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ورود روبات آتش نشان
به میدان

نگاه
پيادهسازي اتوماسيون
اداري پيش نياز دولت
الکترونيک

مجيد حصارکي
مدير بازاريابي و توســعه بازار
گروه مهندسي آي کن

با نگاهــي گذرا به برنامههاي آتي
دولت پي خواهيم برد که اســتقرار
دولــت الکترونيک در کشــور پيش
نيازهايي خواهد داشت ،استقرار کامل
و صحيح اتوماسيون اداري در ادار ه ها،
قطع يقين يکي از مهمترين اين پيش
نيازها خواهد بود .جمله سادهاي که
بتواند دولت الکترونيک را تعريف کند
به ما ميگويد :دولت الکترونيک يعني
ارائــه خدماتي که پيشــتر بهصورت
دســتي يا نيمه مکانيزه به ذينفعان
ارائه ميشــد و قرار اســت بهصورت
الکترونيکي بر بستر وب يا موبايل يا
وســيله ارتباطي ديگر به متقاضيان
ارائه شــود .حــال گام اول خدمات
الکترونيک ،يعني ثبت درخواســت
متقاضي برای دريافت خدمت که بعد
از آن کار شــروع خواهد شد به این
صورت که باید سيستمي وجود داشته
باشــد که بتواند بهصورت يکپارچه
خدمت درخواست شــده را به درون
سازمان هدايت کند و نياز نباشد که
بهصورت دســتي يا غير مکانيزه اين
درخواست به درون سازمان برود.
پرواضح اســت بدنــه اصلي تمام
خدمات الکترونيک که توسط دولت
به مــردم ارائــه ميشــود در درون
دســتگاههاي اجرايي اســت ،بهطور
ســاده تر بايد عنوان شــود طراحي
يــک فرم کــه فقــط روي پرتال از
مردم داده بگيرد و به ســامانه درون
مجموعه ارتباط نداشته باشد همان
کاري هســت که شــايد از  15سال
پيش تا کنون در کشــور انجام و اين
تجربه بد موجب عــدم اعتماد مردم
به اخــذ خدمات الکترونيک شــده
است ،يعني پرکردن فرم روي درگاه
بيروني ســازمان و در نهايت بهدليل
عــدم ارتباط اليــه بيرونــي و اليه
دروني معموالً اطالعات گم ميشوند
و متقاضي مجبور است براي گرفتن
خدمت مجدد به سازمان مراجعه کند
و اين دوباره کاري ،حس خوبي براي
شهروند ايجاد نميکند ،بديهي است
حداقل امکانات يک ســامانه مکانيزه
يکپارچگي ارائه خدمت به متقاضيان
اســت ،حال بــه يک چالــش ديگر
ميرسيم ،خدمت بهصورت مکانيزه
براي افراد ذيربط ارسال شده است،
آيا ايشان تمايل و انگيزهاي براي پاسخ
دادن مکانيزه به آن دارند؟
ســاده انگاري است انتظار داشته
باشــيم شــاغلين در بدنه دولت که
کارهــاي روزانــه خود(حتــي نامه
نگاريهاي روتين) را بهصورت دستي،
همراه با خطا و نامناسب انجام ميدهد
حال در استقرار دولت الکترونيک که
بحثي مهم و اساســي است همراه ما
باشــد .قوانين اساسي کشور و اسناد
باالدســتي تمام دستگاههاي اجرايي
و آموزشــي را ملزم به استقرار دولت
الکترونيک می کند اما شــاغلين در
بدنه دولت بهدليــل آموزش نديدن،
عــدم رعايت پيــش نيازهــا ،نبود
سيستم انگيزشــي يا ...خود را همراه
اين جريان ندانســته و مقاومتها از
همين جا شــروع ميشود .تجربه ما
در اســتقرار دولت الکترونيک به ما
نشان داد که يکي از موانع اساسي و
اصلي در استقرار دولت الکترونيک که
پيش نياز راهاندازي دولت هوشــمند
است بدنه خود دولت است .براحتي
ميتوان پاسخ اين سؤال را يافت :آيا
بــا توجه به اینکه شــاغلين در بدنه
دولت که به نامهها پاســخ مناســب
نميدهند و هنوز ساده ترين کار خود
در سازمان مثل مرخصي را بهصورت
دســتي و غيرمکانيــزه بــه جريان
مياندازنــد ،واقعاً ميتــوان خدمات
به نســبت پيچيده تري که متقاضي
بيروني درخواســت کرده اســت را
بهصورت مکانيزه پاسخ داد؟
حــال اگر پرســيده شــود چه
پيشــنهادي براي بهبود شــرايط و
سرعت بخشــيدن به استقرار دولت
الکترونيــک وجــود دارد باید گفت
پيش نياز اســتقرار دولت هوشمند،
راهاندازي دولت مجازي است ،پيش
نياز آن دولت الکترونيک ،پيش نياز
آن خدمات تراکنشي ،دوسويه ،يک
ســويه و اطالع رساني ،پيش نياز آن
ســازمان الکترونيک ،پيش نياز آن
اتوماســيون اداري و پيشنياز همه
اينها ايجاد انگيزه براي شــاغلين در
بدنه دولت جهت رغبت به استفاده از
سيستمهاي مکانيزه است.
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روبات پیشرفته  SAFFiRکه برای اطفای حریق در کشتیها ساخته شده است
بهزودی می تواند مانند انسان بدود و سرعت عمل بیشتری داشته باشد.
به گزارش مهر ،ازآنجا که وقوع آتش سوزی در یک کشتی می تواند خطرات زیادی
برای سرنشینان آن و همچنین بخش های فنی به همراه داشته باشد ،چندی پیش ،از
این روبات انسان نما برای شناسایی و اطفای حریق در کشتیها و سایر سیستمهای
آبی مشابه رونمایی شد؛روباتی که با کمک تحقیقاتی قابل توجه ۶۰۰هزار دالری می

