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سرویس های ارزش افزوده در فناوری اطالعات

تعریف کلی)Value Added Service(VAS
« خددات ا زش

زفددده » ش تق ب د «خددات ا ی ی د » تطددرم تددیشددد.اد ش هز ددر زمددر کعددی ب د مق د برمددر ی ه

سددرهیپ ی ید ش شددفن تلاددر عددرز شز سددرهیپ تن گعد ش  .ددر بی ددری خددد خددات تی  .ددر  SMSه MMS
ب .دمی خات ا زش

زفده

ستناد

ب مف شا ییر شفن تلار عرز ز زبتاز بد تن ددش زشز د سدرهیپ تن گعد زیدد شدا زسد ه عچند سدرهیپ
زصلی آ سدرهیپ تن گعد زسد
زستا

زتد زیرزتدش د ه شدفن ه عچند ر تداهیرکنندام زسدت .ازش ه زیدر شدفن بد

ز تده دزا زیدر شدفن ه ید زهد ف کدر

ب د

د ه کددینیر ش تق یسد بد کد شدفن ن بد آ زتند

زشز د خددات ا ییددر بد ت ددترک ر ه بد زیددر ترت د بد سد آهش

سدد ب ددتر تدسددر زیرزتدددش شددفن شز فددرز

تیآهش.اد
ش .ت د زیر خات ا ب .ددمی زش
زش

ب دتره شز .سدف بد خدات ا ی ید زیدد کدر ه بد عد ر گ د خدات ا

زفده  .ت ا تیشد.اد

تعریف یدی
ش بعضددی تدز ددر تددی تدددز برخددی ز عد سددرهیپ د ه زش
برزه آ سرهیپ ه زش

زفددده شز بعندددز سددرهیپ ی ید تطددرم کددر ه

زفده زید .عد د

بعندددز تلدد ر زمددر خددات ا SMSه  MMSشدد ب بدد شدد ب شز بدد مندددز خددات ا ی یدد ش  .ددر بی ددری
خددات تی کدد ب مدد شددد.ا زش
زش

ب ددتره بددرزه زیددر خددات ا .سددف بدد  ،گدد ی یدد زیددد شددد.ا خددات ا

زفده تحسدب تیشدد.اد یعندی زشز د زیدر خدات ا ب مد تدیشدد کد ز یریدد خدات ا  SMSه MMS

ماله بر شآتا ی د

د ه شد ب بد شد ب شآتدا ییدره  .دد زیدد شدا ه مداله بدر زفددزی

زیرزتدش ه شدفن تدبد زیدد تدسسد ا ه شدرک

د ه ییدره کد ش سدد زیدر خدات ا شدری

شآتدا ه سدد
سدتنا  .دد

خدز ا شاد

0

csgroup.ir

خدمات ارزش افزوده

سرهیپ ه زش

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

زفده

ش بستر شفن ه تدب ی
MMS : Multimedia Messaging Service
SMS : Short Message Service

تق یس  SMSه  MMSز  .ر خات ا ی ی
 MMSب مندز .سد بعدا ز سدرهیپ  SMSه بد .ددمی بد دای بد ییدیر کدر

آ زیدد شدا زسد د زتد

.دع  .ک شبرز شفن ه تال ،تی  .ر عد خدات ا ک ا د آ.هد ه سدهدگ زسدتا

ز آ.هد ب مد شدا زسد

کد بد هبددد مدشد ینددا سد ر ز زشز د سددرهیپ  MMSه ی ددت ف .ی زکلددر مدشددی د ه تدبددد ش بد زش ز زیددر
سرهیپ کد شبرز
زستا

عچند تدرب ه ندا کد بدرزه زکلدر زشتف ید ا شد ب بد شد ب خدد ز سدرهیپ SMS

کننا ه تنه ش ک شبر ه بس ش تحاه ه زستا

ز  MMSشز برزه زیر تن دش ترب ه ناد

زیددر تدهدددع ب مدد شددا زسدد کدد تعدد تی تح سددف ا زهگ دد زید کننددام سددرهیپ  MMSه عچندد ر
زشز کننام آ رزیرزتدش ه شفن تلار عرز ن ش تدش تدفق

 MMSزشتف ز آب ش ب یاد

*** شز ی ش
یپ ز تدزب شا ب زیر ههع

سدرت ی مددزشز شهه سدرهیپ  MMSبد فندر ی داز کدر

زیر ت ن ه ترغ د کد شبرز بد زسدتا
برشسی مالیدد کد شبرز زیدر .ت دد بد

ید ش زه بدرزه ،د

ز سدرهیپ  MMSزفت .داد یدپ ز تط گعد ا مسدتر
سد آتدا کد بهتدریر شه

سرهیپ  .ش سرهیپ ه ش ب ب ش ب ک ش سرهیپ ه زش
ش .ت د ،رک مستر زه ش زیدد ه زشز د سدرهیپ د ه زش

بدرزه تحرید

ش زیدر ت ند ه

کد شبرز بد زسدتا

ز زیدر

زفده زس د

زفدده  MMSزیدد شداد تد بد یی کد ب دتر

،د کنارز.پ د ه .ع ی دی د ه تدرتفر بد زیدر تدهددع بد زشز د سدرهیپ د ه تتنددع ز زیدر .ددع زخت د
یف د
ت د د ب بد د  SMSمعدددا سدددرهیپ د د تربددددخ بد د ب د د

سدددرمرتی ید د  Entertainmentتدددیشدددد د

ش هز ر زیر .دع ز سرهیپ د سدتنا کد بد زسدتقف ر بسد ش بد سیی ز سدده ت دترک ر تدزبد تدیشدد.ا ه شآتدا
یدددد د ه شز بدددد د سددددددده سددددددرت ی مدددددددزشز ه زشز دددد د

نددددددام سددددددرز یر تددددددیکنندددددداد
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زت ش کن ش سرهیپ ه سرمرتی سرهیپ د ه زیدالع شسد .ی تدد شه ه صدنعتی  .دد ش زیدر ت ند تطدرم شدا ه
ب

ز ز.اد

ی ز ب زش شز ب خد زخت

خات ا سرمرتی
ع یدش ک مات بد تدبد بد مال د کد شبرز معدا خدات ا زش

زفدده زیدد شدا بدرزه  MMSش سدت

خات ا سرمرتی رزش تیم ر.اد
ز زید بد ه د ه ید .ادر ه یندا.ار مرفتد تد سدرهیپ د ه بد زشدترز مددزشه مندپ زشز د کد شتد د ه
کدی

