماال در
بلند مدت چنین خواهد شد که سامانهای مثل سامانه تدارکات الکترونیک
دولت هم باید به این سمت برود .اگر کسی هم به لحاظ دریافت گزارشهای
مدیریتی نیازمند این باشــد که از نظام طبقهبندی ایران کد استفاده کند،
امکان آن را ایجاد میکنیم.
 :امکان استفاده از فناوریهای نوین مانند RFID
و  GPSدر ارائه خدمات مرکز چگونه است؟
عمرانــی RFID :و GPSیکی از ابزارهای امکانات سیســتم هــای ردیابی
و رهگیری هســتند .اصوال نگاه این حوزه به RFIDبه عنوان یکی از حاملهای
دیتا است و GS1جهانی در این زمینه دارای استاندارد است .بنابراین RFIDجزء
ملزومات کار ما هست ٬ولی خود ما در حال حاضر قصد نداریم که وارد خدمات
سخت افزاری شویم ٬اما از آنها اســتفاده میکنیم .برخی از مشتریان ما
عالقهمندندکه بهفراخور مصرف و موقعیت ،از آنها استفادهکنند.
 :به نظر شــما از اقدامات این مرکــز در زمینه
اینترنت اشیا چگونه میتوان بهرهبرداری کرد؟
عمرانی :در واقع نظامهای کدینگ الفبای سیستمهای اطالعاتی هستند.
الفبایی که سیستمهای اطالعاتی مربوط به کاالها ،افراد ،مکانها ،فرایندها
و ســبدهای کاالیی و سایر موارد بر اساس آنها شــناخته میشوند .وقتی
صحبت از اینترنت اشیا میکنید در واقع میگویید که یک تجهیز خاص در
یک نقطه از این دنیا قرار اســت با بقیه تجهیزات یا بقیه سیستمها صحبت
کند و مفهوماش آن است که باید یک آدرسدهی 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  GS1جهانی که در حال حاضر استفاده میشود .برای مثال

وقتی صحبت از یک ماشین لباس شویی در گوشه ای از یک منزل میکنید
به نوعی باید آن را بشناسید .این شناسایی باید بر اساس سیستمهای کدینگ
اتفاق بیفتد که  GS1یک نظام دومینیت در این زمینه است.
 :زمینههــای ارتباط و همکاری بیــن مرکز ملی
شمارهگذاری کاال و خدمات و ســندیکای شرکتهای شناسایی و
مکانیابی رادیویی را چگونه ارزیابی میکنید؟
عمرانی :بخش بزرگی از کار و ماموریت این مرکز ،ارائه راهکاریی اســت که
در زمینه ردیابی و رهگیری وجود دارد و استانداردهای آنها را ایجاد کردهایم.
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 شدهایم ،چه در سطح  GS1جهانی و چه در  GS1ایران .یعنی
وقتی یک فعال اقتصادی چه دولتی و چه غیردولتی به ما مراجعه میکنند و
یکسری مشکالت دارد و ما مشکالت ایشان را میتوانیم با کمک سیستمهای
کدینگ و از طریق نظام ردیابی و رهگیری مرتفع کنیــم ،این موارد را به آنها
اعالم میکنیم .بخشی از این نظامهای کدینگ ،نظامهای ردیابی و رهگیری
با کمک سیستمهای شناســایی رادیویی مثل  RFIDو  GPSامکانپذیر است
و ما ارائهکننده سخت افزار نیســتیم و هرگز هم در این وادی وارد نمیشویم.
انشــاءاهلل باتوجه به توانمندی شــرکتهایی که در مجموعه شما هستند،
بتوانیم از تواناییهای آنها استفاده کنیم .بنابراین ما میتوانیم حلقه ارتباط
متقاضیان و مشتریان با شما به عنوان عرضهکنندگان این نوع خدمات باشیم.
ضمن اینکه مشاهده شده است همکاران ســندیکای شما طیف متنوعی از
خدمات مختلف هستند .یکی از برنامههای اصلی ما این است که Solution
 Providersو تامینکنندگان راهکارها را گسترش دهیم .بنابراین سندیکا و
شرکتهای شما میتوانند در این زمینه نیز وارد شوند و با این مرکز همکاری
کنند .یعنی یک بخش میتواند به عنوان تامین کننده تجهیزات  RFIDو مانند
آنها باشد و یک بخش ممکن است که توســعهدهنده نرمافزارهای موجود
برای تطبیق با استانداردهای  GS1باشند یا نرمافزارهای جدید بر اساس این
استانداردها بنویسند و برای معرفی به مشــتریان ،در فهرست Vendorهای
مجاز ما قرار گیرند .میتوانند این تبحر را در خــود ایجاد کنندکه در زمینه
نظامهای کدینگ بر اساس استانداردهای  GS1کارهای آموزشی انجام دهند.

ما نیز استقبال میکنیم یعنی بسیار مشــتاق هستیم که خودمان را کوچک
نگه داریم و مجبور نباشیم مرکز ملی شــمارهگذاری را بزرگ کنیم و به جای
آن ،فضای فعالیت را برای بخش خصوصی و شرکتهای 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 سریعتر پیادهسازی
میشود و اقتصاد ملی از مواهب این راهکارها و اســتانداردها بهتر و سریعتر
استفاده میکند 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 شرکتهای سندیکا مطالعه کنند
و ببینند که روی چه ابعادی از حوزه فعالیتهایما میتوانندسرمایهگذاریکنند،
میتوانند با این مرکز مذاکره کنند و ما سعی میکنیم بتوانیم همکاریهای
مشترک بیشتری انجام دهیم.
 :در پایان ،اگر نکته دیگری هست ٬بفرمایید
عمرانی :توصیه میکنم که تالش شــود که شرکتهای ســندیکا به مرکز
نزدیکتر شوند و خود را از طریق این مجموعه معرفی کنند .ارزیابی بنده این
است که اشتیاق فعاالن اقتصادی به این نوع نظامها بسیار زیاد است .به غلط
یا درست ،این مرکز به عنوان یک تشکیالت وابســته به دولت ،مورد اعتماد
بســیاری از افراد قرار دارد .راحتتر از بخش خصوصی به ما اعتماد میکنند.
موافق این نیســتم و فکر میکنم که بخش خصوصی آن قدر کرامت و اعتبار
دارد و خودش فینفســه ذیاعتبار 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
میتوانیم نیازهای فعاالن اقتصادی را به شما ارائه 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 فعالیتها و امکانات،
نشست و همایش مشترک ایجاد کنیم ،این آمادگی را برای همکاری داریم.
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پایگاه داده گراف
چیست؟
گردآورنده :محمد هزار جریبی

یک گراف ،از روابط تشکیل شده است
رئوس (گرهها) توسط روابط سازماندهی شدهاند که دارای ویژگیهایی
هســتند .روابط ،رئوس را تبدیل به ســاختارهای اختیاری و قراردادی
میکند که به گراف ،اجازه همانند کردن یک فهرست ،یک درخت ،یک
نقشه یا یک ســاختار مرکب را میدهد و هرکدام میتوانند ترکیبی از
ساختارهای پیچیدهتر و به هم پیوسته باشند.

چه تفاوتهایی بین پایگاه دادههای گــراف و پایگاه دادههای
رابطهای وجود دارد؟
یک پایــگاه داده گراف ،اطالعــات را در یک گراف انباشــت میکند و
عمومیترین ســاختار داده در نمایش هر نوع اطالعات در یک روش با
دسترسی باال اســت .برای بیان مفاهیم پایهای گراف ،چند گراف مورد
بررســی قرار میگیرد .همچنین برای شــکل دادن جمالت و عبارات،
معموال یک گراف از طریق دنبــال کردن و تعقیــب یالهای آن حول
برچسبها ٬رئوس را طبقهبندی میکنند
نمودار خوانده میشود.
رئوس توسط برچســبها به مجموعهها طبقهبندی میشوند ٬در نتیجه
برچسبها به معنی طبقهبندی رئوس در گراف هستند .آنها میتوانند
یک گراف شامل رأسها و یالها
در یک گراف ،ســوابق و رکورد دادههــا در رئوس قــرار دارد که دارای برای محدود کردن کوئریها (مبتنی بر پرسوجــو) به زیر مجموعهای
ویژگیهایی اســت .ســادهترین گراف موجود دارای یــک رأس (گره) از گرافها ،به خوبی فعالســازی مدل اختیــاری محدودیتها و قواعد
است .یک رکورد (ســابقه) که به نام مقدار اسمگذاری شده به ویژگیها اندیسگذاری،استفادهشوند.
منتسب میشود .یک گره میتواند از یک خاصیت یا ویژگی شروع کرده
و به میلیونها ویژگی رشــد پیدا کند ،با این وجــود احتمال دارد کمی کوئری (پرسوجو) از یک گراف به همراه پیمایش
غیرحرفهای باشد که کار کردن با آن نیز ســخت خواهد بود .در بعضی پیمایش گراف را هدایت کرده ٬راهها و مرتبه رئوس را مشخص میکند
از موارد ،تعمیم دادهها بــه چند رأس (گره) متشــکل از روابط صریح ،و چگونگی پرسوجو و کوئــری گرفتن از یک گراف اســت .هدایت از
رئوس آغازین به رئوس مرتبط بر اســاس یک الگوریتم و یافتن پاسخها
توجیهپذیر و معنیدار است.
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 میگیرند؟» ،نمونههای قابل ذکر است.
اندیسها با رئوس مرتبط میشوند
اندیسها همان ویژگیها 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 میشود ،مانند سوالهایی مشابه
«حساب نام کاربری  master-of-graphsرا پیدا کن».
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چه تفاوتهایی بین پایگاه دادههای گــراف و پایگاه دادههای
رابطهای وجود دارد؟
زمانی که عبارت «پایگاه داده» ( )data baseشنیده میشود ،مفهومی
از مجموعه دادههای ســازمانیافته به ذهن خطور میکند که بهصورت
منظم در سطرها و ستونهای یک جدول ذخیره شده است .این مفهوم،
اســاس پایگاه دادههای رابطهای را تشــکیل میدهد که برای تعامل با
دادههای ذخیره شده ،از یک الگوی ثابت ب ه همراه زبانهای کوئری مثل
 SQLتبعیت میکند ،جایی که هر سطر ،مجموعهای از صفات است .این
روش از دهه  70میالدی به بعد مورد استفاده قرار گرفته است.
به هر حال در  15سال اخیر ،ابتکارات و صنایع متعددی پیدا شده است
تا جایی که تا حد زیادی مقدار اطالعات تولیدی از توان پایگاه دادههای
رابطهای بــرای بهکارگیری آن تجــاوز کرد .شــرکتهای  googleو
 amazonحجم عظیمی از اطالعات را از طریق اســتفاده از سرورهای
بیشــماری که در اختیار دارند ،تولید کردهاند .دادههای به دست آمده،
در سراسر دستگاههای متنوع موجود بســط و توسعه یافتند و عملیات
 SQL JOINرابطهای با ســاختار ســنتی (از آن برای ترکیب سطرهای
جدولهای مختلف استفاده میشد) امکان پذیر نبود.

اجتماعی از لینکهای بین رئوس اســت) و ســریعتر از پایگاه دادههای
ارتباطی اســت .پایگاه داده گراف میتواند مجموعههــای بزرگ داده را
طبیعیتر مقیاس کند .از طرف دیگر ،پایگاه دادههای ارتباطی هنوز در
اجرای عملیات مشابه روی اعداد بزرگ و دادههای یکسان بهتر هستند.
وقتی شــما موجودی بانکی خودتان را مطالبه میکنید ،یک فهرســت
ســریع از تمام تراکنشها نمیخواهید؛ ولی فقط آخرین خط موجودی
حساب را میخواهید.
اســتفاده از پایگاه دادههای گراف به واســطه پایگاههای داده ترکیبی،
به ســرعت در حال گسترش به بســیاری از نرمافزارهای کاربردی است.
جســتوجوی گراف برای شناسایی اندازه داده اســتفاده میشود و یک
جستوجوی دنباله رابطهای برای ارائه تجزیه و تحلیل دقیق به کار میرود
در حالی که این روش ،درگیر توسعه و پشــتیبانی دو ساختار پایگاه داده
است و پاسخ سریع و تحلیل دادهای هدفگرا را ارائه میدهد .تا زمانی که
نتایج جدید در حال محاسبه هستند ،بعضی از راهحلها نتایج گراف را به
کاربران معرفی میکند و بقیه سیستمها ،نتایج قدیمی را ارائه میدهند.
زمانی که میخواهید سیستم خود را معماری کنید ،چگونگی همزیستی
تحلیلها و وابستگیها ،حقیقتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
یک پایگاه داده گراف در آینده شما وجود دارد؟
اگر جدولهای رابطهای که لینکهای بین عناصر داده را شرح میدهند
به تعداد سه یا بیشتر باشد ،آن پایگاه داده شــرکتپذیری باالیی دارد و
میتواند کاندیدای مناســبی برای یک پایگاه داده گراف باشد .تصمیم
نهایی نیازمند تجزیه و تحلیل کامل از چگونگی اســتفاده از داده ،حجم
و الگوهای رشد میباشــد و صرفا یک مرور مختصر از جدول و فهرست
ساختارها نیســت .اگر داده مورد نظر برای تجزیه و تحلیل آماری مورد
استفاده قرار میگیرد ،دادهکاوی و اکتشــاف یا تحقیق عملیاتی ،هنوز
جزءکوچکی از راهحل معماری با رویکرد پایگاه داده رابطهای است.

پایگاه دادههای گراف
پایگاه دادههای گراف اینطور تعریف شــده است که هر سیستم انباره و
ذخیرهســازی ،مجاورت بدون نیاز به اندیس را فراهم میسازد .این روند
به آن معناست که هر عنصر در پایگاه داده شامل یک ارتباط مستقیم به
عنصر مجاور خود است و به جســتوجو و دنبال کردن اندیسها نیازی
نیست .به هر عنصر یا رأس ،یک لبه ( )edgeگفته میشود و نشان دهنده
آن اســت که کدام راس یا رئوس به آن مرتبط هســتند .این ارتباط به
سیستم پایگاه داده گراف اجازه میدهد که برای بررسی سریع ارتباطات
رئوس و اینکه چگونــه  Netflixمیتواند ویدئــو و فایلهای تصویری را
پیشنهاد دهد ،از تئوری گرافها استفاده کند.
قدرت لبهها برای پایگاه داده گراف این امکان را فراهم میکند که نتایج
را در مجموعههای دادهای شرکتپذیر پیدا کند (داده جایی که اطالعات

منبع :سایتهای  www.seguetech.comو www.neo4j.org
شماره یکم
بهار 1397

33

معرفی انواع سنسو

مترجم :محمود جعفری ورامینی؛ رشکت ایمن ناوگان خلیج فارس
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https://www.lanner-america.com/embedded-computing/creating-secure-flexible-iot-gateway-smart-cities :منبع
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ادوبی فتوشــاپ فیکس (،)Adobe Photoshop Fix
فتوشاپ اسکچ ( )Photoshop Sketchو ادوبی کامپ
سی سی ( )Adobe Comp CCبودهاند .اولین مورد یک

معرفی 10مورد از برترین
برنامه های اندروید
در سال 2016

گردآورنده :مسامانه حسینیان نائینی
سال جاری شــاهد پیشــرفت چشمگیر
دانش برنامه نویســی موبایــل ،مخصوصا
برای محبوبترین سیســتم عامــل دنیا
بودیم .اگرچه در این سال نسخههای جدید
بازیهای موبایل معروف همانند سالهای
گذشته عرضه نشــدند ،اما در عوض شاهد
ی اپلیکیشــنهای موجود
رشد دستهبند 
در فروشــگاهها و رونق تنوع در آنها بودیم.
با توجه به اهمیت این موضوع ،به بررســی
برتریــن برنامه های اندرویــد ()Android
عرضه شده در سال 2016خواهیم پرداخت.
برترین برنامه های اندروید در ســال 2016
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 چشــمگیری داشت .در میان
برترین برنامه های اندروید معرفی شده در
سال  ،2016موارد مختلفی از قبیل ابزارهای
ویرایش تصویر ،پیامرسانها و دیگر برنامهها
درزمینههایگوناگوندیدهمیشوند.

Adobe Applications -1

شــرکت محبوب ادوبــی ( )Adobeدر ســال
جاری تعداد زیادی از اپلیکیشــنهای 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 آنها را در
کنار هم آوردهایم .مهمترین این اپلیکیشــنها

اپلیکیشن ویرایش تصویر است که ابزارها و وسایل بسیار
کاربردی را برای بهبود کیفیت عکسهای ثبت شده در
موبایل به کاربر میدهد .فتوشاپ اسکچ از دیگر برترین
برنامه های اندروید سال جاری بوده و با چند ویژگی در
ســطح حرفهای به منظور طراحی و نقاشی تولید شده
است .در نهایت به کامپ سی سی میرسیم .به وسیله این
برنامه میتوانید تا طرحهای حرفهای ایجاد کرده و سپس
آنها را به دیگر نرم افزارهــای ادوبی به منظور ویرایش
حرفهایتر منتقل کنید .همانطور که از شرکتی هم چون
ادوبی توقع میرود ،هر سه برنامه به خوبی کار میکنند.
برای به کار بردن تمامــی ابزارهای آنها ،احتماال باید به
سرویس فضای ابری ادوبی سر زده و در آن ثبت نام کنید.