تواند سریع تر و بهتر از قبل راه برود .دانشمندان تالش میکنند تا مجموعه تازه ای
از حرکات را برای روبات طراحی کنند و در برنامه های خود،در نظر دارند که روبات
در صورت سقوط ،بتواند بلند شودو به کار خود ادامه دهد.در سال های اخیر طراحی
و ســاخت روبات های آتشنشان در دستور کار بســیاری از دانشمندان حوزه علوم
روباتیک قرار گرفته اســت اما طراحی روباتی با این ویژگی برای کار در کشــتی ها،
پیچیدگی های خاص خود را دارد.

کارشناسان از تأثير توافقات هستهاي بر حوزه سخت افزار ميگويند

گزینه های سرمایه گذاران فناوری در ایران پسابرجام

سوسن صادقي

دوران پســابرجام فرصتی گرانبها
در عرصه فناوری و ارتباطات اســت.
این گزاره ای اســت که کسی در آن
تردید ندارد اما مسأله اصلی این است
که ســرمایه گذاری و برنامه ریزی در
کدام شــاخه از این صنعت گسترده
باید در اولویت قرار گیرد..
کارشناسان حوزه سخت افزار در
گفتوگو با «ايران» ميگويند :بستر
توليد ســخت افزار در کشور وجود
ندارد ،ارزش افزودهاي نيز نميتوان
براي آن متصور شــد بنابراين اکنون
بايــد در فرصت پســابرجام به جاي
ســرمايه گذاري در اليههاي پايين
(توليــد مادربردهــا ،رمهــا و )...به
ســرمايه گــذاري در اليههــاي باال
(مانند طراحي سرورها) روي بياوريم.
 ëطراحي سخت افزاري مهم تر
از توليد
«کشور ما در زمینه توليد سخت
افزار عقب افتاده اســت چرا که علت
عقب ماندگي در بخش توليد سخت
افزار ،تحريم نيست بلکه نبود سرمايه
گــذاري کالن و ضعــف مديريــت
اســت که بايد جدي گرفته شــود،
بنابراين فکر نميکنم که در بخش
ســختافزاري بتوانيــم توليدکننده
باشيم و جايگاهي بهدست آوريم».
مجتبي بختيــاري مديرعامل
يکي از شــرکتهاي ســختافزاري
(فرتاک شرکت زير مجموعه فناپ) با
بيان مطلب فوق به «ايران» ميگويد:
اکنون کشــورهاي صاحبنام دنيا نيز
سختافزار اليه يک (مانند مادربرد،
رم و )...توليــد نميکننــد ،بلکــه
ضمن ســپردن صفر تا صد ساخت
سخت افزار به کشورهايي مانند چين،
ســنگاپور و ...تنها به فکر طراحي در
اليههاي باالتر مانند طراحي سرورها
و يکپارچهسازي و ارتقاي سيستمها
و برندسازي هستند.
عليرضا پور نقشــبند عضو
کميسيون سخت افزار سازمان نظام
صنفــي رايانهاي (نصــر) تهران نيز
توليد به معنــاي واقعي در صنعت
ســخت افزاري را در داخل کشــور
دشوار دانسته و به «ايران» ميگويد:
توليد ســخت افــزار در داخل نه به
انتقــال تکنولوژي به داخل کشــور
کمــک ميکند نــه ارزش افزودهاي
در بردارد بلکه منابع ملي کشــور را
به هدر ميدهــد و واردات را نيز با
بحران روبهرو کــرده و قيمت کاال
براي مصرف کننده باال ميرود.
پورنقشــبند ،با بيــان اينکه مگر
اکنــون در کشــورهاي صاحبنــام
سختافزار توليد ميشود ،ميافزايد:
کشــورهايي ماننــد ژاپــن و امريکا
10سال است که ديگر سخت افزاري
مانند لپ تاپ توليد نميکنند ،چراکه