ب ت ترک ر ه خات تی ز زیر .دع ع ش ست خات ا سرمرتی ستناد

ش  ،ر  ،هر سدرت ی مددزشه فرزهز.دی ش زیدر ت ند صددشا مرفتد زسد ه شدرک
ستنا ک ش زیر ت ند فع گ د تدی کنندا تد ش آیندا .د ید
خات ا شری

د ه کدید

بد .ددمی ش سدد ه ید

ه بددشی ید ه

ب ندی شدا بدرزه زیدر

ب شناد

خات ا زیالعشس .ی
سددت ییددره ز خددات ا خددات ا زیددالعشس د .ی سددتناد زیددر سددت ز خددات ا ک د ش بسددتر  SMSد
تدفق

فرزهز.ی بدد ز.دا ز بسدتر  MMSبدرزه ز.تقد ر زیالمد ا تدش  .د کد شبرز شدفن زسدتا

زشزه

تدیکننداد بد

یدش تل ر تیتدز ز خات ا زیالم ا شهره  .بر د
ع د یدددش ک د ب د زسددتا

ز  SMSک د شبرز زتن د زشس د ر ی د

زیالم ا تدش  .رت .نا آ شس
 MMSبدد بریددری کددر

تق ه د ب د شددع ش ت

شدع ش تلادر د ید بد یددش تلد ر ههدع
عدد تحدداه ی

ترزف د

ددد

خددات ا ه زشز د

.قطد زه ز شدهرن شز زش.دا

دد ه تدبددد ش  SMSزتندد زشز دد زیالمدد ا بسدد ش ک تدد تددر ه
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تا ددددددددددددداتره شز بدددددددددددددرزه کددددددددددددد شبرز فدددددددددددددرز
.نت

تدددددددددددددیکنددددددددددددداد

بد تدبد ش زیندد ترک د  SMSه  MMSزسد د عد یددش کد ت د ب زسد

تععدس تق هد ه کد شبر بد شدن ید

ش زیدر .ددع خدات ا

 SMSزشسد ر تدی شدد زتد ی سدی س سدت بد زیدر تق هد تدیتدز.دا ید

 MMSب شدداد بد یدددش تلد ر ش تدددش زیالمد ا ترزف د
تنه د ب د صدددشا تددتر زشس د ر شددد.ا ب د زسددتا

ش نید تق هد ه کد شبرز بد بد ه زینند زیالمد ا

ز  MMSزتن د

ددرزش ز

ید

منددپ ز ههددع

خ ب تدش  .ر ک شبر  .د هبد خدز ا زش ک تیتدز.ا زیالم ا تا اتره شز برزه ک شبر فرز

ترزف د

کناد

ی ش کد شبر ه ت د ب ش صددشتی کد کد شبر  .د بد ز.سدتر تن سد تدریر ه خلدداتدریر تسد ر بدرزه شسد ا ز
.قط زه ز شهر ب .قط ییره ب شا بد
زس سر شم کندان زتند زشسد ر ب

د بد بد ه زشسد ر تدتر تنهد رکد کد شبر  .آشدن بد تسد ر شز تعندر
دی ز .ق د شدهر ه ت د ب کدر

تسد ر ش آ هبدد خدز دا زشد کد

طع سرهیپ تن س تره برزه ک شبرز تحسدب تیشد د
تلد ر تتاد هتی ز زیددر .دددع سددرهیپ تربعد کلعد ارdictionaryن زسد د بد زسددتا
ی

ز  SMSکد شبر تددیتدز.ددا

کلعد شز زشسد ر کدر ه تعندی آ شز بد صددشا تدتر شی فد کنداد زتد ش صددشا زسدتا

ز  MMSبدرزه

زیر سرهیپ زتن زشس ر تلاظ کلع تدش  .ر ب صدشا صاز  .د هبد خدز ا زش د
تلد ر ت د بهی سددرهیپ آید ا ددرآ زسد کد ش ک دددش ه زسددالتی ز بعلد زیددرز
شا ه بد زسدتا

زسد د بد زسدتا

ش بسددتر  SMSشز ز.دداز ه

ز  SMSزیدر سدرهیپ بد زیدر صددشا زسد کد کد شبر شدع ش سددش ه

شع ش آی شز زشس ر کر ه سپپ تتر آید شز بد صددشا  SMSشی فد تدی کنداد زتد بد تدبد بد یددس.ی بدد
برخی آی ا ه تحاه ی  SMSش ز.از ی

زیدر سدرهیپ بد یددش ک تد

ز

بد زشز د  .سد د زتد بد زسدتا

 MMSترکد خات ا تیتدز.ا مداله بدر تدتر ک تد آید رز د آ شز بد صددشا صداز ش ی د ی سدی مند .دا ه
ش زخت ش ک شبر رزش اد ب زیر زهد ف کن دا زتند ز.ت د ب د شه تددش مال د تدسدر کد شبر ه زشسد ر رز د آید
ب صازه آ

د شه بد سدرهیپ شز کد تدیتدز.دا بد ک تد تدر شدا ه تطلددبتدر شدا آ بدرزه کد شبرز کعد

.ع یاد ز زیر .دع خات ا تل ر د ه بسد شه شز تدی تددز تطدرم کدر ه یدپ ز کند ش د درزش ز

برتددره غ ر ب د ز.ن د ش ه زت اهزشکننددا  MMSبددر  SMSش ،ددد

.ت د د زه ک د ب د س د می تددیتدددز مرف د
خات ا زش

زیدر تلد ر د

زفده زس د

خات ا تد شه صنعتی
ک شبر ییره ک ش یا بر خدالی ک شب ر د ه تطدرم شدا ش زسدالیا فلدی بد کد شبرز مسدتر سدرهک ش .دازش زتد
سدددرت ی مددددزشه شهه آ تدب دد شدددا زسدد
ت

زسدددتا

ز  MMSه خدددات ا زش

زفدددده آ

ش ک شبر دد ه

ی تد شه ه صنعتی زس د
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ش هز ر بسدتره کد  MMSبدرزه تفد ر زیالمد ا ش زخت د ش درزش تدی دا بد مد.د زه زسد کد تدبد ترزکدد
تد شه ه صنعتی شز ب خد بل تیکناد ب