سال گذشته مرورگر معروف لینک بابل
( )Link Bubbleتغییر 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
ک کردن تبلیغات ارائه شــده و چند
بال 
ویژگی امنیتی دیگر نیز به منظور حریم
Brave Browser - 2
مرورگر پیــش فرض گوشــیهای اندروید ،رابط کاربــری و همچنین خصوصی افراد در محیط وب دارد .شاید
ابزارهای کاربردی جالبی نداشــته و هر طرفدار وب گردی مجبور است قویترین نکته جذاب در مورد آن در کنار
تا در فروشگاههای عرضه نرم افزار به دنبال یک یا چند مرورگر قدرتمند رابط کاربری خوب ،همان توانایی بستن
بگردد .بریو بروســر ( )Brave Browserاز جمله برترین برنامههای تبلیغاتآزاردهندهباشد.
اندروید در زمین وب گردی بوده و نیاز کاربــران را برطرف خواهد کرد.
Evie Launcher -4

Chromer - 3

از بزرگترین رونماییها در رویداد گوگل  I/Oســال گذشته ،به
کروم کاســتوم تبس ( )Chrome Custom Tabsاختصاص
دارد .گوگل معتقد است در شرایط فعلی ،وب سایتها کاربر را
به مرورگر هدایت کرده و یا نحوه نمایش وب را به اپلیکیشنهای
مختلف پیشــنهاد میدهند .اما با قابلیــت جدید Chrome
 Custom Tabsکه عملکرد آن مشــابه اجرای اپلیکیشــن در
مرورگر اســت ،یک کروم در کروم دیگر باز میشود .کرومر در
واقع نمونهای از گوگل کروم است که به عنوان یک مرورگر داخل
برنامه باز میشود.
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همانطــور کــه میدانید هــر یک از
گوشیســازان ،بعد از دریافت اندروید
خام از گوگل رابط کاربــری آن را بنابر
ســلیقه خود تغییر میدهد .از آنجایی
که ممکن است کاربران سلیقه سازنده
را نپســندند ،توســعهدهندگان بــه
ســاخت النچرهایی زیبا با قابلیتهای
مختلف دســت میزنند .ایــوی النچر
تقریبا در سرتاسر ســال  2016بدون
توجه کاربران در فروشــگاههای عرضه
اپلیکیشن قرار داشــت و کمتر کسی
به قابلیتهای آن پی برد ،در حالی که
به عنــوان یکی از برتریــن برنامه های
اندروید شناخته میشــود .ایوی النچر
همه چیــز را خالصه کــرده و خبری
از اپ دراور ( )App Drawerدر آن
نیست .در عوض یک لیست مرتب شده
از اپلیکیشــنها بر اساس حروف الفبا و
شماره یکم
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به صورت اسالید به کاربر داده میشود و میتوان
برای دسترسی سریع به یک برنامه مورد نظر نام آن
را جستجو کرد .قابلیتهایی برای سفارشیسازی
به کاربر داده شده تا به این وســیله از یکنواختی
ظاهر آن جلوگیری شود .قابلیتها و ویژگیهای
آن بــه اندازه یــک النچــر همانند نــوا (Nova
 )Launcherســنگین و زیاد نیست ،اما هنوز در
مقایسه با اپلیکیشنهایی همچون گوگل ناو النچر
( ،)Google Now Launcherقابلیتهای زیادی
را به کاربر میدهد.

Flamingo for Twitter -5

ن رسانههای اجتماعی معموال در بین برترین برنامه های اندروید معرفی شده قرار نمیگیرند ،اما اپلیکیشن
اپلیکیش 
فالمینگو فور توییتر به اندازهای خوب هست تا در این لیست جای بگیرد .این برنام ه از ویژگیهای زیاد بهره میبرد که
از جمله آنها باید به قابلیت پشتیبانی از چند حساب کاربری به طور همزمان اشاره کرد .گفتنی است کاربر میتواند
به ازای هر حساب کاربری تنظیمات و ظاهر جداگانهای را در نظر بگیرد .در باالی تمامی این امکانات ،رابط کاربری و
الیههای مختلف آن قابل سفارشیسازی هستند .همچنین دستهای از ویژگیهای منحصربهفرد مخصوص به توییتر
نیز در آن وجود دارند .همانند بسیاری دیگر از اپلیکیشنهای توییتر ،تنها یک بار پرداخت برای دریافت آن کافی بوده
و سپس هیچ پرداخت درون برنامهای وجود نخواهد داشت .برای کاربران پروپاقرص شبکه اجتماعی توییتر ،پرداخت
 2.49دالر قطعا ارزش این اپلیکیشن را دارد.
Giphy -6

گیفی بعد از مدتها 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 انیمیشنهای مختلف را در گوشیهای
هوشمند میسر کند .دیگر نیازی به ساخت این دســته از فایلهای چند رسانهای نیست ،چرا که در
گیفی تصاویر از پیش ساخته زیادی وجود داشته و میتوان با جستجو کردن بر اساس نام و یا ورود به
دستهبندیهای 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 2016نبوده و نسخه  IOSآن برای نخستین بار در سال 2015عرضه شد.
Google Messengers -7

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 Duoبعد از گذشت مدتی کوتاه از معرفی گوگل الو ( )Google Alloعرضه شد،
اما در مقایسه با آن موفقتر عمل کرده و توانست تا جذب کاربر بیشتری برای خود داشته باشد .دلیل این اتفاق را میتوان
در تمرکز گوگل دوئو روی یک سرویس و پیادهسازی آن به بهترین وجه ممکن جستجو کرد .در مقایسه با اپلیکیشنهای
مشابه موجود کنونی ،گوگل دوئو بهترین ارتباط تصویری را برای گوشیهای هوشمند به ارمغان میآورد .از مزایای آن
میتوان به برقراری تماسهایی رمزنگاری شــده ،رابط کاربری آســان و جذاب و امکان برقراری تماسهای تصویری با
کیفیت  HDاشاره کرد .از دیگر قسمتهای جذاب این اپلیکیشــن باید به ویژگی با نام ناک ـ ناک ()Knock-Knock
اشاره کنیم .این ویژگی کاربر را قادر میسازد تا پیش از پاسخ ،شخص آن سوی تماس را مشاهده کند.

Isotope -8

ایزوتوپ اپلیکیشــنی آموزشی و مناســب برای دانشآموزان و دانشجویان اســت .نمایش اطالعات و
واقعیتهای مربوط به تک تک عناصر موجود در جدول تناوبی وظیفهای اســت که نرم افزار یاد شــده
در آن به خوبی استاد اســت .از ویژگیهای آن میتوان به دربرداشــتن اطالعات مربوط به  118عنصر،
رابط کاربری جذاب ،عکسهای بسیار با کیفیت ،نبود تبلیغات آزاردهنده ،جستجوی هوشمند و قابلیت
انتخاب واحد درجهبندی دما اشــاره کرد .نســخه رایگان این برنامه با ویژگیهای ساده و پایهای عرضه
میشود ،در حالی که نسخه پرو رابط کاربری حرفهای داشته و اطالعات جامعتری را درباره هر عنصر به
کاربر ارائه میکند .ایزوتوپ یکی از برترین برنامه های اندروید سال بوده و استفاده از آن برای دانشجویان
رشتههایمختلفبهطورحتمضروریاست.
Quik -9

کوئیک اپلیکیشنی قدرتمند برای ویرایش ویدیو است که توسط شــرکت گو پرو ( )GoProعرضه شده است .این نرم افزار
مدتی قبل از تصاحب توسط گو پرو ،به عنوان ریپلی ( )Replayشناخته میشد ،اما در سال گذشته میالدی توسط یکی از
معروفترین شرکتها 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 میتوانید آن را بر روی هر گوشی هوشمند نصب کرده و استفاده کنید.
گوپرو با تاکید بر هر چه سادهتر شدن فرآیند ویرایش ویدیوهای ثبت شده توسط دوربینهای فیلمبرداری ورزشی و حرفهای
خود ،ریپلی را خریداری کرده و آن را به نام خود تغییر داد .وجــود قالبهای متنوع در کنار برخی امکانات ویرایش خودکار
ویدیو و افزودن افکت بر اساس تشخیص اپلیکیشن ،از دیگرخصیصههای کوئیکهستند .مطمئنا به عنوان یک ابزار ویرایش
ویدیوهمهچیزتمامنمیتوانبررویآنحساببازکرد،امادرحدیکاپلیکیشنموبایلبسیارکاربردیعملمیکند.
ParcelTrack -10

پارسل ترک اپلیکیشنی تقریبا سرگرمکننده بوده که به شما برای رهگیری بستههایتان کمک میکند.
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 آنها 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 میشود .ویژگیهای قابل توجهی در نسخه رایگان اپلیکیشن گنجانده شده ،در
حالی که در نسخه پرو کاربران عالوه بر دریافت اعالنیه (نوتیفیکیشن) ،قابلیتهایی همچون اسکنر بارکد،
همگامسازی میان دستگاههای اندرویدی و دیگر موارد از این قبیل را دریافت میکنند .اگر ارسال و دریافت
بستههای مختلف جزو الینفک زندگی شماست ،نصب پارسل ترک را حتما در دستور کار خود قرار دهید.
منبعandroidauthority.com - gadgetnews.ir :
شماره یکم
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کاله ضدگلوله با قابلیت دید در شب و سیســتم شناسایی دشمنان از طریق سامانه هوشمند ردیاب
شـرکت آمریکایی  sasفعـال 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 Kevlarبـا 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 میکنـد .در
آزمایشهـای 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 مهمتریـن ویژگیهـای 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 موقعیتیاب 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 مییابد ،زیـرا طبق
مطالعـات انجام شـده بیشـتر سـربازان به علـت تـرس از برخـورد گلوله بـه سـر از ادامه پیشـروی بـه صـورت انفـرادی خـودداری میکنند.
منبع:پایگاهخبریتحلیلیصنعتواقتصادایران

رباتهای پرنده مجهز به ( )RFIDنویدبخش ردگیری دقیقتر اموال

به گزارش از (ســاینس دیلی) ،و به گفته محققان بزرگترین چالش ساخت این سیستم ،یافتن رباتهای
ایمنی بود که خطری را برای کارکنان انبار ایجاد نکنند و توانایی خواندن اطالعات برچسبهای  RFIDرا نیز
داشته باشند .یک گزینه استفاده از رباتهای کوچکی بود که وزن بسیار کمی داشتند و موتور آنها از جنس
پالستیک ساخته شده بود .اما این رباتها توانایی حمل تجهیزات  RFIDرا تا فاصله مطلوب ندارند .به همین
علت محققان راهکاری را در پیش گرفتند که در آن به جای اســتفاده از رباتها به عنوان حامل تجهیزات
 ،RFIDاز آنها به عنوان رلههای مخابراتی استفاده شد.
اما این شیوه هم چالشهای 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 سیگنالهای ارتباطی در یک فرکانس میشوند .به همین علت محققان از فیلترهای
آنالوگ برای تفکیک سیگنالها و جلوگیری از تداخل آنها استفاده کردند.
همچنین با استفاده از یک رویکرد ساده توانستند زمان بازخوانی اطالعات برچسب  RFIDرا با موقعیت مکانی رباتهای پرنده تطبیق دهند و در عمل موقعیت
کاال در انبار را تشخیص دهند .به گفته محققان دقت این رباتها در تعیین مکان کاالها حدود  19سانتی متر است.
ردگیری اموال در انبارهای عظیم توزیعکنندگان امروزی به یک چالش بزرگ تبدیل شده اســت .اقالم مفقود شده تنها در آمریکا ساالنه  45میلیارد دالر به
کسب و کارها خسارت وارد میکند.
منبعScinecedaily.com:

افتتاح هاب اینترنت اشیا در سنگاپور توسط شرکت زیمنس
شرکت آلمانی زیمنس از افتتاح یک مرکز تخصصی گســترش فعالیتهای اینترنت اشیا ( )IoTدر سنگاپور خبر
داد .به گزارش وبســایت  ،Computer Weeklyاین مرکز در منطقه مکفرســون ( )Macphersonدر قلب
سنگاپور واقع شده و فعالیت اصلی آن «توسعه اپلیکیشنهای مربوط به اینترنت اشیا» است.
این مرکز تخصصی نخســتین مورد از این نوع در جهان به شمار میرود و در ابتدا  ۶۰کارشــناس در آن به کار و
تحقیق خواهند پرداخت؛ ولی طبق پیشبینی زیمنس ،این رقم تا ســال  ۲۰۲۲پنج برابر خواهد شــد .دانشگاه
صنعتی نانیانگ ،در راهاندازی مرکز یادشده همکاری داشته است .جو کایرز ( )Joe Kaeserمدیرعامل زیمنس در
سخنانی گفت :ما با این هاب دیجیتالی در حال اشتراک مساعی هستیم و اکوسیستمی برای تیمها ،مشتریان و شرکای تجاریمان میسازیم تا از مزایایی که
فرایند دیجیتالی شدن میتواند به ارمغان آورد ،بهرهمند شویم .وی با اشاره به پیشرفت صنعتی و توسعه زیربنایی سنگاپور ،این شهر را محل ایدهآلی برای این
هاب دانست .گفتنی است با وجود جذابیتهای  ،IoTاین فناوری در کشورهای آسیای جنوب شرقی هنوز مراحل اولیه خود را سپری میکند.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
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کیف پول هوشمندی که پس از سرقت با سارق سلفی میگیرد!
در دنیای فناوری امروز تقریبا ساخت همه نوع ابزار برای رفاه حال افراد امکانپذیر شده است ،اینترنت اشیا
و گجتهای 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 میتواند از اموال شخصی شما نیز حفاظت کند.
گجتهای هوشمند از جمله ابزار دنیای فناوری هستند که زندگی را آسان میکنند ،نمونه جدید آن یک
کیف پول هوشمند مجهز به دوربین است .این کیف پول هوشمند عالوه بر اینکه میتواند 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.
منبع :عصر ارتباط

5تریلیون دالر هزینه برای اینترنت اشیا تا سال ۲۰۲۱

گزارش جدید موسسه بیای اینتلیجنس نشــان میدهد 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 دادههای تولید شده دو تحول مهمی
است که از این طریق حاصل می شــود .در این گزارش که از طریق جمعآوری پرسشنامه
از بیش از  ۵۰۰صنعت و شــرکت بزرگ در سراسر جهان تهیه شده ،چشماندازی جالب و
حیرت انگیز از آینده دنیای فناوری ترسیم شده اســت .بر این اساس تعداد ابزار و وسایل
متصل به اینترنت اشیا در ســال  ۲۰۲۱به  22 /5میلیارد وسیله در سراسر جهان افزایش
مییابد .این رقم در سال گذشته میالدی  6 /6میلیارد وسیله بوده است .همچنین میزان
سرمایهگذاری و صرف هزینه شرکتها در حوزه اینترنت اشیا تا سال  ۲۰۲۱از مرز  4 /8تریلیون دالر خواهد گذشت .هدف اصلی از افزایش کاربرد اینترنت اشیا
غلبه بر چالشهای مهم دنیای فناوری و تسهیل ارائه خدمات جذاب به مشتریان خصوصی و دولتی و شهروندان اعالم شده است .

منبعmehrnews.com::

اولین اسپیکر هوشمند فیسبوک در سهماهه نخست سال  2018عرضه میشود

براساس آخرین گزارشها ،کمپانی فیسبوک درحال توسعه اسپیکر هوشمندی مشابه
با اسپیکر آمازون اکو و گوگلهوم است .اما این اسپیکر برخالف دو محصول ذکر شده ،از
قابلیت تشخیص صدا برخوردار نیست و در عوض ،از یک نمایشگر لمسی  15اینچی برای
تعامل با کاربر بهره میبرد.
این اســپیکر هوشــمند محصول تالش مهندســان یکی از زیرمجموعههای کمپانی
فیسبوک به نام  8 Buildingاست که در واقع ،این بخش آزمایشگاه سری فیسبوک به
حساب میآید که بر روی توسعه تکنولوژیهای جدید تمرکز میکند .در این گزارش که از
سوی منابع خبری تایوانی منتشر شده ،آمده است که اسپیکر هوشمند فیسبوک توسط
شرکت Pegatron Technologiesتولید خواهد شد .این شرکت سابقه تولید برخی
مدلهای آیفون و تبلتهای سرفیس مایکروسافت را در کارنامه دارد .این شرکت قبال ،تولید نمونه اولیه برخی از گجتهای مرتبط با فناوری اینترنت اشیا را برای
فیسبوک آغاز کرده بود و گفته میشود که چند کارخانه را نیز برای این منظور در کشور چین احداث نموده ،البته هنوز این شرکت اطالعاتی را در خصوص ظرفیت
تولید این کارخانهها منتشر نکرده است .بااینحال ،گفته میشود که اسپیکر هوشمند فیسبوک از شاسی ساخته شده از آلیاژ منیزیم -آلومینیوم برخوردار خواهد
بود و یک نمایشگر  LCDلمسی  15اینچی ساخت شرکت الجی دیسپلی را در خود جای خواهد داد .متاسفانه هنوز جزییاتی در خصوص ویژگیها و مشخصات
این محصول به بیرون درز نکرده است ،اما گفته میشود که فیسبوک 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 میتوان گفت که اسپیکر مرموز فیسبوک ،در سهماهه نخست
سال آینده میالدی عرضه خواهد شد .البته هنوز حرفی در رابطه با قیمت و کشورهایی که قرار است این اسپیکر در آنها عرضه شوند ،به میان نیامده است .گفتنی
است پیشتر شایعه شده بود که بخش  8 Buildingفیسبوک ،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 ( )USPTOبرای «دستگاه ماژوالر الکترومکانیکی» به ثبت رسانیده که در واقع ،طرحی
نحال ،هنوز هیچ گونه اطالعات موثقی در خصوص این پروژهها از سوی شرکتهای نام برده منتشر نشده و از این رو،
الها م گرفته از گوشیهای ماژوالر است .با ای 
نمیتوان با قاطعیت عنوان کرد که اسپیکر هوشمند فیسبوک در سال آینده قدم به دنیای واقعی ما انسانها خواهد گذاشت.
منبع سایتANDROIDHEADLINES :
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سیستمهای مکانیابی چگونه به کمک آتشنشانان میآید؟

گردآورندگان :آتنا شاهمرادی  -علیرضا بنیجاملی
امروزه ایستگاههای آتشنشانی از مکانیاب های  GPSاستفاده می کنند .وقتی که زبانه های آتش در حال خارج شدن از کنترل باشند،

آتشنشانان تمامی تجهیزات خود را بسیج می کنند و استراتژیهایی 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 موقعیتیابی 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 GPSیکی از این فناوری هاست که به آتش نشانان در مبارزه با آتش و حفاظت از جان خودشان کمک شایانی می کند.

سیســتم های مکانیابی  GPSچگونه به آتشنشانان کمک
میکند؟
یکی از بزرگترین مزیتهای سیســتمهای مکانیابی  GPSاین اســت
که با استفاده از این سیســتم میتوان محل دقیق هر یک از ماشینهای
آتشنشانی را با دقت باال مشــخص کرد .دانستن محل دقیق هر ماشین
آتشنشانی در میان یک آتشسوزی شدید و خارج از کنترل برای حفظ
امنیت آتشنشانان اهمیت ویژهای دارد .همچنین سیستمهای مکانیابی
 GPSدر بهکارگیری تجهیزات و امور عملیاتی آتشنشــانی نقش بسیار
ویژهای دارد و به آتشنشانان این اجازه را میدهد که بتوانند محل استقرار و
حرکتهای هر کدام از همکارانشان را رصد کنند و با توجه به نوع حرکت و
گستردگی آتش استراتژیهای 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 آتشنشــان به صورت برخط در اختیار داشته
باشد.
سیستمهای،GPSقبل وبعد از وقوع آتشسوزی
کامالمشخصاستکهسیستمهایمکانیابی GPSمزایایبسیارمنحصر
به فردی دارد که آتشنشانان را در مبارزه با آتش کمک میکند ،اما میتوان
از این سیستمها اطالعات مفیدی حتی قبل از وقوع آتشسوزی به دست
آورد .سیستمهای  GPSمیتوانند صاعقهها را در زمان وقوع طوفانهای
شدید و احتمال وقوع آتشســوزیهای سنگین ردیابی کنند .هر چقدر
این سیســتمهای مکانیابی  GPSپیشــرفتهتر شــوند و در این زمینه
نوآوریهای بیشتری صورت بپذیرد ،طبیعتا میتواند کمک بیشتری به
آتشنشانها در انجام عملیات هایشان کند و ایمنی آنها را افزایش دهد.