ديگر توليد براي کشورشان مقرون
به صرفه نيســت بنابراين ساخت آن
را به کشورهايي مانند چين ،تايوان،
سنگاپور و ...سپردهاند .اگر کشور ما
خواهان توليد سخت افزار در کشور
است بايد  30سال پيش وارد اين کار
ميشد.
پورنقشــبند با بيان اينکه شــايد
عــدهاي بگوينــد اکنون در کشــور
ســخت افزار و قطعــات کامپيوتري
توليــد ميشــود ،ميگويــد :توليد

نیم نگاه

حجتاهلل مسعودي ،عضو کميسيون سخت افزار سازمان نصر تهران :با برداشته شدن تحريم
چون ارتباطات شــرکتهاي خريدار با شرکتهاي فروشنده به صورت مستقيم انجام خواهد شد
بنابراين هزينههاي اضافه از بين خواهد رفت .گشايش ال سيها نيز به بخش سختافزاري کمک
خواهد کرد که بتوانيم سرمايههای خارج را به داخل کشور وارد کرده و استفاده کنيم که رعايت
همين موارد موجب رونق اقتصادي ميشود.
مجتبي بختياري مديرعامل يکي از شرکتهاي سختافزاري :اکنون کشورهاي صاحبنام دنيا
نيز ســختافزار اليه يک (مانند مادربرد ،رم و )...توليد نميکنند ،بلکه ضمن سپردن صفر تا صد
ساخت نرم افزار به کشورهايي مانند چين ،ســنگاپور و ...تنها به فکر طراحي در اليههاي باالتر
مانند طراحي سرورها و يکپارچهسازي و ارتقاي سيستمها و برندسازي هستند.
عليرضا پور نقشبند عضو کميسيون سخت افزار سازمان نصر تهران :توليد به معناي واقعي
کلمه در بخش ســختافزاري در کشــور وجود ندارد و آنچه وجود دارد و نام آن را توليد داخل
گذاشــتهاند نه تنها فقط مونتاژ اســت بلکه صرف ًا براي گرفتن تسهيالتي مانند تخفيف مالياتي
اســت .صرف آوردن کيس ،مادر بورد و سي دي رام و ...به داخل کشور و مونتاژ کردن آن توليد
محسوب نميشود.
به معنــاي واقعي کلمــه در بخش
ســختافزاري در کشور وجود ندارد
و آنچــه وجود دارد و نام آن را توليد
داخل گذاشــتهاند فقط مونتاژ براي
گرفتن تســهيالتي ماننــد تخفيف
مالياتي اســت .صرف آوردن کيس،
مادر بورد و سي دي رام و ...به داخل
کشــور و مونتــاژ کــردن آن توليد
محسوب نميشود.
وي ميافزايــد :آيــا کشــورهاي
صاحبنــام اروپايــي ماننــد آلمان،
فرانســه ،انگليس و ...ســخت افزار
توليد ميکنند؟ بايد پاسخ داد خير،
چون توليد ســخت افــزار براي آنها
مقرون به صرفه نيست .وقتي توليد
محصولي در داخل کشــور بازدهي
ندارد چرا بايد ســرمايههاي ملي را
در اين بخش هزينه کرد و هدر داد.
سرمايههاي ملي را بايد جايي هزينه
کرد که براي کشور سوددهي داشته
باشد .وقتي واردات کااليي در کشور
بــراي مصرف کننده ارزانتر از توليد
تمام ميشود ،بايد سرمايه را در جاي
ديگــري هزينه کنيم که براي منافع
ملي سود داشته باشد.
 ëتوليد بدون توجيه اقتصادي
حجــتاهلل مســعودي ،عضو
ديگر کميسيون سخت افزار سازمان
نصر تهران نيز معتقد اســت بعد از
انقالب در زمينــه انتقال تکنولوژي
ســختافزاري در کشــور ،قوي کار
نشده است و از آنجاکه بخش سخت
افزاري بسرعت در حال بهروز شدن