تل ر یی ز زیر .دع خات ا ب ش بهتر آ.ه کع

ز  MMSبد مندددز

سددتی شد ت

تلد ر زهر زسددتا

م در زسد د ش زیدر کد شبر ید

تیکناد
هشبد ر ه تده دددزا

زشتف خ ب شفن تلادر عدرز رز بعلد سد کد شان ش تحد تددش  .ررسد ختع ید زتدتف د ن  .د تدیشدد د زیدر
سددتی بد تحددص ت د ب ز
زشس ر تیکناد ب زیر ترت

ید

زتاد غ رمد ه ش تحد ید

منددپ مرفتد ه ز یریددد  MMSآ شز

زتن ی ی ره ت ن ب هبد آتا هبد خدز ا زش د

تل ر ییره ز زیر ک شبر سرهیپ د ه آسشت ندا زسد د بد شهشدی ت د ب شه
شی

د یی کد بدره خطد یی ش ید

س ی صنعتیرت .نا ک شخ  .ن ش تد

فلدی زیدر س سدت بد رزشم دره
سدتی صدنعتی ید تددزش ت د ب ش

ا منسی ز تح ر ید سدتی ته د شدا ه ز یریدد  MMSبد تسدلدگ ر زیدر سدتی زشسد ر تدیشدد تد ز
بره خط ه .دع آ آم شا ه ز ازت ا س شز برزه بریری کر

آ ز.د

ناد

تل ر آخر زیر .دع خات ا تربدخ زس بد شه  .تد .ید شه ه هبدالی .دیسدید سرهیسدی کد

د بد .ددمی سدرهیپ

معدتی تحسدب تیشدد ه د سدرهیپ تدد شه صدنعتید ش شدفن د یی کد زیدر سدرهیپ زشز د شدا زسد

بد

زستقف ر فرزهز.ی تدسر ک شبرز شد فن تلادر عدرز تدزبد شدا زسد د ش در هه زیدر سدرهیپ د هیگمدی زصدلی
زیر زس کد شه  .تد .ید شز هبدالی .دیسد ه ،تدی زفدرز مد ه بد تحدص تدزبد شدا بد صدحن خ صدی ش
شهر ه تس ر خد بالف صدل بد هشبد ر تلادر عدرز خدد مندپ آ شز مرفتد ه بد شدع ش زمدال شدا بدرزه زیدر
ش

خات ا زشس ر تیکننداد زیدر شدع ش د تععددس تربددخ بد خفرمددزشه د ید  .دری ا سدتنا ه بد زیدر ترت د

کعتریر ت تعنر تسلدگ ر آ خفرمدزشه ید  .دری بد زیالمد ا تددش  .در سد ی داز تدیکنندا ه تدیتدز.ندا
آ شز تنت ر کننداد ت د ب بدد

شدع ش تلادر عدرز فرسدتنا ش زیدر خدات ا  .دد ب مد تدیشدد کد زتند

زشس ر زیالمد ا  .شسد تدسدر زفدرز ه سدفزسدتا
ت ب زس د هبالی .دیسد

ش نید ،رکد

ز زیدر سدرهیپ کد

ی بداد ش تددش هبدالی  .دد ههدع

ش شدهر ه بداه زینند  .د بد زت د ر بد شدفن ب شدا تدیتدز.ندا

منپ تتر ه ر .ددع زیالمد ا تددش  .در خدد شز بد ه بدالی خدد زشسد ر کننداد زیدر سدرهیپ بد ،داه تددش
تدب ه زستقف ر ک شبرز

رزش مرفت زس ک  .تدبالیرMoblogن  .د بر شهه آ .ه

شا زس د

بعربناه
خات ا زش

زفده  MMSش  ،ر مستر تر شدا

 MMSی

ب نی تیشدا هگدی تحقدد  .دا بدد بد زسدتا

ب یی خدبی شز ش ت

سدتناد بد  .در تدیشسدا کد بد ه ه تددفق تی کد بدرزه
ز زیدر خدات ا بد سد آیدا ه  MMSبد تدرهش

خات ا شفن ی از کناد
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تت سا  .ش زیدرز
خات ا زش
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ندد ره طعد ،تدی ش یندی ه سد ر آیندا ن د تدربد زه ش زسدتا

زفده آ .ازشی د زیدر تدهددع مداله بدر تحدره کدر

خات ا زتن ت ن

شرک

ک شبرز رید زشد

ز  MMSه ش .ت دد
ه ید صدنع ن ز زیدر

ه تدگ اکننا ه زشز کننا زیر خات ا شز  .د ز ت تیم ر د

ب شه.ا فعلی ب  .ر تیشسا کد تد .ی کد  MMSش بهد بد بلددا ک تد خدد شسد ا ه .سد د ه بعداه آ
 .د زید ه زشز شا.ا شفن ه تلار عرز زیرز ت

ب زشز  MMSب ک شبرز بپر ز .ا!

گ ستی ز سرهیپ ه SMS
 زستا

ز خات ا ی

کدت ب مندز شس  .برزه زیالع شس .ی ش سطه ز.فد

 زستا

ز خات ا ی

کدت برزه تفل غ ا ه زتدش تد شه

 مدا ز زش

برزه شرک

زیع ن ز شی ف ی

ش سع ن ش

تدسر مدزش

د ب در د ه .ع ی دی

عد ی

د بد یددش شسدعی ه بد

شی ف رDelivery Reportن

 زتن هفر ه .یهازشه ی
 تطلر شا ز آخریر ههع
 زشس ر تط گ

آب ه دز یرهز دزی ع

یف ه خدز.ا.ی ه ت ث ر مدزش ه ت .ا.ی برزه هست

 زشس ر خد ک ش ی

تفری

ش شه ه س م ت
 تطلر شا

ههع

ترزف

د ه ت تلدف بدرزه هسدت بد یددش بر .تد شیدده شدا

شه تدگدا ه تن سدف

ب

ز .ددی ه ز.د

آ .ز آخریر زیالم

هب

آتدد ز ه زهگ د ه آ
نت

د ز ههدع

ه آتد شی ش خ د

تح د لی ه د یند ر آمد ی ید فتر

.حد ه ت شیی ثف  .ه زتتح  .ا

 ز.د ترزسالا ز زشه کنترر  .د شا ه .یهدازشه خدر تدگ دا ک شخ .د

د ز یریدد زشسد ر ی د

دازش

ب تسؤهس
 زشس ر مدزش

ه ت لا ا شز.نامی تدسر ی

کدت

 زیالع ت ترک ر ف ز طر تلار خد ز یرید ی
 ب د ی دد کدتدد

زشز شددا صددناه

دد ه ش

کدت
ددی یسدد

هشه ترسدددسا بایددا یسددتی بدد صدد ،ف

صناه زیالع ز تی شد
 زشز خات ا ب .نی ز یرید ی

کدت

ید زیالع ز تدبد ه ،س ب
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خدمات ارزش افزوده