منبع :نشریه و سایت  sciencedailyو alindas
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پرداختهای موبایلی با  NFCرشد کرد

مدت کوتاهی است که پرداختهای موبایلی بر پایه فناوری  NFCدرکشور
فعال شــده تا از این طریق گوشــیهای تلفن همــراه بهتدریج جایگزین
کارتهای اعتباری شــود .اکنون تا ســقف ۲۰۰هزار تومــان را از طریق
گوشیهای هوشمند تلفن همراه و پایانههای فروش میتوان پرداخت کرد
که این مبلغ قرار اســت بهزودی تا  ۵۰میلیون تومان افزایش یابد .با توجه
به توسعه استفاده از تلفنهای همراه هوشــمند در کشور و خأل استفاده از
ابزارهای جدید پرداخت کــه جایگزین پایانههای فــروش خودپردازها یا
پرداختهای اینترنتی شود ،بانک مرکزی اردیبهشتماه سالجاری مجوز
پرداختهای موبایلی ( )NFCرا به بانکهای کشور ابالغ کرد .در این شیوه

پرداختها بدون استفاده از کارت و با اســتفاده از نشانگذاری کارتهای
بانکی در بستر امن انجام میشود و این شیوه را میتوان از طریق هردستگاه
هوشمندی مانند ساعت هوشمند ،تلفن همراه و یا فناوریهای پوشیدنی
اجرا کرد .در این روش با نزدیک کردن گوشــی هوشــمند بــه پایانههای
فروشی که به فناوری  NFCمجهز باشــند ،اطالعات به شکل نشانگذاری
شده از طریق نرمافزارهایی که در گوشی نصب شده است به شاپرک منتقل
میشــود .کاربران میتوانند با بهرهگیری از تکنولوژی  NFCپرداختهای
خرد خود از قبیل بلیتهای 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 میتوان برای انتقال ساده
و راحت فایلهای مدیا بین دو گوشی از  NFCاســتفاده کرد .برای اینکار
کافی است که  NFCگوشــی 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 موبایلها خواهد داشــت ،از خرید تا برقراری ارتباط با دوســتان یا قفل
کردن وسیلهنقلیه بهنوعی به این تکنولوژی وابسته خواهند بود .پیشازاین
بانکمرکزی از روش پرداخت الکترونیک  NFCدر ســیامین نمایشــگاه
بینالمللی کتاب تهران رسما رونمایی کرد.

منبعwww.eghtesadonline.com :

ایجاد  4رشته جدید و نگاه ویژه به موضوع اینترنت اشیا
رئیس دانشــکده علمی کاربردی پســت و مخابرات گفت :مراحل گرفتن
تایید ایجاد دورههای جدید از دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام شده و
این دانشگاه با ایجاد  4رشته جدید در دانشکده پست و مخابرات ،موافقت
کرد.
دکتر وحید یزدانیان ٬رئیس دانشــکده علمی کاربردی پســت و مخابرات
درباره برگزاری دورههای جدید آموزشی در دانشــکده پست و مخابرات،
گفت :دروس کاردانی و کارشناســی ICTســالها در این دانشــکده ارائه
مینمود ٬در حالی که امروز باید به این حوزه به طور عمیق و تخصصی نگاه
شود و به طور مثال به رشــتههای تجارت الکترونیک ،دولت الکترونیک،
شبکه و امنیت پرداخته شود .رئیس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به
اینکه پیگیر راهاندازی چند رشته جدید دیگر هستیم ،افزود :یکی از آنها
دور ه اینترنت اشیا اســت که با پایان تدوین دوره به احتمال زیاد در سال
آینده دانشجو در این رشته میپذیریم .وی با اشاره به تدوین سرفصلهای
دورههای کوتاه مدت اینترنت اشــیا ،گفت :این دورههــای کوتاه مدت در
نمایشگاه تلهکام  95ارائه و از برگزاری این دورهها استقبال شد .همچنین
دکتر یزدانیان از طراحی ســرفصلهای دورههای بلند مدت اینترنت اشیا
خبر داد و گفت :این دورههای بلندمدت منجر به دریافت مدرک تحصیلی
میشود و برای کارشناسان فناوری اطالعات با گرایش اینترنت اشیا تدوین
شده اســت .وی در پایان به راهاندازی آزمایشگاه آموزشــی اینترنت اشیا

اشاره کرد و افزود :باید در این زمینه مدلی وجود داشته باشد که قابلارائه
باشد که این کار در آزمایشگاه اینترنت اشیا انجام میشود
منبعwww.isna.ir :
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تازهترین اخبار ایران در زمینه فناوری
استقرار سامانه کارت پارک الکترونیک در شهر زاهدان

خیابانهایکمعرضوشلوغدرمرکززاهدانبهپارککردنهاینامنظمخودرو
مشهور است ٬اما مدتی است که شهرداری برای این وضعیت چارهای اندیشیده
و طرح پارک در حاشــیه خیابان که به پارکبان معروف است از ابتدای امسال
در خیابانهای مرکزی شــهر در حال اجراست .عطاءا ...شه بخش ٬نایب رئیس
شورای شهر زاهدان در این باره میگوید :افراد با خرید برچسب مخصوص 10،تا
 30هزار تومان به پارکبان پرداخت میکنند که 3هزار تومان آن هزینه برچسب
است و بقیه به عنوان شــارژ در سیستم برای خودرو ثبت میشــود .وی ادامه
میدهد :از زمان نصب برچسب بر شیشه خودرو هر زمان افراد خودروی خود را
در حاشیه مشخص شده پارک کنند ،پارکبان توسط دستگاه ،برچسب RFIDرا
ثبت سیستم میکند .پارک به مدت  30دقیقه رایگان است اما در صورت پارک
خودرو بیش از  30دقیقه هزینه استفاده از حاشیه خیابان به صورت تصاعدی
محاسبه و از شارژ خودرو کم میشود .زمانی هم که خودرو از پارک خارج شود٬
برچسب نصب شده که به سیستم هوشمند مجهز است خروج خودرو از پارک را

از طریق دستگاه به اطالع پارکبان میرساند و به این ترتیب مدت زمان استفاده از
حاشیه خیابان و هزینه آن مشخص میشود .وی عنوان می کند :این طرح توسط
یکی از شــرکتهای خصوصی که دارای تجهیزات و زیرساختهای الزم برای
اجراستزیرنظرسازمانحملونقلوترافیکشهرداریزاهدانانجاممیشود.
محمد قاسمی ٬مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری زاهدان هم
میگوید :با توجه به اینکه بسیاری از خیابانهایشهر بنا به دالیلی از قبیل پارک
نابهجا ،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 حاشــیهای (پارکبان) را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با
این معضالت مطرح کردیم که مورد موافقت قــرار گرفت .وی تصریح میکند:
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 دادههای
جمع آوری شده برای برنامهریزیهای 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 پیشبینی شــده یاری رسان باشند .وی خاطر نشان
کرد :این طرح در راستای اجرای ماده  15قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و
آیین نامه اجرایی تبصره  1آن در معابر پرترافیک شهر در دستور کار قرار گرفته
است.
منبعwww.jamaran.ir :

 40میلیون هکتار منابع طبیعی کشور در طرح کاداستر جانمایی شده 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  ۱۲۹۰در کنار محاکم
دادگستری ایجاد شــده است و امروز خدمات بسیار گســتردهای در حوزه
ثبت اسناد اراضی و امالک ،ثبت شرکتها و موسسات ،ثبت ازدواج و طالق،
ثبت مالکیت صنعتی مانند عالیم تجاری و اختراعات و تنظیم اسنادی مثل
وکالتنامه را به مردم ارائه میدهد .وی با اعالم اینکه در سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور زیرســاختهای خوبی در حوزه دادرسی و ابالغ الکترونیک
فراهم شــده ٬ادامه داد :ثبت صدها میلیون ســابقه کاغذی و حجم عظیم
خدمات ،آســیبهای جدی در این سازمان (مانند ســرقت و آتشسوزی)
ایجاد کرده بود که در این رابطه فعالیتهای زیادی در همه بخشها صورت
گرفت تا اکثر اطالعات و دفاتر تبدیل به فایل الکترونیک شــده و هماکنون
بانکهای اطالعاتی گســتردهای در حوزه امالک ،ثبت شرکتهای تجاری
و موسسات و ثبت عالیم و اختراعات شــکل گرفته است و بخش عمدهای
از فعالیت این سازمان به شــکل الکترونیک درآمده است و پیشخوانها به
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درون خانه مــردم رفته و تقاضای ثبت خدمــات از طریق فضای مجازی و
از طریق فایل الکترونیک پذیرفته میشــود .همچنین تویسرکانی با اعالم
اینکه با الکترونیکی شدن ارائه خدمات ،ساالنه حدود ۳۰میلیون مراجعات
مردمی را کاهش دادیم و از مجموع  ۳۰میلیون اسناد مالکیت دفترچهای
که در اختیار مردم اســت ٬حدود  ۱۶میلیون سند را از طریق سیستمهای
الکترونیک و سیستم کاداســتر به صورت تکبرگ 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 نمیکنیم ٬افزود :بخشی از
طرح کاداستر در حوزه مالکیتهای دولت است که هنوز اجرا نشده است.
از مجموع حدود  ۱۴۰میلیون هکتار منابع طبیعی کشور حدود ۴۰میلیون
هکتار را در طرح کاداســتر جانمایی کردیم و حدود  ۹۰درصد از روستاها
(آنجا که سکونتگاههای اشخاص است) در سیستم کاداستر جانمایی شده
است .تویسرکانی با اشاره به اینکه در گذشــته صدور اسناد مالکیت برای
اشخاص به پالکهای مجاور ارجاع داده میشــد ٬گفت :امروز دیگر امکان
صدور سند مالکیت معارض وجود ندارد و برای هیچ ملکی بیش از یک سند
صادر نمیشود ٬چون ســامانه به نحو خودکار جلوی این اقدام را میگیرد.
وی با اشاره به اینکه در سیستم کاداســتر تعیین حدود مالکیت براساس
مختصات جهانی صورت میگیرد ٬افزود :ســال گذشته شــبکهای به نام
تحدید و حدود ملی مالکیتها در کشور راهاندازی شد ٬بر همین اساس 144
ایستگاه ماهواره در کل کشور برای این مهم در نظر گرفته شد .بهطوری که
محدوده مالکیتها را با خطای  3سانتیمتر تعیین مختصات میکند.

منبعwww.tasnimnews.com :

تازهترین اخبار ایران در زمینه فناوری
مشخصات و کاربردهای مچبندهای الکترونیکی حجاج

سرپرست اداره کل روابط عمومی ســازمان حج و زیارت درباره مچبندهای
همراه زائران حج  1396که برای اولین بار مورد استفاده قرار میگیرد ،گفت:
این مچبندها تنها از فاصله  ۱۰ســانتیمتری قادر به انتقال اطالعات زائر به
گوشیهای همراه مدیران کاروانها و نیروهای امدادی است.
سید ابراهیم اسداللهی با بیان اینکه این مچبندها ساخت صنایع الکترونیک
شیراز وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است ،افزود :طراحی،
ساخت و تولید این مچبندها توســط نیروهای توانمند و متخصص داخلی
انجام شده است .وی اظهار کرد :در داخل این مچبندها قطعهای 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
یا مدیران کاروانهای اعزامی به عربســتان که دارای گوشیهای هوشمند
همراه هستند با اســتفاده از  NFCبر روی آن گوشیها میتوانند با نزدیک
کردن گوشــی خود به این مچبندها به تمامی اطالعات زائر نیازمند کمک،
دسترسی پیدا کنند.
اســداللهی تاکید کرد :با توجه به اینکه انتقال اطالعات تنها به گوشیهای
دارای قابلیت اف ان اسی ،آنهم از فاصله  10سانتیمتری قابل فعال شدن
اســت ٬بنابراین هیچگونه کنترل ماهوارهای ،جیپیاس یا ردیابی نیز برای
زائران صورت نخواهــد گرفت .وی با بیان اینکه موضوع مچبندها از ســال
 1386در دستور کار سازمان حج و زیارت قرار گرفته و بنا به ضرورت موجود،
امسال برای نخستینبار مورد اســتفاده قرار گرفت ،گفت :از دیگر امکانات
طراحی شده در این مچبندها ،نقشه تمام مکانهای مورد نیاز مکه و مدینه
است که بههیچ عنوان ارتباطی به عربستان نداشــته و آنها نیز هیچگونه
کنترل و دخــل و تصرفی در آن ندارند .سرپرســت اداره کل روابط عمومی
ســازمان حج و زیارت با تاکید بــر اینکه در واقع ایــن مچبندها یک کارت
شناسایی هوشمند اســت ،اظهار کرد :در صورت موفقیت اجرای این طرح
برای ارائه این مچبندها به تمام کشورهای اسالمی پیشنهاد داده خواهد شد.
وی یادآور شد :این مچبندها از ابتدا تا انتهای سفر حج  1396به همراه زائران
خواهد بود .بر اســاس برنامهریزیهای انجام گرفته امسال  85هزار و 500
نفر زائر ایرانی در قالب  600کاروان برای انجام مناســک حج  1396از 20
ایستگاه پروازی داخل کشور راهی عربستان خواهند شد.
منبع :همشهری آنالین

پابند الکترونیکی برای  ۴۰هزار زندانی تا سال97

کمتر از یک هفته پس از رونمایــی از پابندهای الکترونیکی در ایران ،رئیس
سازمان زندانها از اســتفاده از این پابندها برای  ٤٠هزار زندانی تا سال 97
خبر داد .اگر اين وعده محقق شــود جمعيت زندانهاي كشور كه هماكنون
حدود 22هزار نفر است 18درصد كمتر خواهد شد.
اهميت اين خبر وقتي روشن ميشود كه بدانيم زندانهاي ايران با ظرفيت
استاندارد 88هزار نفر تا نزديك 3برابر مهمان دارند .اصغر جهانگير كه هفته
گذشته در مراسم آغاز استفاده آزمايشــي از اين پابندها براي 300زنداني،
از توســعه آنها در آينده نزديك خبر داده بود ،اينبار البته شرطي هم براي
توسعه اين پابندها گذاشت و گفت « :اگر استفاده از مجازاتهاي جايگزين
به يك فرهنگ تبديل شــود و اصالح كوچكي در برخي قوانين براي توسعه
متهمان اســتفادهكننده از پابندهاي الكترونيكي صورت گيرد ،ميتوان تا
 ٤٠هزار مددجو را مشمول اســتفاده از اين پابندها قرار داد كه اين موضوع
در كاهش جمعيت كيفــري مؤثر خواهد بود .بهعنــوان پايلوت  ٣٠٠پابند
الكترونيكي مورد استفاده قرار گرفته و البته تعداد پابندهاي توليد شده بيش
از اين رقم اســت» .وي با تأكيد بر اينكه تالش ميشود وثيقه استفاده از اين
ابزار كاهش يابد تا مددجويان از اين تسهيالت راحتتر استفاده كنند ،افزود:
وقتي متهم از كنترل خارج شــد بعد از 2دقيقه دستگاه كه یک سيمكارت
در آن واقع شده به متهم هشــدار ميدهد تا برگردد و درصورت بيتوجهي
مددجو به اين هشــدار ،اقدامات بعدي براي بازگرداندن او انجام ميشــود.
هماكنون و طبق قانون ،تنها محكومان مالي امكان استفاده از اين پابندها را
دارند و قرار است همه افرادي كه اين شرايط را ندارند و مجبور به حبس يك
تا ١٠روزه هستند نیز مشمول استفاده از اين پابندها شوند .حسن نوروزي،
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت :آموزش قضات پيش از

آغاز بهكار و آموزش حين خدمت برای اســتفاده قضات از مجازات ديگري
جز حبس در جرايم مختلف كيفري و حقوقي الزم است .متأسفانه در حوزه
قوانين كيفري حتي به موضوعاتي مانند امور آموزشــي و فرهنگسازي كه
در كنار ســاير مجازاتها آمده ٬توجهي نميشود .قضات و حقوقدانها بايد
بدانند مجازات حبس آخرين راهحل اســت .در واقع مجازات حبس مانند
مجازات اعدام است به نوعي كه اعدام ،مرگ ناگهاني و حبس ،مرگ تدريجي
ناميده ميشود .بنابراين در تعيين اين نوع مجازات بايد بسيار مالحظه شود.
قضات تا جاييكه امكان دارد بايد از مجازاتي مثل محروميتهاي اجتماعي
و جزاي نقدي و حتي محروميت از اعتبارات اجتماعي اســتفاده كنند .اين
موارد در قانون جديد مجازات اسالمي نيز آمده است.
منبع :همشهری آنالین
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تازهترین اخبار ایران در زمینه فناوری
برگزیدگاننهاییرویداد استارتآپویکند
محیطزیستومدیریتشهریهوشمند