تاپ اپ

و رشد اســت ،کشور ما بستر الزم را
براي توليد سخت افزار ندارد.
مســعودي ميافزايد :همين تلفن
همــراه را در نظــر بگيريــد با چه
سرعتي در حال تغيير و به روز شدن
است ،بنابراين بايد بازار فروش تلفن
همراه قبل از توليد شناســايي شده
و بعــد از آن به صورت انبوه در بازار
به فروش برســد ،چرا که تکنولوژي
کااليي نيســت که انبــار کرد و در
فرصت مناسب به فروش رساند.
وي ميگويــد :بــه نظــر من به
ايــن زودي نميتــوان روي توليــد
سخت افزار در داخل کشور فکر کرد
مگر اينکه تغييرات اساسي در بستر
سخت افزاري و توليد آن ايجاد شود
بنابراين فع ً
ال توليد ســخت افزار در
کشور توجيه اقتصادي ندارد.
 ëتغييرات بازار سخت افزار بعد
از پسابرجام
حوزه فناوري کشورمان در زمان
تحريم با مشــکالت فراواني دست و
پنجه نرم ميکــرد .بحث تحريم به
بخش سخت افزاري چقدر لطمه زده
و چه صدماتي را در پي داشته است؟
مجتبي بختيــاري مدير عامل يک
شرکت ســخت افزاري دراينباره به
«ايران» ميگويد :در هر ســه مرحله
طراحي ،لجستيک و راهاندازي لطمه
خــورده ايم که با برداشــته شــدن
تحريم آســيبهاي وارده و هزينهها
کاهش خواهد يافت.
بختياري با بيــان اينکه در بحث
ماهرخ چنگيز

مديريت فايل در ويندوزفون

يکي از اپليکيشنهاي پرکاربرد روي گوشيهاي
هوشــمند امــروزي «فايلمنيجرها» هســتند.
برنامههايي که به کاربران کمک ميکند تا مديريت
دقيقتري روي فايلهاي گوشي خود داشته باشند
و به هر فايلي با سرعت بااليي دسترسي پيدا کنند.
در اينجا بخش فايل منيجرهاي مختلف ايراني و
خارجي براي دســتگاههاي اندرويدي را معرفي
کردهايم اما اگــر به عنوان يک کاربر ويندوزفوني
به دنبال يک اپليکيشــن کاربردي براي مديريت
فايلهاي روي دســتگاه خود ميگرديد به شما
 Metro File Managerرا معرفــي ميکنيم.
اين اپليکيشن يکي از بهترين و قويترين برنامهها
در زمينــه مديريــت فايل براي سيســتمعامل
ويندوزفون اســت .در طراحي اين اپليکيشن دو
محيط با رنگهاي روشن و تاريک قرار داده شده
کــه از طريق اين دو محيط شــما به بخشهاي
مختلف حافظه گوشي و فايلهاي قرار گرفته در
اين قسمتها دسترسي خواهيد داشت .براي باال
بردن امنيت اطالعات ،اين برنامه امکان قرار دادن
رمزهاي مجزا روي اپهاي مختلف گوشي شما را
نيز فراهم کرده است.
براي ديــدن و مديريت عکسها و فيلمهاي
روي گوشــي خود نياز نيســت به بخش گالري