سرهیپ ه زش

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

زفده

ش بستر شفن ه تلار ث ب
FSMS :Fix Short Message Service
س ست ینپ شی تف گ ی

ه صدتی UMS :

ADSL :Asymmetric Digital Subscriber Line

FSMS
س سددت زشز د سددرهیپ ی ت د
شی ف ی ت

فرز

تهعتریر بل

تی س

تلاددر ث ب د رFSMSن یرس د خ س شز ش شددفن تلاددر ث ب د بددرزه زشس د ر ه
ه تنع س ست زشس ر ی ت

تلار عرز زس د

ه زیر س ست مف شتنا ز :

 زشس ر ه شی ف  SMSش شفن تلار ث ب برزس س زست .ازش د ETSI-ES-201912
 زتن تف گ  SMSب ر شفن تلار عرز شفن تلار ث ب
 بل

ی

 بل

زشس ر ه شی ف  sec/ sms200برزه ر سرهش د

 س

زفدزش ه .ر زفدزش س ست بدتی س ه شا زس د

 بل

ی

برزه ت تر

شتدمدزشه هذخ ر س ه ی

 Emailه زینتر .د

یی ک تدهد ب مدشی شی ف  . SMSستنا د

ش سرهش زصلی د
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خدمات ارزش افزوده

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

سرهیپ ه زش

زفده

ش بستر شفن ه تلار ث ب

سرهیپ ه زش

زفده

ش بستر شفن ه تلار ث ب
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خدمات ارزش افزوده

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

UMS
تدعدم زه ز سد

زفددزش د ه بر .تد س سدت

د ه صددتی هبدی تدی ب شدا کد بد صددشا Application

 serviceمعدد تددی .ع یدداد بهدد ک شبر دد ه ت دد برزتی س سددت  UMSسددرهیپ دد ه ذیدد شز بدد صدددشا
عدت ه ینپ شی زبرز تی .ع یا:
 شهزبر معدتی 091
 س ست صناتد صدتی هی

م ر صدتی رVoice Mailن

 سرهیپ زمال با ی
 سرهیپ شرمی زست ش
 سرهیپ س م مدی
 س ست مدی ه زمال کا یستی ه کا تلی
 س ست یس ی فت
. ازه ه،ی
 زه ا شرمی
 سرهیپ Contact Center
 س ست زیالع شس .ی
 زشس ر SMS
0101 
UMS
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خدمات ارزش افزوده

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

ADSL
زیر شه

 . DSLتتق ش  .ت ا شا ه گ

آ

زیر شه

باه زید خر بایا ه ب زستا

ز یهند ه ب .دا زسدتا

یرسرم ب .

تا ها سرم

شی ف ه زشس ر زس د
 .دا خدر تلادر زشزید تدی شدد د زیدر خطددخ

تده دزتدی ش ترکدد تلادر کد شبرز ه ز سددیی  .د تدد خد

ش تحد زسدتقرزش کد شبر تددش

زستا

درزش تدیم در د ز هیگمدی د ه زیدر خطددخ مدا زسدتا

ز خدر تلادر زسد بد مفد شتی ییدر ش تد

زستا

تلار ک شبر زشدغ ر .عدیشدد ه دیند د ه تلادر شز بد

عدرز .دازش ه ش عد ر ،د ر سدرمتی تعد ر 01

برزبرخطددخ مد ه شز زشددت ب شدداد شددع تددی تدز .ددا تد  1.0تی ب د بددر ث  .د شی فد ه  101ک لدب د بددر ث  .د
زشس ر زشت ب ش اد

ADSL
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پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

ADSL-------> DSLAM

یعنپ . DSLAMعد .زه ز ی

DSLAM
ت اف Digital Subscriber Line Access Multiplexer
ستی فد

ش ترزکد زشز د

ندا سدرهیپ  . DSLد ه زتند زشز د خدات ا تفتندی بدر  DSLشز فدرز

.ع یاد  DSLAMزت د سا تربددخ بد تعداز ه ز ت دترک ر شز مرفتد ه آ.هد شز بد ید

زت د ر بد رف د بد س

بددرزه زشسدد ر بددر شهه زینتر.دد تفددای تددی .ع یدداد سددتی ه ه  DSLAMزشزه ز.عطدد ی س
زسددتا

ز خطدددخ  DSLتتا د ها یرهتن د

تدی

ش خ ددد

د ه تتا د ها ه تاهسس د د تتا د ها ر  Cap,DMTن تددی ب شددناد

ش برخی ز تار د ه فدد زتند ز.دد معل د ا خ صدی  .در زخت د

یدید ه آ شس د ه  IPبد ت دترک ر

 .د هبد زش
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زفده

سرهیپ زش

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

ش شفن

دشعنا ش بستر شفن

ه ییر
IN : Intelligent Network

IN
دشددعنا رINن سد خت شه زسد کد بد هسد ل آ ت ددترک ر ت د برزا تددیتدز.نددا ز ینددا مد.د ز خددات ا

شددفن

ترتفر فدر آهشه زیالمد ا بد سدهدگ ب دتره زسدتا
ت ن

شا ت ب زسدتا

تلار عرز فرز

تدزی ه ی

ز یرهتند د ه خد

کنندادزیر شدفن ز مدر د ه سد

زفددزشه ه .در زفددزشه

زتند زشز د سدرهیپ د ه هیدگ بدرزه ت دترک ر تلادر ث بد ه

شد د

س ه شفن

دشعنا

 ب ک ش م ره ی یی ه ه زیالم تی ش شفن
 فرز

.عد

زتن

سترسی برزه ت ترک ر ه زیرزتدش ه خ دصی

 زفدزی

شآتا برزه زیرزتدش

 ب س بر

تعاز تن گع ا تدفد

 زستا

تدثر ز تن بر شفن
11

csgroup.ir

خدمات ارزش افزوده

 تایری

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

ب ز.تق ر بر شهه سرهیپ

 زتن کنترر ی شزتتر ه زشز سرهیپ
تهعتریر سرهیپ یی ک شفن

دشعنا زشز تیکنا مف شتناز :

0د سرهیپ صناه یس صدتی
2د سرهیپ تن گع ا ز.فد
3د سرهیپ  .ر سندی
0د سرهیپ ک شا زمتف شه
5د سرهیپ شفن خ دصی تد ه
 5-0سرهیپ تان
 5-2زینتر.