زیست آنالین :با معرفی سه ایده برتر ،رویداد استارتآپ ویکند محیط زیست
و مدیریت شهری هوشمند ،پس از سه روز فعالیت تیم های منتخب دور اول،
جمعه  ،11اسفند  ۹۶در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسید.
به گزارش زیست آنالین ،نتایج اســتارتآپ 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  56ساعت کار تیمی اعالم شد.
گروه های  Plus ticو ســپس  Ranaو  Meydoonبــه ترتیب به عنوان
ایده های برتر این رویداد انتخاب شدند.
جایزه ها برای گروه اول (پالســتیک)  20میلیون ریال ،گروه دوم (رعنا) 15
میلیون ریال و گروه سوم (میدون)  10میلیون ریال در نظر گرفته شد و عالوه
بر این سه گروه برتر ،سازمان حفاظت محیط زیست از گروه ( Dir foodدیر
فود)حمایت خواهد نمود.در نخســتین روز این رویــداد  ،از میان  69ایده 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  12گروه به رقابت پرداختند.
انتخاب سه ایده برتر از میان ایده های زیر صورت گرفته است.
 : Radical )1تولید و عرضه فیلتر سبز در جهت کاهش آلودگی تولید شونده
از ماشین ها
 :Robo cycle )2جمع آوری و تفکیک پسماند خشک و تر از مبدا به صورت
هوشمند
 :Dir food )3انتقال مواد غذایی بال اســتفاده در رستوران ها به افرادی که
قدرت خرید کمتری دارند
 :Chaparak )4رزرو آنالین پارکینگ در پر ترددترین مکان های تهران
 :Khorshid )5مشارکت و ســرمایه گذاری در خانه هایی با موقعیت نصب
پنل های خورشیدی
 :Plus Tic )6تبدیل مواد بازیافتی و پالستیکی بال استفاده به مواد تزیینی ،با
رعایت اصول بهداشتی

کارگاه منطقهای اینترنت اشیا در ایران برگزار شد

کارگاه آموزشی منطقهای اینترنت اشیا با مشارکت اتحادیه جهانی مخابرات،
تیرماه امسال در دانشکده پست و مخابرات برگزار شد.
با رایزنیهای صورتگرفته از سوی ایران با اتحادیه جهانی مخابرات ( )ITUو
تصویب کمیته تلفیق برنامههای این اتحادیه در آسیا و اقیانوسیه ،برگزاری
کارگاه آموزشی اینترنت اشیا ویژه کارشناســان و مدیران حوزه  ICTآسیا و
اقیانوسیه به ایران واگذار شد .این کارگاه با حضور اساتیدی از ITUو رئیس
گروه مطالعاتی اینترنتاشیا و شهرهای هوشمند این اتحادیه و نیز مدرسان
داخلی برگزار شد .کمیته راهبردی برای استفاده بهینه از این کارگاه و لحاظ
کردن دیدگاههای بخش صنعت ،رگوالتوری و دانشگاهها در دانشکده پست
و مخابرات تشکیل شده اســت که با درنظرگرفتن نقطه نظرات بخشهای
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 :Baz plast )7فروش ظروف یک بار مصرف و خریــد دوباره آن ها به جهت
بازیافت
 :Mashad yar )8ایجاد ســایتی مرجع در خصوص کارهای شــهرداری و
تشکیل پل ارتباطی میان مردم و شهرداری
 :Bachi ro )9اپ ارائه دهنده بهترین مســیر با ترافیک کمتر و ارائه دهنده
مسیر های بهینه و هوشمند در حمل و نقل عمومی
 : Rana )10اپ آموزش پرورش گیاهان و خرید و فروش آنها با حداقل زمان
و هزینه موجود
 :El zist )11جمع آوری زباله های الکترونیــک و انتقال آن به کارخانه های
بازیافت کننده زباله های الکترونیکی
 : Meydoon )12فــروش 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

مختلف ،نســبت بــه اصالح
و تغییــر عناوین پیشــنهاد
شده از ســوی اتحادیه جهانی
مخابرات ،اقدام شده است .این
کارگاه از  ۱۷تیرمــاه به مدت
 4روز در تهران برگزار شــد و
ثبتنام عالقهمندان بهحضور
در کارگاه منطقــهای اینترنت
اشیا ( )IoTاز طریق مراجعه به درگاه اینترنتی دانشکده پست و مخابرات،
صورت گرفت.

تازهترین اخبار ایران در زمینه فناوری
با حضور وزیر ارتباطات ،شبکه ملی اینترنت اشیا راهاندازی شد

این شبکه توســط یکی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور
راهاندازی شد و قرار است در فاز نخست  ۱۲شهر و  ۳۰درصد جمعیت کشور
را تحت پوشش قرار دهد.
شــبکه ملی اینترنت اشــیا بهعنوان یکی از پارامترهای اصلی شــبکه ملی

اطالعات با حضور وزیر ارتباطات راهاندازی شــد .محمود واعظی در آستانه
فاز تکمیلی شــبکه ملی اطالعات ،شــبکه ملی اینترنت اشــیا را بهعنوان
یکــی از پارامترهای خدمات پایــه این پروژه ملی ،افتتــاح کرد .همچنین
مطابق با اعالم مســئوالن ،فاز دوم این پروژه با پوشش  ۵۰درصد مساحت
جغرافیایی کشور تا شهریورماه سال  1398راهاندازی میشود .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
ل هستیم
گفت :اینترنت اشــیا در دنیا نیز یک مفهوم جدید است و خوشحا 
که توانســتهایم کارکردهای این پروژه را همزمان با سایر کشورهای دنیا در
ایران نیز پیادهســازی کنیم .واعظی با بیان اینکه بایــد حدود  ۱۵۰تا ۲۰۰
دستگاه اجرایی و حکومتی به این شبکه متصل شوند ،تاکید کرد :با اینحال
پیشبینی میکنیم درصورتیکه  ۱۵دســتگاه اصلی به این شبکه متصل
شــوند ،بالغ بر  ۷۵درصد نیاز مردم برای دریافت خدمات الکترونیکی انجام
خواهد شد.

 8پروژه دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ معرفی شد

معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات از معرفی  8پروژه آماده شــده در
حوزه دولت الکترونیک در نمایشگاه الکامپ خبر داد.
نصراهلل جهانگرد رئیس ســازمان فناوری اطالعات در نشســت خبری در
نمایشگاه الکامپ  ،۲۳درباره 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 برنامههای نرمافزاری مادر،
حوزه آدرسدهی و مبادله دیتای دولت و نحوه تعامل بین دستگاهها انجام
شده است .وی فعالیت در دســتگاهها را بخش دوم توسعه دولت الکترونیک
عنوان کرد و تاکید داشــت :در این حوزه  8پروژه آماده معرفی شــدهاند که
در روزهای آینده در همین نمایشگاه اعالم میشود که مهمترین آنها 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
 108دستگاه دولتی تدوین شــده و با اینکار خدمات ارائه شده توسط این
دستگاهها احصا شده است .وی به احصای بیش از  2000مجوز صادره توسط

دستگاهها در این حوزه اشاره کرد و گفت :با بررسی انجام شده این دستگاهها
در پنج مرحله نخســت نمایش و عرضه ،دوم مبادله دیتا ،ســوم دریافت و
پرداخت ،چهارم یکپارچهسازی و پنجم بوروکراسی ،قرار دارند .وی افزود:
بسیاری از دستگاهها از مرحله نخســت و دوم عبور کردهاند و سرویسهای
دریافت و پرداخــت را ارائه میکننــد و برخی هم درحــال راهاندازی این
مراحل هســتند .معاون وزیر ارتباطات از اتصال کل  108دستگاه کشور در
دولت الکترونیک خبر داد و گفت  :این  108دستگاه امکان ارائه سرویس به
دستگاههای دیگر ،کسبوکارها و مردم را دارند و بهطور مثال بانک مرکزی
فقط به هزار نقطه متصل میشود .جهانگرد در بخش دیگر از سخنان خود به
تعداد  140هزار اپلیکیشن تولید شده در کشور اشاره کرد و تصریح داشت:
اگر دستگاههای دولتی آیپی خود را آزاد کنند ٬پیشبینی میشود بیشاز
یکمیلیون اپلیکیشن در کشور تولید شود  .وی درباره نحوه نظارت بر تولید
اپلیکیشــن نیز گفت :وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی در زمینه محتوایی
این تولیدات را براساس مصوبه شورایعالی فضای مجازی بررسی میکند
و از نظر امنیتی هم از طریق مرکز ماهر به این اپلیکیشــنها ارایه سرویس
میکنیم.
همچنین معاون وزیر ارتباطات به حوزه اینترنت اشیا اشاره کرد و گفت :این
حوزه جدیدترین کاربرد شبکههای دسترسی است که در ایران اپراتورهای
اول و ایرانسل امکان دسترسی به اینترنت اشیا را فراهم کردهاند و  2شرکت
خصوصی نیز در حال تســت در این حــوزه هســتند و وزارت ارتباطات از
طریق پژوهشگاه فضایی در دشت مغان سنســورهایی را بهصورت پایلوت
بهکارگرفته و وزارت نیرو نیــز در حوزه کنتورهای هوشــمند آب و انرژی
پروژههایی را انجام داده است.
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کارفرما :هلدینگ پتروشیمی باختر (پتروشیمی لرستان)
مدت اجرا 2 :ماه

ی انبار ،دقت و سرعت بخشید؟
چگونه میتوان به فرایندها 
مدیریت فرایندهای انبارداری و کسب اطالعات دقیق و بههنگام
از وضعیت موجودیهای ســازمان ،از نیازهای اولیه و مهم مدیران
اســت تا بتوانند براســاس آن برنامهریزی و تصمیمگیری مناسبی
برای کنتــرل هزینههای نگهــداری موجودی ،ســفارشگذاری
و تامین بهموقع کاال و پیشــگیری از کمبود موجودی آن داشــته
باشــند .عملیات انبارداری و حسابداری انبار شــامل فعالیتهای
مهمی ماننــد مدیریت انبــار ،جانمایــی کاال ،مدیریت موجودی،
ثبت ورود و خروج کاال ،قیمتگذاری و حســابداری مواد و کاال،
مدیریت درخواســتها و ســفارشگذاری ،انبارگردانــی و موارد
دیگری اســت که بهدلیل پیچیدگی ،تنــوع ،اهمیت و حجم باالی
فرایندهای انبارداری و اهمیت بــاالی موجودی کاال ،جزء نیازهای
اساسی بسیاری از شــرکتهای تولیدی و تجاری بهشمار میآیند.
در پاسخ به این نیازها ،سیســتم انبار راهکاران همکاران سیستم به
مدیریت هر چه بهتر این عملیات کمک کرده و فعالیتهای مربوط
به انبارداری را برای کاربران ســادهتر میکند و بــه طور همزمان،
ارتباط میان فرایندهای گوناگون انبــار را با انعطافپذیری باالتری
فراهم میسازد.
بهکارگیری سیســتم مدیریت انبار بــا  ،RFIDکمک میکند تا
اطالعات مربوط به ورود ،آدرسدهی و خروج کاال بهدرســتی و با
دقت باال ثبت شده و فرایند انبارگردانی آســانترشود .در مقایسه
با ثبت به شیوه دستی ،اشتباهات در این سیستم بسیار کم خواهد
بود .برای توضیح چگونگی پاســخدهی این راهکار ،به بررسی یک
نمونه اجرایی میپردازیم.
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معرفی شركت پتروشيمي لرستان
پتروشــیمی لرســتان از زيرمجموعههای پتروشــيمي باختر،
در ســال  1386تاسیس شــده اســت و با در اختیار داشتن 700
سرمایه انســانی ،در کنار  800نفر در قالب پیمانکار و  500پرسنل
غیرمستقیم ،فعالیت میکند .اکنون با تولید ساالنه 300 ،هزار تن
پلیاتیلن سنگین ( )HDPEو سبک خطی ( )LLDPEو 30هزار تن
بوتن وان ،از بزرگترین واحدهای پلیمری در ایران است.
نیاز کسبوکار
بهدلیل نبود یکپارچگی سیســتمی میــان بخشهای گوناگون
پتروشــیمی لرســتان ،میان واحد بســتهبندی و انبــار محصول
مغایرتهایی وجود داشــت .بهعالوه ،انجام عملیات دســتی درون
انبار ،ســبب بروز خطا میشــد و دسترســی به اطالعات بهروز از
موجودی واقعی انبــار امکانپذیر نبــود .احتمــال بارگیری کاال
با  Gradeمتفاوت ،ســربار هزینه را بســیار باال میبرد و عملیات
انبارگردانی بســیار زمانبر انجام میشــد .پتروشــیمی لرستان
به راهکاری نیاز داشــت تا یکپارچگی را میــان انبارهای مختلف
محصول برقرار کند و عملیات اصلی انبار بهشــکل سیســتماتیک
انجام شود.
نتایج بهرهگیری از راهکار مدیریت انبار مبتنی بر RFID
پتروشیمی لرستان ،در پاســخ به این نیازها راهکار مدیریت انبار
مبتنی بر  RFIDراهکاران را بــهکار گرفت .با افزودن این راهکار و با
الصاق تگ  RFIDبه محصوالت در واحد بســتهبندی ،هر محصولی

دارای شــماره منحصر به فردی اســت که به کاال هویت میدهد .به
این ترتیب ،امکان پیگیری کاال از بســتهبندی بــه انبار محصول و
انجام عملیات داخلی انبار بهشــکل سیســتمی و بــا بهرهگیری از
تجهیزات الکترونیکی مانند گیت کنترلی  RFIDبا دقت و ســرعت
درخور توجهی انجام میشــود و شــفافیت در زمان انتقال کاال بین
انبارهای مختلف در این پتروشــیمی را فراهم کرده است بهطوری
که یک پالــت خاص در کل انبــار قابل ردگیری اســت .این راهکار
به صورتــی عمل میکنــد که بههنــگام قطع ارتبــاط آنالین بین
دستگاهها و ســرور ،هر دستگاه بهشکل مســتقل و آفالین میتواند
عملیات انبار را انجام دهد و فرایند کاری متوقف نمیشــود .به این
ترتیب اجرای فرایندهای انبار ،دقیقتر و راحتتر شده است و بدون
نیاز به کامپیوتر در انبــار ،فرایندها مطابق بــا مجوزهای مورد نظر
از سیســتمهای متفاوت انجام میشود .با اســتفاده از امکان تعیین
دسترسیهای مختلف روی نرمافزار ،میتوان کارهای مختلف را به
افراد متفاوت اختصاص داد.
با بهکارگیــری راهکار مدیریــت انبار مبتنی بــر  RFIDدر
پتروشیمیلرستان
• نرمافزار رایت تــگ و چاپ بارکــد همکاران سیســتم که روی
سیستم واحد بستهبندی 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 میکند.
• تگهای مناســب راهکار انبار  RFIDتگهای برد بلند با فرکانس
 UHFاســت .فرکانس کاری تگهــا  MHz 960 – 840اســت و
استاندارد (ISO18000 - B6 , ISO18000 - C6 )EPC GEN2
را پشتیبانی میکنند.

• در زمان ورود کاال به انبار ،با اســتفاده از گیتهــای کنترلی بُرد
بلند  UHF RFIDو  Firmwareهمکاران سیستم و الگوریتم خاص
پیادهسازی شده موجود روی این دستگاه ،میتوان از الصاق تگ به
کاالها و درستی تگهای الصاق شــده ٬مطمئن شد .اگر تگگذاری
دارای اشکال باشد توســط آالرم و چراغ ،کاربر انبار را از این موضوع
آگاه میکند.
• فرایند ورود کاال از واحد بســتهبندی به انبار محصول به صورت
مکانیزه و بــا ترمینــال دســتی ( Hand Held (RFIDو از طریق
نرمافزار همکاران سیستم انجام میشــود .همچنین ورود کاالها با
چک کردن مجوزهای مربوط به ورود روی ترمینال دســتی صورت
میگیرد .در ادامه ،ترمینال دســتی با استفاده امواج رادیویی UHF
تگها را شناسایی کرده و اسناد مربوط را ذخیرهسازی میکند.
• خروج کاالها از انبار محصول نیز مطابق مجوز بارگیری و توســط
ترمینال دســتی ( )Hand Heldانجام میشــود و از خروج کاالی
اشتباه جلوگیری خواهد شد.
• انبارگردانــی و مغایرتگیری کاال در انبار با اســتفاده از  RFIDو
نرمافزار همکاران سیستم در کوتاهترین زمان ممکن اتفاق میافتد.
• مدیریــت انبارهای مختلــف محصول در فروشهــای صادراتی
تسهیل شده و در هر لحظه محصول قابل ردگیری است.
• ارتباطات در انبار به صورت آنالین و توســط زیرســاخت شبکه
بیســیم صنعتی انجام میشــود و در زمان عدم دسترســی شبکه
میتوان به صورت آفالین فرایندهای انبار را انجام داد.
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مصاحبه با جناب آقای طالیی
رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات و

اقتصاد رسان ه اتاق بازرگانی ایران ،رئیس فدراسیون
فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،رئیس اتحادیه

تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار

 :همان طورکه اطالع دارید سندیکای شرکتهای شناسایی و
مکانیابی رادیویی موفق شده است مجوز چاپ و انتشار نشریه اینترنت اشیا را
دریافت کند .این نشریه قرار است به صورت فصلنامه 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 حالحاضر خدمت شما هستیم
تا نظر و دیدگاه جنابعالی را بهعنوان رئیس کمیســیون فاوای اتاق بازرگانی
ایران در حوزه فناوری اینترنت اشیا بدانیم .همچنین زمینههای همفکری و
همکاری سندیکا و کمیسیون را بررسی کنیم.
طالیی :به نام خدا .پیش از هر چیز ،دریافت مجوز این نشــریه ارزشــمند را
تبریک میگویم و برای مجموعه سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی
رادیویی آرزوی موفقیت دارم .برای آشــنایی بیشــتر با موضوع اینترنت اشیا
الزم است به سابقه آن مروری داشته باشــیم .پساز 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 بهاجرا درآمد .برای مثال ،ارســال
ایمیل و جایگزینی نامه با آن در کنار سرعت ارســال و دریافت و در عینحال
کاهش هزینهها ،باعث شــد تا برقراری ارتباط بین افرادی که روابط آنها از
قبل تعریف و شناخته شده بود مانند بستگان ،دوستان و همکاران با سهولت
بیشــتری صورت گیرد .ظهور پدیده گوشــی تلفن همراه و ارائه گوشیهای
هوشــمند ،زمینه و فرصت جدیدی فراهم کرد تا به تدریج ابزارهای نوین در
اختیار همه انسانها گذاشته شود و با ارائه شبکههای اجتماعی ،اینبار کسانی
که هیچ شناختی از یکدیگر نداشتند ،توانستند در ارتباط با هم قرار گیرند .در
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حالحاضر نیز اینترنت اشیا باعث شده است تا عالوهبر انسانها ،همه چیز مانند
خودروها ،اموال ،لوازم خانگی و وسایل صنعتی نیز در این شبکه فراگیر وارد شود.
فعالیتها و خدماتی از قبیل بهداشت و آموزش از طریق اینترنت گسترش زیادی
پیدا کرده است .ابزار اینترنت به کمک انسان میآید تا بتواند تسهیالت بیشتری
در اختیار بگذارد و انسانها قادر باشــند از زمان و فرصتهای خود ،بهتر استفاده
کنند.
 :برای فرهنگسازی در زمینه اینترنت اشیا در ایران چه
پیشنهادیدارید؟
طالیی :اینترنت اشــیا یک فناوری و نوآوری جدید است که البته سابقه فعالیت
و ارائه خدمات در این زمینه سالها 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 ،سالها است که
مطرحشده و این نوع محصوالت را در ایران نیز میتوان مشاهده کرد .بهطور کلی،
شهر هوشمند و زندگی هوشمند و تمام خدماتی که در ارتباط با آنها قابل طرح
میباشد ،با اینترنت اشیا زمینه بروز و ظهور بیشــتری پیدا کردهاست .به موازات
گسترش وسایل هوشمند مرتبط با اینترنت و توســعه کاربردهای آن ،الزم است
فرهنگسازی نیز مدنظر قرار گیرد .افزایش آگاهی افراد نسبت به مزایای استفاده
از این شــبکه و در عینحال ،اطالعاز 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 اطالعرسانی الزم و کافی داشتهباشند .آموزش
کارفرما و پیمانکار در مورد شاخهها و بازارهای مختلف در حوزه اینترنت اشیا ،جزء
نیازهای اولیه فرهنگسازی است که با موضوعات بسیار متنوع و جدید میتواند
برای همه مخاطبان بسیار جذاب باشد .به طور طبیعی وجود نشریه ،سایت و کانال
مرتبط با آن ،از ابزارهای اولیه و ضروری اطالعرســانی و فرهنگســازی همراه با
ارائه دورههای آموزشی است .مجموعه این روشها و ابزارها باعث خواهد شد که
موضوع اینترنت اشیا در شئون مختلف زندگی مردم بیشازپیش 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 میتوان برای استفاده مناســب از زمان و کاهش
ی عمومی در
مراجعات افراد ،کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هــوا و صرفهجوی 
جنبههای مختلف ،برنامهریزی کرد .اینترنت اشیا از یک طرف باعث میشود که
بتوان محصوالت و خدمات مانند سالمت ،بهداشت و آموزش را با سرعت و دقت
بیشتری در اختیار عموم قرار داد و در عینحال در هزینهها نیز صرفهجویی 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 میشود ،توجه ویژه داشت که مهمترین آنها مسئله
امنیت اطالعات اســت .وقتی که میخواهیم هر شــئی و هر شخص به اینترنت
دسترسی داشته باشد ،امنیت اطالعات آنها و حفظ حریم خصوصی افراد حایز
اهمیت خواهد بود .میدانیم که همیشه افرادی هستند که سعی میکنند ازطریق
شــبکههای عمومی به حریم خصوصی افراد وارد شــوند و به اطالعات شخصی
دسترسی پیدا کنند که قطعا مشکالتی را ایجاد خواهد کرد.
 :راهکارهای فعالتر شــدن بخش خصوصــی در زمینه
اینترنت اشیا چیست؟
طالیی :همانطور که شاهد هستیم ،اســتفاده از حملونقل هوشمند در ایران
به خوبی جا افتاده اســت و به کمک اینترنت میتوان سرویسهایی ارائه کرد که
روشهای ســنتی توان رقابت با آنها را ندارد ،چون هزینه زیــادی دارد و وقت
بیشــتری صرف میشــود .درحالیکه این خدمات و نوآوریهای جدید عالوهبر
کاهش هزینه و افزایش سرعت ،باعث میشود که طرفین ،یعنی هم مسافر و هم

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 زمینههای مورد نظر دارند و
پیمانکارانی که محصوالت و خدمات مختلف ارائه میدهند باید دارای دیدگاههای
مشترک نسبت به آن موضوع خاص باشند .به طور طبیعی بخش خصوصی باید
جلوتر از دیگران حرکت کند و تمام تالش خود را بهکار گیرد تا با فرهنگســازی
به روشهای 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
فناوریها و نوآوریها مجهز ســاخت که با سرعت بســیار زیاد ،خود را تحمیل
میکند و در تمام جوانب زندگی فردی و جمعی ،شــهری و روســتایی ورود پیدا
بوکار
کرده اســت .باید بتوان از زمینههای رقابتی برای توسعه هرچه بیشتر کس 
خود ،بهرهبرداری کرد.
 :کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران چه برنامهای در این
زمینه دارد؟
طالیی :از جملــه اقدامات خوبی که در کمیســیون فاوا دنبال شــده اســت،
برنامهریزی برای پشتیبانی از استارتاپها و کسانی است که در زمینههای مختلف
دارای افکار و برنامههای جدید و نوآورانه هســتند .باید ســعی کرد تا نیروهای
جوان ،مستعد ،خالق و مبتکر شناسایی شــوند و بهصورتهای مختلف به آنها
کمک کرد تا فرصت بروز ایدههای فناورانه داشتهباشــند .برای مثال ،تسهیالت
با شرایط مناسب و قابلقبول به ایشان ارائه کرد یا شــرایط حضور فعال آنها در
نمایشگاههایی مانند الکامپ و تلکام را فراهم ســاخت تا از این طریق ایشانرا به
مخاطبان بشناسانیم .به اینترتیب ،هم کســانی که به این خدمات و محصوالت
نیاز دارند از وجود این نوآوریها آگاه خواهند شــد و هم این نیروهای جدید قادر
خواهند بود تواناییهای خود را بروز دهند .در این صورت ما نیز توانستهایم وظیفه
و رسالت خود را انجامدهیم.
 :چگونه میتوان از ظرفیت و توان نشــریه اینترنت اشیا
بهرهبرداری کرد؟
طالیی :همانطور که اشاره شد ،فرهنگســازی در هر زمینه از جمله اینترنت
اشیا مهم است .تردیدی نیست که انسانها با محصوالت جدیدی مواجه خواهند
شــد؛ اما مواردی وجود دارد که قبال نیز از آن استفاده میشــد ،ولی الزم است با
نگرش تازهای به آن نگاه کرد .یکی از ابزارهای توسعه این دیدگاه ،نشریه است که
خوشبختانه شما موفق شدید مجوز آنرا دریافت کنید .امیدواریم که به کمک این
نشریه و سایت و کانال تلگرامی آن ،اطالعرسانی در سطح گستردهای در سراسر
کشــور انجام گیرد .ما نیز در کمیســیون فاوای اتاق بازرگانی ایران آماده هر نوع
همکاری در این زمینه هســتیم .در زمینه ابزارهای اطالعرسانی باید از پتانسیل
نمایشگاهها نیز استفاده کرد .نمایشــگاه خاص اینترنت اشیا ،زندگی هوشمند،
شهر هوشــمند و محصوالت هوشــمند باید مدنظر قرار گیرد .در حالحاضر در
کشورهایی که نمایشــگاههای تخصصی برگزار میکنند ،مشاهده میشود که به
موضوع اینترنت اشــیا بهصورت ویژه میپردازند .همچنین چند سالی است که
سالن و غرفههای مستقل و مشــخص به این عنوان اختصاص دادهاند و به تدریج
به این سمت در حال حرکت هســتند که بهصورت 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  ICTاتاق بازرگانی ایران برای ارتباط با
بخش خصوصی و دولتی چه برنامههایی در حوزه  IoTوجود دارد؟
طالیی :کمیســیون فاوای اتاق بازرگانی ایران متشــکل از نمایندگانی است که
همگی از تشــکلهای تخصصی هســتند و در حوزههای مختلف فعالیت دارند.

میتوان موضوع اینترنت اشــیا را در آنجا مطرح کرد و با توجه به جایگاه خوب و
مناسب کمیسیون  ICTدر مجموعه اتاق بازرگانی ایران ،این امکان فراهم است تا
از این طریق بتوان جایگاه بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی ذیربط را ارتقا
داد .در تماس و ارتباط مستمر با وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و
تعامل با آنها ،باید کمک کنیم تا این موضوع هرچه سریعتر و هرچه بهتر اجرایی
شود .خوشــبختانه ما در این کمیســیون توانســتهایم برنامههای خود را مدون
و ارائه کنیم و از این لحاظ ،شرایط کامال فراهم اســت .برای فعالیت شرکتهای
دانشبنیان خوشبختانه در ســطح کشور زمینههای مســاعد و مناسبی وجود
دارد که تمام ســطوح مدیریتی کشــور به این موضوع واقف هستند و بحثهای
زیربنایی آن انجام شده و پذیرفته شده است ،کافی است بتوانیم برنامهها ،طرحها،
محصوالت و خدمات خود را بهاطالع مسئوالن ذیربط برسانیم و بهطور قطع نیز
از این موضوع استقبال خواهند کرد.
 :برای تهیه قوانین ،مقررات و زیرســاختهای 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
بهصورت جدی مدنظر باشــد ،تدوین قوانین و مقررات اســت که اگر ما بهموقع
نتوانیم نیازها و دیدگاههای خود را با مراجع ذیصالح و ذیربط مطرح کنیم که
جایگاه قانونگذاری دارند و آییننامهها را تدوین میکنند ،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 سازمانها و نهادهای
مرتبط ،خط و خطوط کلی و برنامهها و نیازهای جاری و آتی را پیشبینی کرده و
برای آنها چارهاندیشی کنند .تماس مستمر با نهادهای ذیربط و مرتبط ،راهحل
تامین خواستهها در این مورد است.
 :زیرســاختهای فنی و ابزارهای بهرهبرداری از اینترنت
اشیا کدام است؟
طالیی :از جمله موارد کلیدی که باید مدنظر باشــد ،زیرساختهای 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 روبهرو 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  ۴و  ۵را
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 همهجا و برای همهچیز ،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 شرکتهای شناسایی و مکانییابی 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 سنگینتری نســبت به دیگران برعهده دارد و الزم است که در این زمینه
مطالعه و برنامهریزیهای جدیتری داشته باشد .موفق باشید.
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ریموت یا RFID

در مدیریت تردد پارکینگهای خصوصی

مولف :صادق سلیامنی؛ رشکت آسا نرمافزار
مقدمه
امروزه اغلب ساختمانهای مسکونی و اداری کوچک ،به درهای 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
استفادهکنندگان از چنین پارکینگهایی ،دغدغهها و مشکالت جدیدی
بروز میکنند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• کپی کردن ریموت و استفاد ه برای خودروهای غیرمجاز
• عدم اطالع از افراد استفاده کننده و نظارت بر تردد آنها
• 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 رایجترین راهکارهای کنترل تردد
خودرو ،مطرح میشود و مخاطبان زیادی ،مایل به اطالع دقیقتر از این دور
راهکار کنترل تردد خودرو (کنترل تردد خودرو مبتنی بر ریموت و کنترل
تردد خودرو مبتنی بر  )RFIDهســتند .در ادامه سعی خواهد شد که این
دو راهکار مدیریت هوشمند پارکینگهای خصوصی ،از جهات مختلف با
یکدیگرمقایسهشود:

هزینه
تقریبا همیشه اولین سوالی که به ذهن خطور میکند ،مقایس ه هزینههای این دو
راهکار اســت .اگر قیمت یک مجموع ه کامل مدیریت کنترل تردد خودرو توسط
 RFIDبرای ورود/خروج پارکینگ ،به صورت خودکار و بدون دخالت عامل انسانی،
بسته به کشور سازنده این تجهیزات ،بیش از 3میلیون 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  15هزار تومان برای تردد هر نفر هزینه
میشــود ،در حالی که در راهکار مبتنی بر  RFIDبرای هر ماشین ،قیمتی بسیار
کمتر (بیش از ده برابر ارزان تر) نیاز اســت .به عبارت دیگــر اگر در یک مجتمع،
به طور متوسط 40خودرو در حال تردد به پارکینگ باشند ،حداقل 600هزار تومان
هزینهی ریموتهای آنها خواهد شد در حالی که  RFIDحداکثر  60هزار تومان
هزینه برای شناسهی یکتای خودرو در پی خواهد داشت ،الزم به ذکر است که این
قیمتها بر اســاس محصوالت رایج مرتبط با  RFIDو ریموت و درهای خودکار در
بازار ،در تاریخ تالیف این مقاله است و طیف قیمتها میتواند بیشتر و گرانتر نیز
باشد.
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امنیت
امنیترا ازچندمنظرمیتوانتصورکرد.نگاهاول،توجهبهعبورومرورهایخودروها
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 زمانهایی
صورتگرفتهاست،تنهاازطریقراهکارکنترلپارکینگ RFIDمیتوانبهاینمهم
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 میتوان به
هر تعداد کپی کرد و مورد استفادهی افراد مختلف قرار داد .در حالی که در راهکار
کنترل هوشمند پارکینگ ساختمان ،برچســب الصاقی به پشت شیش ه 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 میتوان از آن برای تردد به ساختمان و
جلوگیریازورودغیرمجاز،استفادهکرد.دراینحالتبههرخودرویکشناس هیکتا
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
 RFIDاست که میتواند چنین کارایی از خود نشان دهد .برای مثال اگر بخواهیم از
استفادهکنندگانازپارکینگشارژبگیریمیاهراستفادهکنندهفقطمجازبهاستفاده
از تعداد مشخصی فضا (مثال یک جای پارک) باشد ،برچسبهای هوشمند RFID
این امکان را میدهند که خودرو (به تبع آن مالک خودرو) به درســتی شناسایی
شود و با کمک نرمافزار (میتواند تحت شبکه و در نقطهی 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
برچسبمهمان،بهصورتدقیق،نظارتورسیدگیمیشود.نگهداریریموتهانیز
خود چالشی دیگر است .استفاده مکرر از ریموت سبب مستهلک شدن آن در طی
زمان میشــود و باتری آن را باید هر چند ماه یکبار عوض نمود .این در حالی است
که برچسبهای RFIDبه دلیل عدم درگیری فیزیکی در زمان استفاده و عدم وجود
قطعات متحرک در داخل ریزتراشهی خود ،تا دهها هزار بار قابل استفاده هستند.
عوض کردن یک ریموت بر اثر آسیب فیزیکی ناشی از افتادن از دست یا گم شدن،
هزینهبراست،اماتگ RFIDاصالگمیاخرابنمیشودکه هزینهای داشتهباشد.
کنترل تردد مبتنی بر  ،RFIDمیتواند به صورت ســختافزاری (کنترل کننده از
پیش ساخته شده) و بدون نیاز به نرمافزار نیز باشد ،در چنین حالتی یک دستگاه با
حجم کوچک و تواناییهای مشخص (ثبت برچسب ،شناسایی برچسب و دستور
به کنترل رله برای فرمان دادن به در برای باز شــدن) ،جایگزیــن رایانه و نرمافزار
خواهد شد و عالوه بر کاهش هزینه و پیشنیازهای عملکرد سامانه ،فضا کمی نیز
برای استقرار و عملکرد نیاز خواهد داشــت .به هر ترتیب ،اگر گزینههای پیشرفته
برای سیاستگذاری تردد خودرو در ساختمان نیاز باشد ،هزین ه نرمافزار نیز به کل
سامانهافزودهخواهدشدوممکناستدرانتخاببینریموتو RFIDبرایمدیریت
پارکینگ ،اثرگذار باشد.
نتیجهگیری
راهکار ریموت برای کنترل تردد پارکینگ ،یک راهکار قدیمی است که ممکن است
برای تعداد کم خودرو و پارکینگهای کوچک ،به صرفه و مناســب باشد .اما برای
پارکینگهایباتعدادخودروزیاد،چهازنظرهزینهایوچهازنظرنظارتیوکنترلی،
بهتروبهصرفهترآناستکهازRFIDبرایمدیریتهوشمندپارکینگاستفادهشود.

اینترنت اشیا مبتنی
بر شبکه سلولی موبایل
مترجم :زینب وحید پور؛ رشکت کاوشکام

انقالب بعدی در اکوسیســتم موبایل ،اینترنت اشــیا اســت و
خدمات اینترنت اشیا در آینده یک از محرکهای اصلی برای رشد
بیشتر شبکه ســلولی موبایل است .براســاس گزارش Machina
 Researchدر ماه می  ،2015تا ســال  2025تعداد دستگاههای
متصل  IoTحدود  30میلیارد خواهد شــد که از بیــن این تعداد،
 7میلیارد دســتگاه از شــبکه ســلولی موبایل ( )4G ,3G,2Gو
شبکه باند پهن توان پایین  LWPAاستفاده خواهند کرد .اینترنت
اشیا مبتنی بر شــبکه ســلولی موبایل میتواند خدمات متعددی
مثل اندازهگیری انــرژی (آب ،برق ،گاز ،)...،دســتگاههای فروش
اتوماتیک ،خدمــات مرتبط با وســایل نقلیه (مدیریــت ناوگان،
ترافیک هوشــمند ،اعالم اطالعات واقعی ترافیک به وسایلنقلیه،
نظارت بــر امنیت و گزارشدهــی) ،اندازهگیری ،نظــارت و اعالم
هشدار پزشکی ارائهدهد .برای ارائه این خدمات ،میتوان نیازهای
کلیدی اینترنت اشیا مبتنی بر شبکه ســلولی موبایل را این موارد
دانست:
ـ باتریهایی با عمر طوالنی
ـ دستگاههایی با هزینه پایین
ـ هزینه پایین توسعه شبکه
ـ پوشش گسترده
ـ پشتیبانی از تعداد بسیار زیاد دستگاهها
نیاز شــبکه رادیویی آن است که با دســتگاههای کمهزینه و ساده
کار کند ،پروتکلهای انتقال و الیههای باالتر باید به مصرف پایین
دســتگاهها کمک کنند ،پوشــش گســتردهای برای محیطهای
داخلی و مناطق روســتایی نیاز است و عناصر شــبکه باید بتوانند
مسائلی مانند نحوه محاسبه شارژ و اســتفاده از پکیجهای کوچک
را حل کننــد .امــروزه  ،LTEاســتفاده از  IoTرا با دســتگاههای
 Cat1پشــتیبانی میکنــد ،درحالیکــه  LTE-Aبا اســتفاده از
مد حفظ توان ،عمر باتری تا  10ســال را نیز میســر کرده اســت.
بهعــاوه  LTE-Advanced Proبا معرفــی دو تکنولوژی جدید
( eMTCیا  )LTE-Mو  NB-IoTپوشــش ،عمر باتری و هزینهها
را عالوهبر تعداد باالی دســتگاههای متصل بهینه میکند .این دو