دســتگاه خود رفته و دوباره به محيط اين برنامه
بازگرديد چرا که اين برنامــه از يک پلير داخلي
براي نمايش فايلهــاي تصويري و مديريت آنها
برخوردار اســت.با خارج شدن از اين فايل منيجر
هيچ برنامه در حال اجرايي متوقف نميشــود و
شما ميتوانيد همچنان به موسيقي يا ويدئوي در
حال پخــش گوش دهيد .قابليت کار با فايلهاي
فشــرده و تبديل اين فايلها به فايل معمولي ،از
ديگر قابليتهاي اين اپليکيشن است.
در همين زمينه ميتوانيــد از  filesoftهم
کمــک بگيريد .ايــن اپ نيز امــکان مديريت و
ساماندهي فايلهاي روي گوشي ويندوزفوني را به
کاربرانش ميدهد .براي دريافت اين دو اپليکيشن
رايگان به ويندوزفون استور سر بزنيد.

طراحي مشــخص ميشــود که به
چــه ســختافزارهايي نيــاز داريم،
ميگويد :مهندسان نيازها را بررسي
کرده و اعالم ميکنند که چه سخت
افزارهايي و چــه برندهايي در دنيا
وجــود دارد و بــه چه ميــزان بايد
خريداري شود.
وي بــا بيــان اينکــه در مدت
تحريــم محدوديت زيــادي مانند
دسترســي بــه منابع دانــش براي
طراحــي تجهيزات خــوب و به روز
وجود داشــت ميافزايد :شرکت در
دورههاي شرکتهاي معتبر ،مذاکره
مســتقيم با شرکتهاي اصلي براي
اعالم ســاخت تجهيزات براســاس
شرايط آب و هوا ميسر نبود .از سوي
ديگر بايد براي تهيه تجهيزات سخت
افزاري از طريق واسطهها در داخل و
خارج کشــور اقدام ميشد و مهمتر
از همه اينکه کشــور ما به تجهيزات
بــا جديدتريــن ورژن دسترســي
نداشــت و معموالً به علت ترس از
نداشــتن تجهيزات ،بيش از نياز روز
تجهيزات تهيه ميشد و حتي امکان
ســفارش ســاخت تجهيزات ،خاص
وجود نداشــت که حال با برداشته
شــدن تحريم تمام ايــن موانع حل
ميشود و امکان دسترسي به دانش
براي طراحيهاي خوب و ...بهوجود
ميآيد.
بختياري فعال بازار سختافزاري
بــه بخش لجســتيک کــه بخش
بازرگانــي و همــان قيمت گرفتن