دین ی خات ا ت هش زه

دشعنا

 5-3تلار دشعنا

سرهیپ صناه یس صدتی
صناه یس صدتی رب ز.یل سدیVoicemail :ن د ش بد ثفد ی د د ه تلاندی .عد بر ه زیع د بدرزه ت دترک ر
زس د ز زیر سرهیپ ب مندز تلار تد ه  .د تیتدز بهر مرف د

سرهیپ تن گع ا ز.فد
ب ز.یل سی :رMass Calling Serviceن
ب زسدتا

ز زیدر سدرهیپ زیرزتددش شدفن تدی تدز.دا بد یددش تد د ید

سدرهیپ زخت د

ددا ه در تد .ی کد ید

شی ف .عد ت .سف ب هزش کر

شدع ش تلادر شز بهد زسدتا

تن گعد بد زیر شدع ش بدر ددرزش شدد زسدتا

زماز ب تره به .

ز

ی

کننددا ید

کنندا ز
ی د شز

زگدی ی تقا ز از .ع یاد
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پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

سرهیپ  .ر سندی
ب ز.یل سی :رTlevotingن
زیددر سددرهیپ ینددی ز سددرهیپ د ه یددر مددره سددرهیپ تن گعد ز.فددد تددیب شددا کد شد ت سددرهیپ VOTید
 .رسندی تلاندی زسد د ش زیدر  .رسدندی بددزب سددزر ز ع د .دازش ه فقدر ز

شزه ه بعدر آهشه  .در تددش

تدب زس

سرهیپ ک شا زمتف شه
رب ز.یل سیPrepaid Card Service :ن
بددرزه زسددتا

ز زیددر سددرهیپ ب یددا ک د شا د ه زمتف د شه ب د تفل د  ۰۲دزششی د ر شز ز ف د تر زتدددش ت ددترک ر ه

خات ا زشتف یی ی ب

خ دصی ته د کدر ه سدپپ بد ید

تلادر تععددگی ر عید .ی –ث بد نتدی تددز بد در

.قطد ز ک دددش ید خد شر ز ک دددش ید ،تددی زخد شددهر تعد س بددر ددرزش .عددد ه دیند تعد س ز کد شا زمتفد شه
تربدی کسر تی شد دیپ ز خریدا کد شا ه شدع ش شد ت ید

شدع ش  ۰۲ش عدی کد شدع ش کد شا زسد هید

شددع ش یه د شش عی کد شتددد مفدددش زس د شهه کد شا .دشددت شددا ک د بددرزه بر ددرزشه زشتفد خ تدددش زسددتا

رگددر

تیم ر د
برزه بر رزشه زشتف خ زبتاز ب یستی شع ش ی مدا  ۰۲۲شز شهه در .ددع تلادر ر عید .ی ید ث بد نکد کدا هشه ه بد
شفن

دشعنا تی ب شدا شز شدع ش م دره کدر سدپپ بد تدبد بد تددکرزا شز نعد بد ز.ت د ب شدع ش  0رف شسدی ن

۰رز.یل سین  ۳رمربین ب تددش  .در شز ز.ت د ب کدر د سدپپ شدع ش کد شا تنداشر ش کد شا زمتفد شه شز هزش کدر
ه کل ددا ید.ددار#نه بعددا ز آ شتددد مفدددش شز هزش کددر ه سددپپ کل ددا ید.ددا ر#نشز ف د ش
ت ی شز هزش کر ه کل ا ید.ا ر#ن شز ف ش

ددا ه ش .ه ی د شددع ش

اد

سرهیپ شفن خ دصی تد ه
ب هبد شدفن

دشدعنا ه بد زسدتا

ز زتن .د ا شدفن معددتی تدیتددز ید

.عددد د سددرهیپ شددفن خ دصددی تد د ه بددرزه ی د
هز،ا ه مستر

شدفن زخت صدی تدد ه بر درزش

شددفن زخت صددی بددرزه شددرک

د ید سد ت

د ه زشزه

ش سطه شهر ه شهرست ی خ شر ز ک دش تیشد د
13
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پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

 -0سرهیپ تان
 -2زینتر.

دین ی خات ا ت هش زه

دشعنا

 -3تلار دشعنا
سرهیپ تان

دین ی خات ا ت هش زه

رب ز.یل سیPremium Rate Service :ن
زیر سرهیپ برزه زیرزتدش زیدر زتند شز فدرز
ت هش زه خدد شز بد ید

شه

تدی سد

کد زیالمد ا فدره

ه مرهد تح ددسا ید خدات ا

ز ت د ه زشز د .ع یداد معدا خدات تی کد ش ،د ر ،د ر ز یریدد زیدر سدرهیپ

زشز د تددیشددد.ا خددات ا ت د هش زسد د زسددتا

ز خددات ا ت د هش زه ینددی ز زسددتا

د ه به ند ز زیددر شددفن

زس د
زینتر.
زینتر.د

دشعنا
دشددعنا عد  Premium Rate Serviceکد بد بد ه ت د هش زتند

تح تی کندا .در تن گعد بدرزه زیدر سدرهیپ

سترسددی بد زینتر.د شز

قد زه  ۵تدتد تدیب شدا کد برخدی ز شدرک

د ه سدرهیپ

نا دین ی گپ تلار شز  .د تقف کر ز.ا ه برخی ییر تقف .نر ز.اد
تلار دشعنا
تلاددر دشددعنا زینتر.تددی عدد سددرهیپ  VoIPزسدد کدد ز یریددد  Premium Rate Serviceزشز دد
تی شد زیر شه
تتا ها زس ه شدرک

ت ب زینتر.