تکنولوژی نرخ دادههــای متفاوتی را پشــتیبانی میکنند ،هر دو
راهحل را میتوان در طیف مشــترک و در باندهــای قدیمی LTE
یا در یــک حامــل  GSMتغییر یافته بــا پهنای بانــد باریکتر از
 180kHzبرای  NB-IoTاســتفاده کرد .بهنظر میرسد LTE-M,
 NB-IoTو  EC-GSM-IoTبیشتر از سایر شــبکههای قدیمی قادر
به برآوردن الزامات مورد نیاز  IoTهستند .دلیل اصلی این انتخاب
بهروزرسانی ساده از طریق ارتقای نرمافزاری ،عمر باتری ،پوشش،
هزینه و مزایای اســتفاده از طیف دارای مجوز اســت که ازجمله
این مزایا میتوان به امــکان کار همزمان و بدون مشــکل با دیگر
شبکههای تلفن همراه اشاره کرد.
 1ـ چشم انداز بازار IoT
 IoTاشــیا را به هم متصل کرده و بدون نیاز بــه دخالت کاربر،
اطالعــات را منتقل میکند .ممکن اســت اشــیا ،دســتگاهها یا
بخشی از آنها ،دســتگاههای اندازهگیری هوشــمند ،سنسورها و
حتی اشــیای روزمره مثل پوشیدنیها باشــد .این قابلیت  IoTدر
تجربه کاربر و کارایی سیســتم پیشــرفت فوقالعادهای به ارمغان
میآورد .پشتیبانی  IoTنیاز به ارتباط ماشین به ماشین ()M2M
دارد M2M .بهعنــوان ارتباط داده بین دســتگاهها بدون نیاز به
دخالت انســان تعریف میشــود .این ارتباط دادهها ممکن است
بین دستگاهها و ســرورها یا دستگاه به دســتگاه باشد که بهطور
مســتقیم یا از طریق شــبکه فراهم شــود .از نمونههای خدمات
 M2Mمیتوان به خدمات امنیتی ،ردیابی ،پرداخت ،شــبکههای
هوشــمند و کنترل یا نگهداری از راه دور اشاره کرد .همانطورکه
اشاره شد ،طبق تحقیقات  Research Machinaدر سال ،2015
برآورد بازار  M2Mتا ســال  ۳۰ ،2025میلیارد دســتگاه متصل
است که بیشترین نوع ارتباط ،ارتباطات ثابت و برد کوتاه است .اما
در عینحال انتظار میرود تا سال  ،2025رقم قابلتوجهی (حدود
 7میلیارد) از ارتباط سلولی و شــبکههای  LPWAاستفاده کنند.
( نمودارد )۱-۱
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نمودار  :۱-۱تعداد اتصاالت برحسب میلیارد در بازه سالهای  2015تا 2025

 LPWAبــه دو گــروه مجــزا تقســیم میشــود .از یکطرف
تکنولوژیهــای اختصاصی فعلی  LPWAمثــل  SigFoxو LoRa
قــرار دارند که بهطــور معمــول در طیفهای بــدون مجوز عمل
میکننــد ،از طرف دیگر اســتانداردهای فناوری ســلولی 3GPP
قرار میگیرد کــه بهطور معمول در طیفهــای دارای مجوز عمل
میکنند.
جدول  ۱-۱انواع کاربردهای اینترنت اشیا را نشان میدهد .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  7میلیارد دستگاه متصل پیشبینی شــده در شبکه سلولی
و  ،LWPAبازار به طور متوسط باید ســالیانه  35درصد رشد کند.
کاربردها و ســرویسهای  IoTبر اســاس نیازمندیهای سرویس،
نرخ داده ،میزان تاخیر و قابلیت اطمینان تنوع بسیاری دارند.

جدول  :۱-۱موارد استفاده  IoTبا استفاده از شبکه سلولی
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بر اساس گزارش Machina
در ســال  ،2015پیشبینــی
میشود ســهم کاربریهای
مختلف در بازار  IoTمطابق با
نمودار  ۱-۲باشد.
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حداکثر سرعت داده ها
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محدوده اکثر از دست دادن اتصال
طیف

جدول  :۱-۲مقایسه  LPWA IoTو ارتباطات سلولی

 2ـ فناوری  LPWA IoTدر مقایسه با ارتباطات سلولی
امروزه ماژولهای  2Gراهحل غالب برای IoTاست ،اما سریعترین
رشــد در ماژولهای  LTEدیده میشــود .توان مصرفی کم ،منطقه
پوشش وسیع و ماژولهایی با هزینه پایین ،نکات کلیدی برای تغییرات
سریع هستند .برای تصاحب سهم بازار استانداردهای اتصال برد کوتاه
و شبکههای حسگر بیسیم مانند  ZigBee, BT LEو  Wi-Fiبهترین
راهحل ،تولید ماژولهایی با قیمت کمتــر از  5دالر برای LPWA IoT
اســت .راهحلهای  LPWA IoTو مقایسه آنها با ارتباطات سلولی در
جدول  ۱-۲نشان داده شده است.
راهحلهای  LPWA IoTرا میتوان به دو بخش  LPWAغیر 3GPP
و دیگری مبتنی بر شــبکه سلولی یا  3GPPتقســیم کرد SigFox،و
 LoRaهــر دو از فناوریهــای اختصاصی در باندهــای بدون مجوز
هســتند .برای تمام این فناوریهای استقرار در طیف کمتر از 1GHz
است .این طیف تا رســیدن به حداکثر پوشش کمک میکند؛ ممکن
اســت اما باندهای باالتری در طیف هنوز اســتفاده شــود .سه مسیر
متفاوت برای فناوری  IoTســلولی در باندهای دارای مجوز توســط
 3GPPاستاندارد شده است:

•  :LTE-Mشــکل تکاملیافتــه  LTEبــرای  IoTدر شــبکه
رادیویی 3GPPاســت که برای اولینبار در نسخه  12در سال 2014
ارائه شد .نسخه  13با مشخصات تکمیل و بهینه شده در 2016 Q1
ارائه شد.
•  : NB-IoTشــکل تکاملیافته باند باریک  LTEبرای  IoTدر شبکه
رادیویی 3GPPاست که ابتدا در نسخه  13ارائه و بعد در 2016 Q2
تکمیل شد.
•  : EC-GSM-IoTشکل تکاملیافته  GSMکه برای شبکه رادیویی
 GSMو  EDGEبهینه شده است ،در نســخه  13ارائه شده و در Q2
 2016تکمیل شد.
 LoRaو  SigFoxبرای به اشتراک گذاشتن طیف با سایر راهحلهایی
طراحی شده اند که در باندهای بدون مجوز فعالیت میکنند .در نهایت
انتظار میرود شــبکه  5Gبرای  IoTسلولی که بخشــی از چارچوب
جدید  5Gتا سال  2020راهحل مناسبی فراهم کند.

منبع Nokia White papers: LTE evolution for IoT connectivity:
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تازهترین اخبار دنیا در حوزه فناوری
شرکتی با کارمندان سایبورگ
در حال حاضر یک شــرکت فناوری واقع در ویسکانسین
ایاالت متحده همه کارکنان خود را به یک ریزتراشــه در
دست مجهزکردهاست.
بهگزارشایسناوبهنقلازگیزمگ،سالهاستکهمجموعه
ای از انسان ها به نام «ترا انســان» ( )transhumanدر
حوزهای به نام «ترا انســان گرایی» ( یا فرا انسان گرایی)
( )transhumanismبدن خود را به قطعات الکترونیک
و ریز تراشهها مجهز میکنند .ایده انجام این کار به تازگی
در حال تبدیل شدن به یک جریان است .این تراشه سامانه
بازشناســی با امواج رادیویی  RFIDبه اندازه یک دانه برنج
بوده و به راحتی زیر پوســت و بین انگشت شست و انگشت
اشاره کاشته میشود .این تراشه که  32M CEOنام دارد با
استفاده از فناوری ارتباط حوزه نزدیک یا انافسی (،NFC
مخفــف  ،)near field communicationکارمنــدان
را قادر میســازد که به طور خودکار درها را باز کنند و وارد
کامپیوتر شوند .سامانه بازشناسی با امواج رادیویی (Radio
( )Frequency Identificationبــه اختصــار )RFID
سامانه شناسایی بیسیمی است که قادر به تبادل دادهها به
وسیله برقراری اطالعات بین یک Tagکه به یک کاال ،شئی،
کارت و… متصل شــده اســت و یک بازخوان ()Reader
است .ســامانههای  RFIDاز ســیگنالهای الکترونیکی و
الکترومغناطیســی برای خواندن و نوشــتن دادهها بدون
تماس بهرهگیری میکنند .اصوالً به هر سیستمی که قادر
به خواندن و تشخیص اطالعات افراد یا کاالها باشد ٬سیستم

شناسایییا IdentificationSystemگفتهمیشود.محققانقصددارندتا ازفناوری RFIDدرهمهچیز
از خرید گرفته ،تا باز کردن درها ،استفاده از دستگاههای کپی ،ورود به کامپیوترهای اداره ،باز کردن قفل
گوشی هوشمند ،اشتراک گذاری کارتهای بانکی ،ذخیره سازی اطالعات پزشکی و سالمت استفاده
کنند .مدیرعاملشرکت 32Mمیگوید :درنهایتاینتکنولوژیمیتواندبهعنوانگذرنامه،حملونقل
عمومی و تمام فرصتهای خرید و غیره مورد استفاده قرار گیرد .تاکنون ۵۰،نفر از کارمندان این شرکت
برای مجهز شدن به این تراشه ثبتنام کردهاند .آن ها طی مراسمی به نام " "chip partyکه در اوایل ماه
اوت برگزار میشود 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 کردهاند ،استفاده از تراشههای  RFIDهمچنان نگرانی
قابل توجهی را در مورد امنیت و حریم خصوصی در میان افراد ایجاد کرده اســت .همچنین این تراشهها
در مقایسه با جیپیاس دامنه ردیابی محدودی داشته و تنها در زمانی که به گیرنده بسیار نزدیک باشند،
قابلیتشناساییوردیابیدارند.یکتیمازمحققانموسسهفناوریماساچوست MITسالگذشتهاعالم
کردندکهدرحالتوسعهیک RFIDغیرقابلهک""unhackableهستند،امااینفناوریهنوزبهصورت
گستردهدردسترسقرارنگرفتهاست.
منبع:ایسنا

نخهای هوشمند برای نظارت بر عوارض بارداری و
سالمتی جنین
یک پزشــک ،یک مهندس و یک طراح لباس برای ایــدهای جدید گردهم
آمدهاند تا درباره طراحی یک باند شــکمی جدید تبادل نظر کنند .یکپارچه
هوشمندمبتنیبرفناوری RFIDبرایبانوانباردارباریسکباال.
باند شکمی درست شــبیه به باند شکمی معمولی اســت به همان سادگی
و کشسانی برای خانمهای باردار ،با این تفاوت که شبیه به یک حسگر عمل
خواهد کرد که انقباضات رحمی ،الگوی تنفس و حرکتهای شکم را نظارت
کردهودادهمربوطبهآنراثبتمیکندودرصورتنیاز،بهپزشکمعالج،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 برمیگرداند .در زمان تغییر شکل آنتن ،مثال
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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
تکنیکهای یادگیری ماشین کشف میشــوند و اطالعرسانی متعاقب ،کمک
خواهدکرد.
منبع:آسانرمافزار

تازهترین اخبار دنیا در حوزه فناوری
ردگیری هوشمند همه وسایل شخصی با یک دستگاه
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 جلس ه کاری ،ممکن اســت فراموش کردن یکی از موارد مهم که باید
همراه ببرند ،سبب ازدسترفتنیکپروژهشود.
 GearEye dongleدستگاه کوچکی است که به تازگی اختراع شده است و برای
ردگیری نوارهای  RFIDالصاق شده به تجهیزاتی است که میخواهید فراموش
نکنید .این دستگاه را میتوان 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 میکند و عدم وجود یک یا چند مورد را گوشزد
مینماید .همچنین این نوارهای هوشمند شامل نوع خاصی از آن میشود که
میتواند انواع وسایلفلزیرانیزدرداخلکیفردگیریکندوحضورفلز،اختاللی
در ردگیریایجاد نخواهدکرد.یکبرنامهیکاربرد برتلفنهمراهنیزبههمراهاین

سامانهعرضهمیشودتاچکلیستیازتجهیزاتیکهمدنظراستدرآنثبتشود
وازطریقآنبتوانفهمیدکهچهوسایلیازقلمافتادهاست.
منبع:آسانرمافزار

راهکار جدید ردیابی مجرمان
شلیکدارتهایمجهزبه،GPSراهکارجدیدپلیسآمریکا برایردیابیمجرمان،
بیشترشبیهفیلمهایهالیوودیاست.درحالیکهصدایجیغالستیکهاخیابان
را پر کرده ،خودروی مظنون به سرعت از کنار خودروی پلیس عبور میکند ،اما
افسرپلیسبهجایآغازتعقیبوگریزوبهخطرانداختنجانسایرشهروندان،یک
ردیاب  GPSرابهسمتخودوریمظنونشلیکمیکند.
با چسبیدن ردیاب به بدنه اتومبیل ،پلیس میتواند بهراحتی هرلحظه از مکان
خودروی مجرم مطلع شده و در صورت لزوم با بستن مسیر در یک مکان مناسب
مظنونرابه دام بیندازد.
اگر چه شیوه ذکر شده کمی تخیلی به نظر میرسد ،اما دپارتمان پلیس آروادا در
ایالت کلرادو بهجای تعقیب و گریز خطرناک از این روش برای ردیابی خودروهای
متواری استفاده میکند .ایده این کار توسط  Star Chaseشکل گرفته ،شرکتی
که با طراحی دارتهای متصل به ،GPSپلیس را از انجام برخی عملیات خطرناک
بینیاز کرده است .این دارتها درون محفظههایی در جلوی خودروهای پلیس
نصب شــده و در مواقع ضروری با فرمان افسر به سمت اتومبیل مظنون شلیک
میشوند .جالب اینکه این دارتها بهقدری از قدرت چسبندگی باالیی برخوردار
هستندکهامکانکندهشدنآنها از روی بدنه بهراحتیوجودندارد.
یکی از افسران پلیس آروادا درباره این ایده گفته است« :هدف اصلی به کارگیری
این فناوری ایناست که نیروها و جامعه خود را امنتر 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 دارتها استفاده کند و آسیبی متوجه شهروندان عادی
نباشــد ،به کارگیری آنها برای متوقف کردن مجرمان ایرادی ندارد .آنطور که
 Star Chaseادعا کرده در حال حاضر  ۳۰ایالت از دارتهای  GPSســاخت این
شرکتاستفادهمیکنند.پلیسآروادا نیزاعالمکردهکهدر ۹ماهگذشتهموفقیتی
 ۸۵درصدیرا در بهکارگیری این ردیابهایچسبناکتجربهکردهاست.
منبعwww.starchase.com:
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معرفی اپلیکیشن جدید Path Guide

استفاده از انواع اپلیکیشن مسیریابی ،به جزئی جداییناپذیر از تجرب ه گوشیهای
هوشمند تبدیل شده است .اپلیکیشنهایی مانند  ،Google Mapsبا استفاده
از  GPSو اینترنت ،راه رسیدن به مقصد را به کاربر نشان میدهند .البته همیشه
اوضاع به همین سادگی نیســت .با وجود اینکه  Googleو  Appleنقشههای
داخلی زیادی را در اپلیکیشنهای مسیریابیشان قرار دادهاند ،اما در اکثر موارد
و در مکانهای مختلف ،چنین راهحلهایی جوابگو نیســتند .مایکروســافت
که متوجه این نیاز شــده بود ،چندی پیش اپلیکیشــن  Path Guideرا برای
گوشــیهای اندرویدی معرفی کرد .این اپلیکیشن به شــما اجازه میدهد که
مسیرهایی دلخواه برای مناطق داخلی بسازید و آنها را دنبال کنید که بهعنوان
دستورالعملهای خطی مجزا از یک نقشه هستند.
بازی «شــکار گنج» برای کــودکان را در نظــر بگیرید .جاییکــه هر هدف،
نشاندهنده گام بعد است .همه آن چیزی که به ذهن میآید را روی تلفن همراه
خود پیاده کنید و این همان تصور کلی است .حتی جالبتر اینکه ،این اپلیکیشن
فرایند ساخت آن مسیرها را برای شما عینا به آسانی قدم برداشتن میکند .وقتی
قصد ساخت یک مسیر را دارید ،تنها کافیاســت که نرمافزار را راهاندازی کرده و
شروع به گام برداشتن کنید .با استخراج اطالعات از حسگرهای تلفن شما هنگام
حرکت به طرف مقصد ،اپلیکیشن مذکور همه چیز را بهدست میگیرد.
این تفکر و تصوری بزرگ اســت و مثل این میماند که مسیرهایی که میتوانید
بهصورت دستی در  Google Mapsبسازید ،بدون نقشه بسیار راحتتر باشند.
البته بهنظر میآید که پیادهسازی اپلیکیشن توسط مایکروسافت نیاز به تکمیل
و بهبود بیشتری دارد .علیرغم اینکه مسیرســازی برای خود در این اپلیکیشن
به اندازه کافی آسان است؛ اما اگر به یافتن مســیر یا چارچوب برای مناطقی که
به آنها زیاد رفتوآمد میکنید ،عالقه دارید ،ممکن اســت کمی مشکل داشته
باشید .شاید به این علت است که تا بهحال کسی این اپلیکیشن را استفاده نکرده
است ،اما زمانیکه برای جستوجوی مسیر مجبور به بیرون رفتن هستید ،ارتباط
شما با تسهیالتی که سرویس جهتیابی داخلی میتواند در اختیار شما بگذارد،
بهصورت طبیعی قطع میشود .به همان اندازه که مایکروسافت در  Playبهدنبال
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گردآورنده :سامانه حسینیان نائینی

جلب مشــتری برای  Path Guideبهعنوان یک اپلیکیشن
«نقشــه ـ آزاد» است ،شاید بهتر اســت آنرا با یک سرویس
نقشهبرداری پکیج کند .این عمل جستوجو و یافتن مسیرها،
همچنین مسیرسازی به محل را همراه با جهات مسیر در یک
محل کمی آسانتر میکند.
رابط کاربری اپلیکیشن Path Guide
رابط کاربری این اپلیکیشن فوقالعاده ســاده و آسان است.
بعد از باز کردن اپلیکیشن و در همان ابتدا با دو گزینه مواجه
میشوید که عملکرد اصلی این مسیریاب با همین دو گزینه
تعیین میشــود .در قســمت منوی برنامه ،بــه گزینههای
مختلفی دسترســی دارید که عملکرد آنها واضح و استفاده
از آنها ســاده اســت .برای همین در چند دقیقــ ه ابتدایی،
کاربر میتواند به تمام جنبههای برنامه مســلط شود و از این
لحاظ ،اپلیکیشن  Path Guideخیلی خوب عمل میکند.
این روند کامال متقاعدکننده اســت کــه  Path Guideتنها
نسخهای آزمایشــی از تکنولوژی جدید مایکروسافت است و
در آینده ،احتماال چیزهایی فراتر از آن بهصورت ادغام شــده
با ســرویسهای دیگر میبینید یا اینکه اندیشــه مسیرهای
داخلی و دشــواری یافتن آنها ،اصال خــود میتواند معضل
بعدی و بزرگ مایکروسافت باشد .در هر صورت ،اگر شما هم
میخواهید آنرا امتحان کنید (چون واقعا بسیار جالب است،
پیشنهاد میشود این کار را انجام دهید) ،میتوانید اپلیکیشن
را در  Google Play، APK Mirrorیــا از  Microsoftبــه
صورت رایگان دانلود کنید.
نواقص اپلیکیشن Path Guide
به دلیل رویکرد نوینی که این اپلیکیشــن استفاده میکند،
بســیار طبیعی اســت که نواقص متعددی در آن مشــاهده
میشود .یکی از این نواقص ،عدم پیوند با نقشههای مختلف
موجود اســت .بهتر بود امکان هماهنگی این اپلیکیشــن با
سرویسهای مسیریابی مانند  Google Mapsوجود داشت.
در چنین صورتی ،با رسیدن به مکان مورد نظر ،امکان مشاهده
مســیرهای تعریفشــده در محیط داخلی آن مکان ،فراهم
میشــد .از دیگر نواقص ،میتوان به عدم ایجاد نقش ه مسیر
حرکت اشاره کرد .مثال بهتر بود بعد از ضبط مسیر ،یک نقشه
گرافیکی از مسیر حرکت ایجاد میشد تا کاربر با مشاهد ه آن،
راحتتر در مسیر مورد نظرش قدم بزند.