ترفند

و چانهزني بر ســر قيمت ،مذاکره و
خريد است اشــاره کرده و ميگويد:
در اين بخش نيز مهمترين مشــکل
نداشــتن دسترســي مســتقيم به
فروشــنده بــود و مجبــور بوديم
چندين واســطه در داخــل و خارج
کشور داشته باشــيم تا بتوانيم کاال
را تهيه کنيم .بــا اين روش معامله
قيمــت تمام شــده تجهيــزات باال
ميرفت در ضمن در اين بين امکان
فروخته شــدن جنس تقلبي ،تأخير
در دريافت کاال و ...وجود داشت که
با شــرايط جديد ارتباط مستقيم با
کانالهاي توزيع يا شــرکاي تجاري
برقــرار ميشــود و کاالي اصلي به
دســت مصرفکننده ميرســد از
ســوي ديگر با آغاز برجام نه تنها به
تجهيزاتي با آخريــن تکنولوژي روز
دست مييابيم بلکه قيمت تمام شده
کاال نيز کمتر خواهد بــود و ارزانتر
از قبل به دســت مصــرف کننده
ميرسد.
وي با بيان اينکه در مدت تحريم
در بخش راهاندازي نيز با مشــکالتي
مانند نبود دسترسي به بهروزرساني
و تعميــر روبهرو بوديــم ميافزايد:
امکان پشتيباني از کاال وجود نداشت
و تجهيــزات با خرابــي از رده خارج
ميشــد و هزينه زيــادي را تحميل
ميکرد که با برداشــته شدن تحريم
اين مشکالت نيز از پيش رو برداشته
ميشود.
 ëســپردن ســرمايه به بخش
خصوصي
حجت اهلل مسعودي ،عضو هيأت
کميســيون سخت افزار سازمان نصر
نيز با بيان اينکه با برداشــته شــدن
تحريمها بازار ســخت افزار مثبت
خواهد شــد به «ايــران» ميگويد:
محدوديتهايي که در بخش سخت
افزار وجود داشت ،برداشته خواهد
شد .براي وارد کردن کاال با مشکالت
بســياري دســت به گريبان بوديم
و بايــد راههــاي مختلفــي را مانند
خريد به نام کشــور ديگر را امتحان
ميکرديم تــا بتوانيم ســختافزار
مربوطه را وارد کشور کنيم از اين رو
اين پروسه بسيار هزينه بر بود و کاال
گرانتر از حد واقعي خود به دســت
مصرف کننده ميرسيد و نهايت بايد
اين افزايش قيمت را مصرف کننده
کاال ميپرداخت.
مســعودي ميافزايد :با برداشته
شــدن تحريــم چــون ارتباطــات
شــرکتهاي خريدار با شرکتهاي
فروشــنده به صورت مستقيم انجام
خواهد شد بنابراين هزينههاي اضافه
از بين خواهد رفت.
وي ميافزايد :گشايش ال سيها
نيــز به بخش ســختافزاري کمک
خواهد کرد که بتوانيم ســرمايههای
خارج را به داخل کشور وارد کرده و
استفاده کنيم که رعايت همين موارد
موجب رونق اقتصادي ميشود.
مســعودي با بيان اينکه دولت و
حاکميت بايد به بخش خصوصي بها
دهد ،ميافزايد :هنوز اقتصاد کشور
ما بيشــتر دولتي است و سرمايهها و
منابع در دســت اين بخش است از
ايــن رو بايد ســرمايهها را به بخش
خصوصي بســپاريم تا آنهــا در اين
زمينه فعاليت کنند.
ماني آشتياني

پ روي آيفون
جلوگيري از نصب ا 

اگر گوشي هوشمند شما آيفون باشد حتماً
تا به حال اين مشکل برايتان پيش آمده که به
صورت ناخودآگاه اپليکيشــنهاي روي گوشي
شما پاک شدهاند.
اين اتفــاق اکثراً به اين دليــل ميافتد که
صفحه گوشيتان روشــن ميماند و شما هم
از روي ناآگاهــي دســتتان را روي اين صفحه
گذاشته و چند اپ را پاک يا جابه جا ميکنيد.
گذاشــتن گوشــي با صفحه نمايش روشن در
جيب يا افتادن گوشــي در دست کودکان هم
ميتواند باعث اين مشکل شود .اما اين معضل
يک راهحل ساده دارد ،سايت phonearena
در مطلبي ســاده اين راه را شرح داده است.در

قدم اول به بخش  settingsرفته و General
را انتخاب کنيد .حــاال در اين بخش به ميانه
صفحــه بياييد و گزينــه  Restrictionsرا
انتخاب کنيد .با اين کار صفحهاي پيش روي
شما باز ميشود و از شــما ميخواهد که يک
رمــز  4رقمي انتخاب کنيد .مجبور نيســتيد
براي اين بخــش ،همان رمز که براي آناليک
شدن گوشي استفاده ميکنيد را انتخاب کنيد.
بعد از انتخاب اين رمز  4رقمي وارد يک صفحه
ديگر ميشــويد که در آن فهرست باال بلندي
از ايجاد محدوديتهاي دسترسي روي گوشي
شــما ديده ميشود .اما براي اينکه شما جلوي
پاک شــدن احتمالي يا نصب اپ روي گوشي
خود را بگيريد بهتر است گزينه Installing
 Appsو  Deleting Appsرا غيــر فعــال
کنيد .با غير فعال کــردن اين دو گزينه ديگر
هيچ اپي ناخودآگاه روي گوشي شما حذف يا
نصب نميشود .بهتر است بدانيد که با غيرفعال
کردن  ،Installing Appsاپ استور از روي
گوشي شما محو ميشــود و غيرفعال کردن
 Deleting Appsايــن امــکان را فراهــم
ميکند که تنها اپها روي گوشــي شما جابه
جا شوند.