دشعنا زسد بد زیدر تاد ها کد .در آ بسدت بد شدرک ه تق دا تن گعد

د ه سدرهیپ ندا تن گعد بد برخدی .قد خ بد خ دد

شز زتند یددیر کدر ز.دا .در

تن گع زیر سرهیپ بر زس س مرز تدریر تق دا بد تن گعد ش  .در مرفتد شدا زسد کد معدالز دیند تن گعد
شز .سف ب تن گع م ه  VoIPبس ش مرز تر تیکناد
زخت ش
MMS : Multimedia Messaging Service
SMS : Short Message Service
VAS : Value Added Service
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پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

خات ا تد شا عرز
◦ خات ا یر زخ ب تلار عرز
◦ خات ا ب .نازشه عرز
◦ خات ا تفل غ ا عرز
خات ا تفتنی برتن
◦ خات ا زتن معدتی
◦ تایری ترزف
◦ خات ا زیالم ا شس .ی تفتنی برتد ع تن .ی
◦ سرمرتی هخات ا زبتع می
خات ا هگ زگنتره .شهه تلار عرز
◦ زتن ز.د زتدشش ی
◦ ته بل ر ،ع ه.ق
◦ تدب ی ی ش
◦ خات ا تعل عرز
◦ خات ا شزه م ره ه .رسندی
◦ خات ا سالت عرز
خات ا تحتدزیی
◦ ب ه
◦ تلار عرز
◦ ز.لد تدس قی هف ل
ز .آتد ز ه ز .ددی
◦ آتد
◦ خات ا زیالع شس .یرزخف ش آب ه دز هش شی سرمرتین

15

csgroup.ir

خدمات ارزش افزوده

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

مزایای استفاده ازخدمات پرداخت ازطریق موبایل
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خدمات ارزش افزوده

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

سرویس های بانکداری همراه

انواع روش های تبلیغات همراه

خدمات دولت الکترونیک روی تلفن همراه
◦
◦
◦
◦
◦
◦

ی

زتن ز.د زتدشش
ته بل ر ،ع ه.ق
تدب ی ی ش
خات ا تعل عرز
خات ا شزه م ره ه .رسندی
خات ا سالت عرز

خات ا تحتدزیی
◦
◦
◦
◦
◦

ب ه
تلار عرز
ز.لد تدس قی هف ل
ز .آتد ز ه ز .ددی
آتد
خات ا زیالع شس .یرزخف ش آب ه دز هش شی سرمرتین
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 مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی-پدرام اقدسی

M - C O M M E R C Eتجارت سیار
زبدزش ه

ک زیر زبدزش ه ب س

ز زبدزش ه ب س

ک سهخات ا ب زستا

تد شا س ش مف شا زس ز خریا هفره

Personal Data  رPDA  ر. ه تلار ه عرز ی ستی ه ه ییره.اک شزیج تریر آ.تتندمی شز ش ت تی شد
اد.شزش ت تی شد

 نAssistant

تدزی ه تد شا س ش
◦
◦
◦
◦
◦

Personal
Location Aware
Accessible
New Usage Scenarios
New Business Models

چالشهای تجارت سیار
 High business risk
 Ad reception
 Privacy and Security
 Usability Challenge
 Smaller Screen Size
 Inconsistent Formatting
 Slow Download Speeds
 Broad Spectrum of Technologies
 Standardization
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پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

کاربردهای تجارت سیار
طبقه

بد ا

بانکداری سیار

ز.د معل ا ت گی ز یرید معل ا ب .نی ک شمدزه ه
یر زخ هبد ز یرید تلار
شفن ه بیس
عرز

خرید سیار

خریا ی ک س خات ی
زیالم ا ز یرید تلار
عرز

تده ح ا

تل ر
خریا سه ز بدشس زهشز
به زش

یر زخ به ه خریا  .د تیتدز.ا خریا ی .دش ا.ی ز
ت ش ر فره دشعناد
ز یرید س ست ه یر زخ
س ش ز.د شد د

جستجوی محل بستدد ش شفن ه خریا خ دص ز برزه ک س یی ک خریا بستدده تح فره
ی زتدتف ب تار ش.ا
زگنتره .نی ب تن دش ی فتر آ.الیر آ ت سر  .س ی
فروش
د فره ی ک س ت تره ا تق بس ع ش ه تده دزا بنفی گ دز
تح
ی خات ب هیگمی ه س یر فرهشی شز زشت ب شا
تا ا زس د
خ
بازیها و
سرگرمیهای
سیار

خریا ه شی ف ز.دزع ب یه خریا ی ب صدشا تستق ه ی ز ب ه آ نا ه .ا ه
ک غد یدزشه صاح تلار
ه سرمرتی یی ک بدس ل یرید یر زخ دین زشترز
عرز
زبدزش س ش ب زستا ز.اد ز.د تیشد د

حراجهای سیار

خریا ه فره ک س ش ز زیر یرید زتن شرک ش ش ب بر سر خریا ی
ی ،رزبی ز یرید تلار ی ،رزر زینتر.تی ز شفن س ش ت بلد .ق شی ز زخ ی
دزی ع ه ش  ،ر یرهز
زید تی شد د
عرز

مدیریت سیار

دین ه ز.ف ش زشه ز یرید ازی ز.ف ش ه س ش ی ترکد تد یر ک
ک
ک بر ک ت د ه ب شه رزش سا ش فرهشی شز ز
ز یرید تایری بیس
یرید .د ینتریر ک ت د
زش.ا ز.د تیشد د
شفن تد یر ه ز.ف ش
س ش خد ت ت ر تیکناد

انبار
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خدمات ارزش افزوده

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

ک ششن س ز زش ب ع ب
سع یی ز ی فرآینا
ب ه ،ضدش ش تح
ز زشه تیتدز.ا ب ب ه
کدش ی ش به بهفد
مدیریت خدمات
صحن  ،ث شز ز یرید
ترزبع ،ضدشه ت تره
ک ا خات ا ز یرید
هشب ر س ش تال،
کنشگر ()Proactive
زبدزش ه س ش ه شفن بیس ز یرید شفن س ش ز.د
کر ه یر زخ خس شا
شد د
شز تأی ا تیکناد