منبع www.androidpolice.com:

RFP

نویسندگان :مهندس عیسیپور و مهندس حیاتبخش

کنترل دسترسي فيزیکي

مقدمه
سيستم کنترل دسترســي فيزيکي ،سيستمي متشــکل از نرمافزار و
سختافزار و افراد ( شامل پرسنل ،نگهبان و غيره) بوده که وظيفه اجراي
سياســتها و قوانين عبور به محيطهاي تــردد ( )Access areaرا بر
عهده دارد .دسترسي فيزيکي توسط فرد يا خودرو ميتواند به روشهاي
متفاوتي مانند پرداخت پول ،تأييد هويت و غيره صورت پذيرد .در اين
سيســتم از مفهومي به نام دروازه عبور برای جداســازي محيط تردد
( )Access areaاز ساير محيطها استفاده میشود که ميتواند شامل
تجهيزات فيزيکي محدود کننده مانند گيتهاي نفري ،نگهبانان و غيره
باشــد .در اين متن به بخشهاي نرمافزاري سيستم کنترل دسترسي
پرسنل و خودرو که زيرمجموعهاي از سيستم کنترل دسترسي فيزيکي
بوده ،پرداخته ميشود .در اين سيســتم هر فرد يا خودرو از يک نشانه
شناســايي برای تأييد ( )identificationيا تعيین ()verification
هويت و دريافت اجازه تردد در نواحي مجاز ( )Access areaاســتفاده
ميکند .نشانه شناسايي شامل سه دسته زير است:
 -1دسته اول شناســههايي مجازي (مانند شماره رمز که در ذهن افراد
ذخيره مي شود)
 -2دسته دوم شناســههاي فيزيکي (مانند انواع کارتهاي هوشمند،
تگها و غيره)
 -3دسته سوم شناســههاي بيومتريک بوده که جزئي از هر فرد است
(مانند اثر انگشت ،مردمک چشم ،چهره ظاهري ،صوت و غيره)
همچنين امکان عبور افراد و وســايل نقليه بدون اســتفاده از نشــانه
شناسايي و با تاييد مســئول مجاز (نگهبان ،گارد و  )...در شرايط خاص
وجود دارد.

را ميدهند .از جملــه مهمترين اين اجــزا ،نرمافزار اســت که خود از
بخشهاي متعددي تشکيل شده است .در ادامه به بخشهاي پايه مورد
نياز براي يک نرمافزار کنترل تردد اشاره میشود.
 -1سيستم مديريت هويت
 -2سيستممديريتنظارت ()monitoringوکنترل ()management
 -3سيستم مديريت گزارشگيري
 -4سيستم برنامهريزي تردد
 -5مشخصات عمومي نرمافزار
 -6بخشهاي مکمل سيستم کنترل دسترسي پرسنل و خودرو
قسمتهايي که با عالمت (*) نشانگذاري شده است ،نيازمنديهاي
اختياري را بيان ميکند.

 .1سيستم مديريت هويت
در اين قسمت از نرمافزار ،پرسنل يا وســيله نقليه تعريف و به هرکدام
يک يا چند نشــان شناســايي اختصاص پيدا کرده و مشخص ميشود
که به کدام يک از بخشها و در چه زمانهايي دسترسي داشته باشند.
بنابراين در اين بخش امکانات زير وجود دارد:
 .1.1بخش تعريف ،ويرايش و حذف پرسنل و وسيله نقليه که ميتواند
شامل موارد زير باشد:
 .1.1.1نام و نام خانوادگي برای پرسنل و پالک ،رنگ ،نوع خودرو و برای
وسيلهنقليه
 .1.1.2يک شماره يکتا براي هر فرد يا خودرو مانند شماره پرسنلي که
برای تمايز بين دو نهاد ترددکننده از ديد سيستم در بخشهاي متفاوت
نرمافزار مورد استفاده قرار ميگيرد (در صورت پر نشدن توسط اپراتور
بايد توسط سيستم خودکار توليد شود).
اجزاي اصلي سيستم کنترل تردد
يک سيســتم کنترل تردد نياز بــه بخشهاي متعــددي دارد که اين  .1.1.3توضيحات و ســاير اطالعات اضافي مانند شماره تماس يا محل
بخشها با هم و به صورت مجتمع تشــکيل يک سيستم کنترل تردد کار و غيره
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مربوط به درهاي خــروج اضطراري بــاز و فرامين مورد نيــاز از بخش
 .1.1.4الصاق عکس به پرسنل يا خودرو (*)
سختافزار و نرمافزار سيستم صادر شــود يا صدور آالرم در صورت ورود
 .1.15تاريخ انقضا براي تعريف هر فرد يا خودرو (*)
غير مجاز و با استفاده از روشهاي غيرمتعارف موجود در سيستم)
 .1.16امکان اضافه کردن فيلدهاي اطالعاتي دلخواه (*)
 .7امکان نمايش گرافيکي (براي مثال نقشــه) از محيط تردد و وضعيت
 .2تعريف نشانه شناسايي ( )Badge Issuingکه به سه دسته بيان شده سيستم همراه با امکان صدور فرامين کنترلي در اين محيط(*)
ميتواند به روشهاي متفاوتي صورت پذيرد .اين بخش نیز بايد شــامل  .8فراهم کردن امکان تشخيص پرسنل يا خودروهاي ترددکننده خاطي
توســط نرمافزار يا سيســتم (براي مثال با کمک نمايش تصوير پرسنل
تاريخ انقضا و امکان فعال يا غيرفعال کردن شود.
عبور کننده و پرســنل داراي مجوز تردد برای جلوگيــري از ترددهاي
 .3مديريتتردد فرد/خودروکه دراينبخشمواردزيرانجامميپذيرد:
غيرمجاز(*)
 .3.1الصاق يک نشان شناسايي به هر فرد يا خودرو
 .3.2امکان تعريف دسترسي فرد/خودرو به فضا يا حوزه خاص
 .3.3امکان فعال يا غير فعال کردن تردد هر فرد/خودرو
 .4امکانات مديريتي پرسنل مانند تعريف گروههاي مختلف و اختصاص
افراد به گروهها و دســتهبندي پرسنل برای ســهولت و امکان مديريت
بهتر(*)
 .5امکان ورود و خــروج ( )import/exportدادههــاي موجود در اين
بخش يا ساير نرمافزارهاي مورد اســتفاده در سازمان به نرمافزار کنترل
دسترسي فيزيکي پرسنل يا خودرو و بالعکس .مانند اطالعات پرسنلي،
خودرويي و غيره از فرمتهاي استاندارد (متني XML ،و غيره)
 .2سيســتم مديريــت نظــارت ( )monitoringو کنتــرل
()management

مانيتورينگ به کاربر اجــازه مي دهد که وضعيــت بخشهاي مختلف
سيستم را مشــاهده کند؛ مانند تردد مربوط به هر نشــان شناسايي و
آالرمهايمختلف .اين بخش به قسمتهاي زير تقسيم میشود:
 .1امکان تعريف و تنظيمات ســختافزارهاي موجود در سيستم (مانند
گيتها و تجهيزات مربوط به هر گيت مانند ريدرها و غيره ،خطوط عبور
خودرويي و تجهيزات وابســته مانند راه بند ،سيستم تشخيص پالک و
غيره و تعيين برای هر دروازه عبور «ورورد ،خروج يا هردو» و ساير موارد
مورد نياز).
 .2امکان تعريف فضاهاي فيزيکي دسترسي ( )Access areaو امکانات
مديريتي و دستهبندي محيطهاي فيزيکي تردد مانند تعريف و ويرايش
محيطهاي تردد که بايد با رعايت ساختار سلســله مراتب دستهبندي
محيطهاي فيزيکي باشد (براي مثال ســايت ،حوزه ،ساختمان ،بخش،
طبقه ،در و غيره).
 .3مانيتور و صدور فرامين کنترلي تجهيزات سختافزاري مانند گيتها،
درها و غيره
 .4مانيتور کردن پرسنل و تردد آنها
 .5مانيتور کردن ساير رويدادهاي رخ داده در سيستم
 .6قابليت دريافت و نمايش آالرمها و امــکان تعريف آالرمهاي مختلف
همراه با شرايط رويداد هر آالرم و تعريف نوع مواجهه سيستم با آالرمهاي
رخداده (براي مثال در مواقع اضطراري يا آتشســوزي با دريافت آالرم
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 .3سيستم مديريت گزارشگيري
در اين بخش ميتوان گزارشهاي مربوط به تمام اطالعات و رويدادهاي
مهم ذخيره شــده در سيســتم را مشــاهده کرد .اين بخش بايد داراي
قسمتهاي زير باشد:
 .1امکان گزارشگيري در بازههاي مختلف زماني مانند روز ،هفته و غيره
 .2امکان گزارشگيري بر اســاس يک رويداد خــاص مانند تردد فردي
خاص ،تردد نشان شناسايي خاص يا نوعي از نشان شناسايي (براي مثال
گزارش تنها بر اساس نوعي از کارت تردد يا نوعي از شناسه بيومتريک)،
گزارش بر اساس گروه خاصي از پرسنل ،گزارش بر اساس محيط ترددي
خاص ،گزارش بر اساس آالرم مشخص و غيره.
 .3امکان گزارشگيري بر اساس محيطهاي ترددي ()Access area
 .4ترکيبي از سه حالت باال
 .5امکان جست وجو در خروجيهاي ايجاد شده (*)
 .6امکان دستهبندي ،اعمال فيلتر و مرتبســازي بر روي گزارشهاي
ايجاد شده (*)

 .7امکان ايجــاد خروجي از گزار شها به فرمتهاي اســتاندارد (متني،
 XMLو غيره) (*)
 .4سيستم برنامهريزي تردد (زماني و مديريتي)
 .1تعريف تقويم براي سيستم:
در پارهاي از سيستمها امکان تعريف تقويم وجود ندارد؛ ولي بهطور کلی
بايد امکان تعريف تقويم و مفهوم زمان براي يک سيســتم کنترل تردد
وجود داشته باشد .تعريف تقويم شامل روزهاي سال و نوع هر روز (براي
مثال روزهاي کاري و تعطيل) میشود.
تعداد دســتهبندي روزها وابســته به نوع سيســتم بــوده ،ولي هرچه
دستهبندي دقيقتر باشد ،امکان زمانبندي بهتري را فراهم ميکند .اما
وجود جزئيات زياد نيز ميتواند باعث پيچيدگي تعريف تقويم شود.
 .2تعريف زمانبنديهاي مختلف:
بخش زمانبندي ميتواند داراي تنوع بسياري باشد .براي مثال ميتوان
دسترسي شــخصي خاص را در زمانهاي مختلف مشخص کرد يا عمل
خاصي مانند آزاد شــدن عبور از يک گيت در زمانهاي مشخصي انجام
گيرد.
 .3امکان تعريف روش عبــور خاص براي هر فرد بــه کمک تعريف نوع
استفاده از نشــانه شناســايي (براي مثال تردد هر شخصي تنها با کارت
صورت گيرد ،ولي افراد خاص با کارت و اثر انگشــت يا مهمانان توســط
کارت مهمان و کارت نگهبان و غيره).
الزم به ذکر است اين امکان بر اساس فرد يا گيت امکانپذیر است
 .4امکان تعريف پیشینه زمان حضور (زمان حضور مجاز) براي هر فرد يا
خودرو در هر محيط تردد (*)
توآمد براي هر فرد
توآمد و زمان رف 
 .5امکان محدودســازي تعدد رف 
يا خودرو (براي مثــال براي مهمان تنها يک ورود و يــک خروج يا براي
پيمانکاران و تعميرکاران تعريف زمان مجاز تردد) (*)

 .5مشخصات عمومي مورد نياز نرمافزار
اين بخش شامل تمام مشخصات عمومي مورد نياز هر نرمافزار از جمله
نرمافزار کنترل دسترسي پرسنل و خودرو است.
اين مشخصات عبارتند از:
 .1امکانات امنيتي نرمافزار
 -۱.۱امکان تعريف کاربران استفادهکننده از نرمافزار و يا اپراتورها
 -۱.۲تعريف سطوح دسترسي برای کاربران استفادهکننده از نرمافزار
و ذخيرهسازي تمام اعمال صورت گرفته توسط کاربران
 -۱.۳امکان رمزنگاري اطالعات حســاس در هنگام ذخيرهســازي و
انتقال بين اجزاي متفاوت سيستم.
 -۱.۴مسدود کردن راههاي نفوذ شناخته شــده به سيستم و رعايت
استانداردهايامنيتي.
 .6بخشهاي تکميلي سيستم کنترل تردد
قسمتهاي بيان شده شامل قسمتهاي پايه يک سيستم کنترل تردد
اســت .عالوه بر اين بخشها قســمتهاي ديگري نيز ميتواند در يک
سيستم کنترل تردد پايه اضافه شود ،مانند:
 .1چاپ و صدور کارت
 .2کنترل آسانسور
 .3ترمينال کنترل از راه دور يا تحت وب
 .4پشتيباني از چند زبان
 .5قابليت يکپارچه شدن با ساير سيســتمها مانند سيستمهاي اطفاي
حريق ،نظارت تصويري ،پيجر و ...
 .6امکانات مديريت مرکزي و تحت شبکه و ساير موارد
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بهبود کیفیت

مشاغل خدماتی
با استفاده از

مدیریت ناوگان

خدماتدهی خوب به مشــتری شــاهرگ حیاتی هر شــغلی است .شما
میتوانید بهترین تولید را در بــازار ،پایینترین قیمــت را در میان رقبا و
زیرکترین کارمنــدان را در زمینه تخصصیتان داشــته باشــید ،اما اگر
شما نمیتوانید مشــتریان خود را راضی نگه دارید و آنها 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 نگهدارید،
آنها 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 .خدماتدهی خوب به مشتریان نه تنها
برای نگهداری کار ضروری است ،بلکه باعث پیشرفت کارتان خواهد شد.
درحالیکه این فلســفه به اندازه کافی بــرای بهکارگیــری واضح ب ه نظر
میرسد ،مانند نقشه تجاری شــرکتها ،اما هنوز میتوانند منحرف شوند
و اهمیت خدمت به مشتری را نادیده بگیرند .در دنیای بودجههای سخت،
رقابت باال و تغییر سریع تکنولوژی بهراحتی درک میشود که تا چه اندازه
خدمات به مشتری میتواند از موقعیت شایست ه آن بهعنوان یک ارجحیت
درجه اول شرکت سقوط کند .به همین دلیل است که شرکتها باید یکی
از ده فرمان خدمت به مشتری را به خاطر بســپارند .مشتریان محصول یا
خدمــات را نمیخرند ،بلکه آنها احساســات خوب و راهحل مشــکالت
را میخرند .این موضوع برای تمام شــرکتها ،با هر نوع یا اندازهای صدق
میکند .ســازمانهای تجزیه و تحلیل آماری مانند Aberdeen Group
مکررا ً بــه خدماتدهی به مشــتری بهعنوان متمایزترین شــاخص برای
موفقیت اشاره میکنند.
خدماتدهی به مشتری در صنایع خدماتی
برای مشــاغل خدماتی و بهخصوص شــرکتهایی که متکــی به ناوگان
لونقل برای پخش کاالها و خدمات هستند ،خدمات به مشتری پارامتر
حم 
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منحصربهفرد و راهحل ویژه خــود رامیطلبد .اطمینان به
رضایت مشتری و در نتیجه رشــد تجارت میتواند 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 آنها به مکان مورد
نظر میرسند ،با داشتن تجهیزات و تکنسینهای مناسب
و گزارشهــای کاری کامل برای هر فعالیــت از هر توقف
برنامهریزی شده ،بهدستآید .داشــتن رکوردهای دقیق
از هر کــدام از این موقعیتها نه تنهــا مدیریت را مطمئن
میســازد که رضایت مطلوبــی را برای مشــتریان فراهم
میکند و هر خدمت ممکــن یا تفاوتهــای درجه اول را
ارزشمند میســازد ،بلکه بهطور خالصه حقایق صحیح در
مورد ناوگان و اطالعات بهروز مطلوبی را به هر دو مدیریت و
مشتریان ارائه میدهد.
منفعت مشتری در مکانییابی هوشمند GPS
اولین  ۴۰ GPSسال پیش معرفی شــد و از همان موقع در
مشاغل خدماتی محبوب شــد .تکنولوژی هوشمند GPS
در ابتدا برای مســیرهای کوچک یا برای تهیه مسیرهای
نوبتی استفاده میشد ،اما از زمانی که پیشرفت کرده است
به شــرکتها کمک میکند تا دید واضحتــری از عملکرد
کلیشان با نظارت بر دادههای اساســی مانند برنامهریزی
مسیریابی ،مرور برنامهها ،تصمیمگیری و حفاظت و امنیت
وسایل داشته باشند.
یک گزارش آماری تهیهشده توسط گروه  Aberdeenدر
سال  2009نشان داد که  200شــغل از مشاغل تولیدی و