فنـــــاوری
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قرارداد  15میلیارد تومانی
برای جویشگر بومی

مدیــرکل دفتر بررســیهای
اقتصــادی وزارت ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات از انعقــاد
 15میلیــارد تومان قــرارداد با
شرکتهای ایرانی در قالب طرح
جویشگر بومی خبر داد.
به گــزارش «ایــران» ،مجید
تــوکل با بیــان اینکه یکی از اهداف مهم طرح جویشــگر بومی ،شناســایی
شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطالعات و بررسی چالشها و مشکالت این
شرکتهاســت ،گفت :این طرح به دنبال کمک به حل مشکالت شرکتهای
فعال در حوزه جویشــگر بومی اســت تا بتوانند به یک سطح بلوغ و استقالل
برسند .عضو شورای راهبری طرح جویشگر با تاکید بر اهمیت این طرح ،اظهار
داشت :متأسفانه برخی از شرکتها بهواسطه عدم اطالع کافی از فعالیتهای
طرح ،دچار سوءبرداشت شد ه و اظهار کردهاند که طرح جویشگر از اولویتهای
کشــور نیســت و هزینههای آن توجیه اقتصادی ندارد .وی علت این ســوء
برداشت را بیتوجهی و ناآگاهی از واقعیتهای این طرح دانست و عنوان کرد:
هدف اولیه ما شناسایی شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطالعات ،بررسی
چالشها و مشکالت این شرکتها و هچنین حل مشکالت آنها تا جایی است
که این شرکتها به یک سطح بلوغ و استقالل برسند.
توکل افزود :هدف بعدی طرح ،شناســایی سرویسهای مورد نیاز مردم در
بخش جویشگر و ایجاد و توســعه خدماتی است که در حال حاضر در داخل
کشور ارائه نمیشوند .برای این منظور ،طی بررسیهایی به این نتیجه رسیدیم
که طرح جویشــگر اولویتدارد و الزم است که مطرح شود .وی تصریح کرد:
بر این اساس ،منشور طرح تهیه و نقشهراه آن ترسیم شد و با مشخص شدن
مسیر ،به مستندسازی و سیاستگذاری پرداخته و در گام بعدی سرویسهای
ضروری را مشخص کرده و اولویت ارائه آنها نیز در سه سال متوالی تعیین شد.
مدیرکل دفتر بررســیهای اقتصادی در ادامه با برشمردن سرویسهای سال
نخست طرح اعم از «جویشگر متنی ،ســرویس جویشگر تصویری ،سرویس
جویشگر نقشه و مترجم ماشینی» ،گفت :برای شناسایی جامعه کسبوکار و
فعاالن این زمینه فراخوانی داده شــد و حدود  93شرکت در فراخوان شرکت
کردند که در یک فرآیند دقیق ،شرکتها از جنبههای مختلف (توان فنی ،توان
اجرایی و کســبوکار) بررسی شده و از میان  93شرکت 71 ،شرکت حداقل
شرایط مشارکت در طرح جویشگر و قابلیت انجام پروژههای فراخوان شده را
کسب کردند.

شناسايي فرصتهاي تجاري حوزه فاوا از سوي
سازمان نصر

ارديبهشــتماه هيأتي از شركتهاي عضو ســازمان نظام صنفي رايانهاي
كشــور (نصر) براي بازديد از امكانات و فرصتهاي تجاري كشور مولداوي به
اين كشور سفر خواهند كرد.
به گزارش «ايران» ،ناصرعلي ســعادت رئيس سازمان نصر گفت :دولت در
چند سال اخير با افزايش چند برابري پهناي باند و اتخاذ سياستهاي جديد
در زمينه صدور پروانههاي جديد FCPدر حوزه ارتباطات ثابت و همينطور
با ايجاد فضاي مناســب براي سرمايهگذاري در بخش ديتاسنترها براي توليد
سرويسهاي متنوع شرايط مناسبي را براي فعاليت در عرصه فناوري اطالعات
و ارتباطات كشور ايجاد كرده است .او افزود :در حوزه نرمافزار نيز شركتهاي
ايراني در زمينه توليــد راهكارهاي بومي بخصوص در زمينه امنيت اطالعات
و فناوري اطالعات كه از حساســيت بااليي برخوردار است ،فعاليت ميكنند.
رئيس انجمن شركتهايITكشور مولداوي نيز با اشاره به امكانات كشورش،
گفت :كشــور مولداوي ازنظر وسعت و جمعيت كوچك است و همين مزيتي
را ايجاد ميكند تا بسياري از طرحهاي بزرگ فناوري اطالعات و ارتباطات در
دنيا ابتدا بهصورت پايلوت در كشور مولداوي اجرا شود.