تایری فتر ک ش ز یرید
تلار عرز

تایره ک ز زخ ی
،تی فتر ک ش تیتدز.ا کنارز.پ ی ی دزی ع ه
فتر ک ش ه
فقر ی تح ر تد ه ی ش ترزف
ک شکن خد شز تایری
ش شفن س ش ب شاد
تیکناد

آموزش از طریق تلفن زشز ،ع ی ه آتد شی
برزه ک شبرز س ش
همراه

ب خ د ش تن یقی ک
شرک ی ز .آتد ش
زتن زشتف خ ث ب هبد
کالس شس ب زستا ز
.ازش ب ی شفن س ش
زتن  .ا صدتی ه
ت دزش زه زتن آتد
ت دیره زبدزش ه س ش
ز شز هش زید تی شد د

دفتر کار سیار

ز زیر یرید ک شبرز
شی ف زیالم ا
زید ی یی ه زیالم تی ب تیتدز.نا ش ر تن .ی
دزشن سی ه ی ب نی
پایگاههای اطالعاتی و تن دش ذخ ر زیالم ا ه ی تنه ب زستا ز ی
ههر دز ش ینا شه
شفن تدب یلی ب زیالم ا
اطالعرسانی بیسیم زشز آ ب صدشا ی
آینا ز یرید تلار
ی یی سترسی زشت
خات
عرز
ب شناد
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خدمات ارزش افزوده

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

اقتصاد دیجیتال
زت

ه ک تفتنی بر فن هشه ه ید ت ر ت .نا:
 شفن

ه زشتف یی ید ت ر
 زینتر.
 زینترز.
 زکسترز.

VAN 
 ک تپ دتر
. ر زفدزش
 س یر فن هشه ه تربدخ ب زیالم ا
شفن

ش زیر ز ت
تدز.نا ب

ه ید ت ر ه یرس خ زشتف یی تح طی به .ی زید تی کنا ک ش آ زفرز ه س ت .ه تی

زشتف خ تتق ب بر رزش کر

ت شک کر ه ی زیالم ا شز بستدد کنناد

زیر تح ر ب یا زشزه خ دص ا:
 تدعدم مستر زه ز تح دسا ب

ید ت ر شا

 ت ری کننام ه تدسس ا ت تلف تع تالا ت گی ب زستا

ز یدر ید ت ر ه ز یرید ک تپ دتر ه تت

ب شفن ی تده دزا ب ،ع ز.د تی ناد
 شیدیر ز .ا

ه بل ته ه هزبست ب شفن ک ش ک س ه ف دینی ت .نا گدز خ .یی ی زتدتف

 .د تعف

تی شد.اد
ز.قالب ز ت

ه ب م ششا سریعتر تد شا زگنتره .نی تی شد یرز ب م زفدزی

ش ب

شت

س ت .ه خدز ا شاد
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خدمات ارزش افزوده

پدرام اقدسی -مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

چرخه عمر خدمت
یرخ معر خات تاگی س ت .ی زس برزه .ی ب :
. حد زه ک تایری خات س خ ی فت تی شد د
. حد زه ک من صر ت تلف یرخ معر ب یناییر ترتفر تی ب شناد
 ت دز ت ث ره ک تغ ر ی

من ر بر من صر ه ک س ست یرخ معر زید تی .ع یاد

مراحل چرخه عمر خدمت
 زسترزتگه خات  :تر،ل یرز،ی تدسع ه ی

س ه تایری خات ب مندز تنفعی زسترزتگی

 یرز،ی خات  :ش ت تعع شه فرآینا خر ت ی ه تستنازا تی ب شاد ای یرز،ی .

ب زگدزت ا کس ه

ک ش ش  ،ر ه آینا تی ب شاد
 ز.تق ر خات  :تر،ل تدسع ه زشتق تدز .یی

ب تن دش ز.تق ر خات بایا ه ی تغ ر ی فت ب تح ر معل تی

تی ب شاد
 معل ا خات  :تر،ل ت ت ر ه ی ت ف .ی خات ب یدش تدثر ه ک شز برزه زید زش

زفده برزه ت تره ه

ت ت ر کننا خات تی ب شاد
 بهفد تازه خات  :تر،ل خلد ه .یهازشه زش

برزه ت تره ز یرید بهفد ش یرز،ی ز.تق ر ه معل ا

خات زس د
نکته
زسترزتگه خات

تحدش یرخ معر خات تی ب شا ک تحرکی برزه س یر ترز ،زس د

تر،ل زسترزتگه خات
ترز ،یرز،ی خات

برزه تاهیر خر ت ی ه ز ازی تی ب شاد
ز.تق ر خات ه معل ا خات ترز ،ی

س ه زسترزتگه ستناد

تر،ل بهفد تازه خات برزه ی م ره ه بهفد بد ه تع تی ترز ،شز ش برتی م ر د زیر تر،ل بر .ت یرهژ
ه بهس ه شز ش برمرفت ه آ.ه شز بر تفن ه ز ازی زسترزتگی

س ت زهگدی بناه تی کناد
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خدمات ارزش افزوده تلفن همراه يا  Value Added Serviceکه به اختصااار به آن  VASگفته ميشاا،د از
جديدترين پارامترهاي ن،ين صنعت مخابرات ميبا شد که در عين اينکه براي م صرفکنندگان تلفنهاي همراه
س،د بسياري دارد درآمدزايي فراواني براي اپرات،رهاي تلفن همراه نيز دارد و قدرت و پتانسيل بااليي براي ايجاد
کسب و کار در تمامي زمينهها را دارا است.
اکثر ما از خط،ط مخابراتي بط،ر مسااتمر براي برقراري ارتباطات مان اساافاده مي کنيم .اين بسااتر از لحاظ
مطالعاتي کامالً کارامد ب،د و در ادامه بدليل قابليت هايش پايه مناسبي براي خدمات جديد گشت .ارايه سرويس
هايي چ،ن پيام ک،تاه) (SMSصندوق ص،تي و ب سياري سرويس هاي ديگر که که به خدمات ارزش افزوده
معروف است به مرور و تدريج و بدون برنامه ريزي پيشين به اين بستر اضافه گشتند.
بط،ر کلي خدمات ارزش افزوده دسته اي از خدمات هستند که بر بستري آماده و در حال فعاليت افزوده شده و
به کاربران حال حاضر بستر م،رد اشاره ارايه مي ش،ند.
اين امر عالوه بر افزودن قابليت هاي بستر مادر به افزايش کاربران آن نيز کمک مؤثري خ،اهد کرد .همين م،ارد
داليل خ،بي براي اکثر دارندگان کسب و کار ب،ده است تا تحرکات سرويس گرايي شان را با بررسي زمينه هاي
کاري خ،د و شناخت خدمات ارزش افزوده در اين زمينه ها آغاز کنند .البته اص،الً اين بررسي ها با گرفتن کمک
از افراد خبره در اين مق،له و برگزاري جلسات مشاوره با مجربين امر ص،رت مي گيرد .پس از گذشت يک فاز از
آناليز مؤثر و شناخت قابليت هاي بستر مادر معم،الً دارندگان کسب وکار به عن،ان کارفرما پياده سازي خدمات
ارزش افزوده بر ب ستر کاري شان را به گروهي از خبرگان اين امر مي سپارند و در انتهاي کار نتايج ب سيار مؤثر
اين تصميم مهم خ،د را مشاهده مي کنند