خدماتی از ابزار مرورگر مبتنیبر  GPSاســتفاده میکنند .نتایج این
گزارش خاطر نشان کرد که این ســازمانها توجه فعالی به پیدا کردن
اطالعات مکانی سایر منابع مانند وسایل قابل خدمتدهی و بخشها
دارند و بهطور موثری نشاندهنده این است که مدیریت منابع کارآمد
از طریق مسیریابی مکان بدون نگاه کامل به همه منابع خدماتدهی
کامل نیســت .نتایج این گزارش که از انجام نظرسنجی حاصل شده،
نشان داد تقریبا نیمی از پاســخدهندگان ادعا کردهاند که آنها اخیرا
مکان وســایل نقلیه خدماتشــان را در زمان واقعی دنبــال و نظارت
میکنند.
 Aberdeenخدمت کلیدی و شــاخص عملکردی مدیریت منابع را
برای شرکتهای متمایز  Best in Classشــاخص قرار داد و کاهش
19درصدی فشــار کاری ،کاهش 16درصدی در زمان میانگین تعمیر
و 29درصد افزایش در تناســب خدمت در  12ماه آخر مشــاهده شد.
همچنین تحقیق  Aberdeenنشان داد کارخانههایی که از عملکرد
 Best in Classرضایت دارند41 ،درصد نسبت به  Laggardsاحتمال
بیشتری دارد تا برای توزیعکنندگانشان با قابلیت دید در زمان واقعی
به مکان و موقعیت منابع خدمات فراهم کنند و بهطور متوســط  ۵بار
احتمال بیشتری دارد تا برای تکنســینهای خود راههای بهینه ایجاد
کنند .همچنین  ۳بار بیشــتر ماننــد دیگران احتمــال دارد تا درون
دادههای مکان با زمان واقعی را با سیســتمهای برنامهریزی خدماتی
یکپارچه کنند و تقریبا  ۲برابر احتمال دارد تا از عملکردهای مدیریت
ناوگان بهرهبــرداری کنند .ایــن دادهها تنها تمایل شــرکتها برای
اداره مناســبتر و کارآمدتر را منعکس نمیکند ،بلکه شاخص اهداف
یا ویژگیهایی را نشان میدهد که مشــاغل خدماتی نیاز دارند که به
منظور بهترین بودن انجامدهند تا بهوسیله رقبا و مشتریان هم فعلی و
هم بالقوه مورد توجه واقع شوند.
گزارشهای جزئی دادههای کلیدی را برای بهبود سرویس به
مشتری تهیه میکند
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 گزارشهایی که میتواند جزئیات اطالعات
مکان وسایل نقلیه و نشــان دادن فعالیت واقعی وســایل نقلیه مانند
زمانهای اســتراحت را نمایش داده و از ســویی مسیر طوالنی بهبود
عملکرد ناوگان و سرویس مشتری را طی کند .مطابق با شرایط شرکت
 ،Ford Motorهر ساعتی که یک ماشین استراحت میکند ،یعنی با
موتور روشن؛ ولی بدون حرکت ،با تقریبا  40کیلومتر رانندگی مساوی
است .بنابراین هر چه زمان استراحت کمتر باشد ،نه تنها ناوگان درآمد
بیشتری کسب میکنند ،بلکه زمان بیشــتری صرف تعداد زیادی از
مشتریانمیشود.

 Fleetmatics GPS reporting suitشــامل تنوعــی از ابزارهای
مدیریت قوی اســت که یک تجارت میتواند بــرای کنترل صحیح و
نظارت ناوگان حمل و نقل خود اســتفاده کند .این گزارشها میتواند
بهطور خودکار یا بر اســاس تقاضا برای تهیه یک تصویر واقعی از رفتار
یک وســیله نقلیه اجرا شــوند .گزارشهای روزانــه ،دادههایی 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 ،میتواند بهرهوری یک شرکت را ب ه همراه کمک
به جســتوجوی اســتفاده دقیق وســیله نقلیه ،رفتارهای رانندگی
مشکلســاز و ســاعت واقعی کاری در هر روز برای هر وسیله نقلیه را
افزایش دهــد .دادههــا در Detailed Reportو Fleet Summary
 Reportمیتواند وضعیت تولید هر وســیله نقلیه خاص و کل ناوگان
را روشن کند .گزارش زمان اســتراحت مکان و فعالیت وسیله نقلیه،
داده جامعی فراهم میکند که میتواند عملکــرد همه جانبه و  ROIرا
بهبود بخشــد .عالوهبر این  Red Flag Reportکه میگوید کجا یک
وسیله نقلیه در حال سرعت گرفتن اســت ،حدودا یک روش مستقیم
است که رانندههای دردسرآفرین را شناســایی میکند .این نه تنها به
یک تجارت کمک میکند که از گرههای ترافیکی وسیع اجتناب کند،
بلکه مطالعات نشان دادهاند هنگامیکه یک وسیله نقلیه  65کیلومتر در
ساعت سرعت میگیرد ،میزان بنزین در هر مایل کاهش مییابد.
 Route Replyمیتواند هر ســفر انجام شــده با هر وسیله نقلیه در
یک ناوگان تجاری را روی نقشــه  Googleنشان دهد که با مختصات
و زوم باال و نقشــه تلفیقی کامل میشود .این وســیله میتواند ثبات
کامل خدمت را فراهم کند ،کارآمدیهای مســیریابی را بهبود دهد و
رفتار رانندگی را با افزایش امنیت نظارت کنــد .عالوهبر این میتواند
مشاجرات با مشتریان را حل و فصل کند.
برای پاسخ بیشتر و سریعتر  Live Fleetبه همراه Google Map API
 Premierمکان و موقعیت هر وســیله نقلیه در یک ناوگان را نمایش
میدهد .موقعیتهای لحظه به لحظه وســیله نقلیه و اطالعات جدید
ترافیکی میتواند به ســازماندهی کارآمدتر وسایل نقلیه کمک کند؛
برای مثال توانایی مســیریابی و توزیع نزدیکترین وسیله نقلیه برای
کمک به یک مشتری ،میتواند یک مشــتری را تحتتاثیر قرار دهد.
بهدلیل قابلیت سازگاری با مشتری یک تجارت میتواند این گزارشها
را بهروز اســتفاده کند تا تصویری فراهم کند کــه بهطور صحیحتری
عملکرد ناوگانش را به تصویر بکشــد که این امر میتواند برای بهبود
خدمت به مشتری استفاده شود.
 Fleet matics GPSسود شــرکت را از طریق ارائه خدمت
باکیفیت به مشتری افزایش میدهد
گروه  IQAبر اساس  Paisleyاسکاتلند ،نظر موافق باالیی را در امکانات
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و صنایع کوچک با دنبال کردن روش انجام کار  IQAایجاد کرده است.
 IQA wayبر بهبود خدمــات کیفی رضایت مشــتری ،ارزشگذاری
مستمر و صداقت مســتخدمان تاکید میکند .در تعیین بهبود بیشتر
خدمات مشــتری کارآمدی همهجانبه شــرکت سیســتم مسیریابی
ناوگان  Fleet maticsرا روی  65وســیله نقلیه نصب کرد .با استفاده
از  Fleet matics GPSگروه  IQAمیتواند بر مکان دقیق هر وســیله
نقلیه از نزدیکتر نظارت کند و به رانندگان اطمینان دهد تا سریعترین
مسیرهای ممکن به هر موقعیت کاری بروند .شرکت یک ناظر در البی
اداره دارد ،بنابراین همه کارمندان بهخوبــی از عملکرد ناوگان آگاهی
دارند.
آلن فلی از گروه  ITو هماهنگکننــده بازاریابی گروه  IQAعنوان کرد:
کارمندان ما در عملکرد رانندگی و راهیابی پیشــرفت کردهاند .ما یک
پیشــرفت بزرگ در مراقبت از مشتری را ناظر هســتیم .از آنجایی که
قرارهــای مراجعهکنندگان بهطــور دائمی در حال تغییــر یا افزایش
هســتند Fleet matics ،به توزیعکنندگان توانایی عرضه کارها را به
روشی که تولید و بهرهوری افزایش یابد میدهد .وی افزود :با مسیریابی
و توزیع مناسب ،سود مضاعفی از کاهش هزینه سوخت بهدست میآید
و خدمت به مشــتری بهبود مییابد .مشتریان میخواهند بدانند که ما
مراقب ناوگانمان هستیم ،آنها میتوانند ببینند که ما سعی میکنیم
کارمان را بهتر انجام دهیم.
عالوهبر بهبود خدمت به مشــتری گــروه  IQAاز زمانــی کهFleet
 matics ، GPSرا نصب کردند ،ســود زیادی هم داشــتند که شامل
افزایــش بهرهوری ،امنیــت بهتر و مصرف ســوخت کاهــش یافته و
زمانهای استراحت کم شده است .مســافت کمتر طی شده تا مقصد
بهمعنای هدر نرفتن سوخت است و رانندگان سریعتر به محل مورد نظر
میرسند .آلن فنی متذکر شد که متوسط هزینه سوخت ماهانهشان تا
 10درصد از زمان نصب  Fleet maticsکاهش یافته است.
• یک موقعیت ( win-winبرنده  -برنده)برای شــرکتها و
مشتریان
در ســالهای آینده بهبود خدماتدهی به مشــتری بهعنوان اولویت
اساســی در صنایع خدماتی مدنظــر قرار خواهد گرفــت؛ بهخصوص
برای شــرکتهایی که شــروع کردهاند تا در زمینه کارشان best in
 classباشــند .در 2011Real Time Service Enterprise
 :Seriesگــزارش مدیریت  Fleetگــروه  Aberdeenادعا میکند
که سازمانهای خدماتی پیشــرو ارتباط بهینه با منابع و متعلقات قابل
خدماتدهی (مردم ،بخشها و ماشــینها) را جستوجو میکردند تا
موفقیت در توزیع ســرویس را اطمینان دهند و اینکه چنین ارتباطی
ورای مسیریابی مکانی ناب گسترش یابد .این گزارش دریافت که بیش
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از  55درصد ســازمانهای پیشــرو اخیرا در حال نظارت یا مسیریابی
ی خود در مقایســه با سایر سازمانها که 29درصد
وسایل نقلیه خدمات 
را به خود اختصاص میدادند ،بودهاند .ارتباط با وســایل نقلیه ،قابلیت
بهبود مسیریابی وســیله نقلیه ،ارتقای فرایند نگهداری و پروتکلهای
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 سیســتمهای مسیریابی وسایل نقلیه
دارای  GPSبا مختصات مدیریت ناوگانی محکمتر بهوسیله شرکتهای
پیشرو و  Best in Classنشاندهنده تمایلشان برای عملکرد بهینه و
بهبود تجربه مشتری است.
یک شرکت در گزارشی مدعی شــد که قبل از استفاده از راهحل جاری
مدیریت ناوگان ،تکنســینهایش بــرای کامل کردن  5یــا  6تماس
نگــهداری در روز بحث میکردند ،با توانایی بهدســت آمده بهوســیله
سیستم مدیریت خدماتی محکم در ارتباط با ساخت مسیریابی وسیله
نقلیه در سیستم ،تکنسینهای این بخش قادر بودند تا  8تا  10تماس
در روز را کامل کنند .این به معنای  3تا  5خدمت بیشــتر به مشــتری
در روز برای هر تکنســین اســت که منجر به رضایت تعداد بیشتری از
مشتریانمیشود.
همانطورکه شــرکتهای خدماتی بهدنبــال راهحلهای جدید برای
عملکرد بهینه خدماتدهی هستند ،واضح است که سازمانهایBest
 in Classمســیری به سمت موفقیتشــان از طریق سیستم مدیریت
نــاوگان  GPSپیدا کردهاند که مدیریت مرکزی شــده وســایل نقلیه
خدماتیشــان ،کارایی عملکرد زمان واقعــی ،گزارشهای مفصلی که
منجر به راهحلهای قطع واقعی هزینهها میشود ،کارکنان با انگیزهتر و
احتماال مهمتر از همه ،مشتریان راضیتری را بهوجود میآورد و چنانچه
شــرکتهایی مانند  IQAبتوانند آن را بپذیرند ،این امر یک موقعیت
 win-winبرای هر تجارتی است که به خود در زمینه خدماتدهی به
مشتری افتخار میکند.

الیفای  :فناوری جدید انتقال

اطالعات به شکل بیسیم با استفاده
از ارتباطات نور مرئی

گردآورنده :محمد هزار جریبی
الیفای ،جدیدترین فناوری انتقال بیســیم اطالعات ســرعت باال با اســتفاده از

انسان قابل تشــخیص نبوده .همچنان ولی اتصال برقرار بماند .الیفای این ظرفیت

موفق به ارسال اطالعات در محیط آزمایشگاه با سرعتهای باالتر از  224گیگابیت

روند رشد و توسعه فناوریها و لزوم تدارک ســرعتهای بسیار باال در گذر به شبکه

ارتباطات نور مرئی( )VLCاست .به این طریق دانشمندان توانستهاند در سال جاری

برثانیه (معادل دانلود  18تا فیلم  )1.5شــوند .مخترع این فناوری در ســال ،2011

«هارواردهاس»ازدانشگاهادینبورگبود.

را دارد که به یکی از ســریعترین روشهای انتقال اطالعات تبدیل شــود .با توجه به
 ،5Gبهکارگیری الیفای به عنوان جایگزین وایفای امری ضروری است .استفاده از
المپهای  LEDدر سیستم نوردهی شهری به عنوان وسیلهای برای انتقال اطالعات،

«الیفای» ( )Li-Fiاصطالحی اختصاری برای عبارت « »Light Fidelityاســت

در کاهش مصرف انرژی نیز مؤثر است .با چنین روشــی ،میتوان از نور موجود برای

به نقطه دیگر بهره میگیرد .هر منبع نوری ،میتواند اطالعات باینری(دودویی) را به

روش کار

که از امواج نوری (در محدوده  400تا  800تراهرتز) برای انتقال اطالعات از نقطهای

صورت رشتهای 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 میتوانند

سرعتزیادیبرایانتقالاطالعاتدراختیارمانبگذارند.

انتقالاطالعاتبهرهگرفت.

LEDها از پدیده الکترولومینانس برای تولید نور بهره میبرند .وابستگی رنگ نورLED

به جنس کریستال در جدول زیر نشان داده شده است:

در مقایســه با فناوری «وایفای» که بــرای انتقال اطالعات از امــواج رادیویی بهره
میگیرد ،در عمل ســرعت انتقال اطالعات در فناوری «الیفای» میتواند به حدود

 10گیگا بیت بر ثانیه برسد که 250برابر بیشتر از میانگین سرعت پهنای باند معمولی

(به عبارتی هزار بارسریع تر از سرعت متوسط وایفای) است .شبکه وایفای پهنای

باند محدودی داشــته و اگر چند دستگاه همزمان به این شــبکه وصل باشد ،امکان
باالیی در بروز مشکالت از قبیل افت سرعت پیشبینی میشود .وایفای در برابر نفوذ
هکرها نیز آسیبپذیر است؛ به ویژه اگر امواج شبکهای وایفای فراتر از محدوده خانه

یا دفتر کارتان برود و افراد بیگانه بتوانند به این امواج دسترسی یابند .با افزایش تعداد

طیف نور المپهایLED

طیف نور المپهای  LEDشامل تمام طیف های مرئی و پرتوهای فرابنفش و مادون

قرمز میشود و بسیار باریک است .همانطورکه در جدول باال آمد مشاهده میشود،

رنگ نور LEDها بستگی به جنس کریستال تشکیلدهنده آنها دارد .مقدار و رنگ

دستگاههای متصل به شــبکه وایفای ،امکان تداخل امواج بیشتر و بیشتر میشود.

نور LEDها تا حد زیادی به جریان آنها نیز بستگی دارد ،به همین دلیل استفاده از

المپهای  LEDمعمولی کاربرد دارند .با بهرهگیری و تشــخیص تغییرات در میزان

دیگرمزایایالیفای

سختافزار مورد نیاز برای فناوری الیفای هم ،نیم ه رساناهایی هستند که در تولید

روشنایی (مثال با روشن و خاموش شــدنهای المپهای  LEDبا سرعت بسیار باال و
برنامهریزی شــده) میتوان اطالعات دودویی تولید ،سپس این اطالعات را از طریق

دستگاهی مجهز به گیرنده مناســب دریافت کرد .بنابراین با اســتفاده از این روش
میتوانلپتاپها،تبلتهاوگوشیهایهوشمندرابهاینترنتوصلکرد.

الیفایبدوننیازبهزیرساخت

منبعجریانبرایتغذیهآنهامعمولاست.

هم وایفای و هم الیفای ،معایب و مزایای خودشان را دارند.

از آنجایی که الیفای از امواج رادیویی اســتفاده نمیکند ،تداخلی هم با ارتباطهای

رادیویی ندارد .سیستمهای 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

این فناوری نیاز به زیرساخت خاصی ندارد و در واقع ،چیزی استکه به زیرساختهای

دارد .وایفای میتواند از سطوح سخت (مثل دیوارها) عبور کند ،اما این چیزی نیست

دارند و کار میکنند ،در صورتیکه تعداد ایســتگاه هــای مخابراتی رادیویی تنها به

خصوصی ،ایمن و محدود به دیوارهای اتاق کار در اختیارمان بگذارد.

موجود اضافه میشود .درحال حاضر  14میلیارد المپ  LEDدر سراسر جهان وجود

 1/4میلیون واحد میرسد .برای اســتفاده از الیفای ،شــرایط کارکرد المپهای
 LEDعوض نمیشود و به علت ســرعت باالی خاموش و روشن شدنها ،آن ها دائماً

ی کاربران متوجه هیچ تغییری در وضعیت نوردهی
روشن به نظر میرسند .به عبارت 
المپها نخواهند شــد ،جز اینکه برای دسترســی به اتصال اینترنــت باید المپها

که همیشه آرزومندش باشیم ،الیفای از دیوار نمیگذرد ،در نتیجه میتواند شبکهای
مشکلاستفادهازالیفای

از فناوری الیفای میتوان برای اتصال کامپیوترها و روترها استفاده کرد؛ ولی اتصال
گوشیهایهوشمندوتبلتهابهالیفایآساننیست.

همیشه روشــن بمانند .البته نور المپها را میتوان به قدری کم کرد که برای چشم
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