فناورانه

کنترل پهپاد از هر نقطه از جهان

فنــاوری پهپادهــا همچنان
رو به رشــد اســت اما همیشــه
یک محدودیت در آن به چشــم
میخــورد و آن هــم محدوديت
پرواز است و این بدین معنا است
که برای کنترل آنها نیاز است به
آنها نزدیک بود.
به گزارش آی تی ایران ،اما به تازگی پهپادی به نام  Rookطراحی شده
اســت که از هر نقطهای در جهان میتوان آن را هدایت کرد اما باید پهپاد به
اینترنت اتصال داشته باشد.
ایده این پروژه بسیار ساده است .پهپاد  Rookبه وای فای متصل میشود
و میتواند از طریق اپلیکیشــن اندروید یا  iOSاز راه دور کنترل شــود .تنها
چیزی که شــما نیاز دارید این اســت که هم پهپاد وهم دستگا ه خودتان به
اینترنت متصل باشــد .اما به هر حال محدوده وای فای هم محدودیت خود
را دارد اما همین محدوده هم برای بسیاری از کاربردهای خانگی کافی است.
فرض کنید میخواهید کودکان را در منزل چک کنید یا نیاز دارید ببینید در
اطراف خانه چه میگذرد یا آیا اجاق گاز روشــن است یا نه .تلفن همراه را از
جیبتان در می آورید و پهپاد  Rookرا در خانه یا فضای اطراف آن به پرواز
در میآورید با استفاده از دوربین آن همه چیز را میبینید .وقتی کارتان تمام
شد پهپاد را به سمت شارژر وایرلس خودش میبرید و برای پرواز بعدی آن را
آماده میکنید .قیمــت ارزان ترین مدل این پهپاد در بازار  ۲۰۰دالر خواهد
بود اما کســانی که در این مرحله آن را پیشخرید کنند میتوانند با  ۹۹دالر
یک نمونه از آن را به دست بیاورند.

آن سوي خبر

گوگل سرویس  Picasaرا تعطیل کرد

شــرکت گوگل اعالم کرد به
فعالیــت ابزار مدیریــت تصاویر
 Picasaکــه محبوبیت زیادی
بین کاربــران دارد پایان میدهد
تــا از ایــن پس تمــام خدمات
مشــابه روی سرویس Google
 Photosمتمرکز شود.
به گزارش همکاران سیســتم ،مدیر پــروژه  Photosگوگل روی وبالگ
رســمی این شــرکت توضیح داد« :تصمیم گرفتیم  Picasaرا طی چند ماه
آتی بازنشسته کنیم تا تمرکز بیشتری بر یک سرویس تصویری واحد موسوم
به  Google Photosداشته باشیم» .او در ادامه گفت« :ما بر این باوریم که
اگر روی یک سرویس واحد تمرکز داشته باشیم ،میتوانیم تجربه بهتری ارائه
دهیم و قابلیتهای بیشتری را برای دستگاههای موبایلی و رایانههای رومیزی
عرضه کنیم» .سرویس مدیریت تصاویر  Picasaنخستین بار در سال ۲۰۰۲
میالدی فعالیت خود را آغاز کرد و در آن زمان گوگل در مراحل نخست برای
تبدیل شدن به برترین موتور جســتوجوی اینترنتی به سر میبرد .دو سال
پس از این اتفاق یعنی در ســال  ۲۰۰۴میالدی گوگل شــرکت  Picasaرا
خریداری کرد.
این شــرکت در آن زمان اپلیکیشــن و خدمات خود را بــرای رایانههای
رومیزی ارائه میکرد و ســرانجام ابزارهای کاربردی ارائه شــده از سوی دیگر
شرکتهای نرمافزاری امکان دسترسی به خدمات Picasa Web Albums
از روی اندروید و  iOSرا هم فراهم کرد .سرویس  Google Photosماه مه
گذشــته راهاندازی شد و در شــرایط کنونی بیش از  Picasaبا دستگاههای
موبایلی سازگاری دارد.