تفاوت سرويس  Vasبا ساير سرويسهاي پيامکي:
در سروي سهاي پيامکي سازمان يا ارگان دارنده سرويس پس از تهيه ب ستر هاي الزمه مي باي ست جهت ار سال
پيامک به مخاطبين خ،د هزينه هاي پيامک را متحمل ش،د.
در اينگ،نه سرويسها دسترسي به پنلهاي افالين و يا انالين جهت ارسال پيامک ضروري مي باشد.
در سروي سهاي پيامکي مخاطبين لزوما بازار هدف نهايي نمي با شند چرا که خ،د سرويس م،رد نظر را انتخاب
نکرده اند.
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در سرويسهاي  vasهزينه پيامکهاي دريافتي از خ،د مخاطبين و ت،سط اپرات،ر يا به ص،رت کسر اعتبار و يا قابل
پرداخت روي قبض تلفن همراه دريافت مي ش،د  .بنابراين هزينه اي ت،سط ارگان و سازمان جهت ارسال پيامک
انجام نمي ش،د  .چه بسا که براي ان سازمان و ارگان درامد زا نيز خ،اهد ب،د.
در اينگ،نه سرويسها براي يکبار سرويس تعريف شده و نيازي به دسترسي به بستر هاي نرم افزاري و يا سخت
افزاي ت،سط سازمان جهت ارسال پيامک نمي باشد .
چرا مردم به خدمات ارزش افزوده عالقه ندارند؟
چرا خدمات ارزش افزوده روي تلفن همراه در ايران ر شد نکرده ا ست؟ خدمات ارزش افزوده به اين معني ا ست
که عالوه بر سرويس پايه خدمت ديگري هم به سرويس اضافه ش،د که ارزشي جديد براي مشتري ايجاد کند و
خدمتي باالتر از خدمت پايه باشد.
در رابطه با تلفن همراه مکالمه ص،تي را ميت،ان خدمت ا صلي و چيزهايي مانند پيامک و ار سال فايل را خدمت
ارزش افزوده دانساات .در سااطحي باالتر اين ساارويسها را ميت،ان خدمات پايه و اسااتفاده از خدمات مبتني
برنرمافزارهاي رابط کاربري تلفن همراه را خدمات ارزش افزوده فرض کرد؛ مثال در اين سطح استفاده از خدمات
بانکداري روي تلفن همراه ن،عي خدمت ارزش افزوده است .اين مفه،م مدتي است ت،سط اپرات،رهاي تلفن همراه
در کش،رمان م،رد استفاده قرار ميگيرد .سال گذشته همايشي هم در اين م،رد برگزار شد .اما با اين حال هن،ز
خدمات ارزش افزوده در بين مردم ما جانيفتاده است .در مقايسه با کش،رهاي ت،سعه يافته ما هن،ز در ابتداي راه
هستيم.
در ادامه به برخي از داليل که باعث جا نيفتادن اين خدمت در بين مردم شده است اشاره ميشود.
تلفن همراه اگرچه در ک ش،ر ما کاربران زيادي دارد اما معم،ال يا براي مکالمه ص،تي از آن ا ستفاده مي ش،د يا
پيامک در حاليکه خدمات ارزش افزوده ديگري نيز دارد که زياد م،رد استفاد ه نيست .اما چرا؟
نبود رقابت آزاد :امروزه ديگر با شرکتهايي طرف ني ستيم که يک تنه همه کار بکنند .بهعن،ان نم،نه شرکتي
مانند اپل براي ايجاد خدمت ارزشافزوده روي تلفن همراه آيف،ن سک،هايي فراهم کرده و برنامهن،يساني از سراسر
جهان ميت،انند براي آن برنامهن،ي سي کنند و در س،د برنامهها با اپل شريک ش،ند .اين يک همکاري برد -برد
است .اما با وج،د سازمانهاي متعدد قان،نگذار و مجري و ق،انين دست و پاگير و در يک کالم نب،د فضاي مناسب
کسب و کار رقابتي هم شکل نميگيرد .در نب،د رقابت آزاد هم انتظار ت،سعه و رشد داشتن انتظاري بيجاست.
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احساس عدمامنيت :بين امنيت و احساس عدم امنيت تفاوت وج،د دارد .به گفته بسياري در کش،ر ما در بسياري
زمينهها امنيت وج،د دارد اما احساااس امنيت نه .در رابطه با فضاااي مجازي و اسااتفاده از فناوريهاي ن،ين
اطالعاتي و ارتباطي هم داستان به همين شکل است؛ امنيت داريم اما مردم ک،چه و بازار احساس امنيت ندارند.
مردم ما هن،ز بايد کاغذ ر سيد پرداخت پ،ل در جيب شان با شد تا با خيالي مطمئن به باقي کارهاي شان بر سند .با
وج،د پتانسيلهاي فراواني که در زمينه فناوريهاي ن،ين فراهم شده اما به آنها اطمينان نداريم.
درگيري با م شکالت به ظاهر مهمتر و افتادن در حلقههاي تکرار :معروف ا ست که ا سميت اقت صاددان زماني
آزمايش جالبي انجام داد؛ براي ت،ليد قطعهاي تق سيم کاري بين چند نفر انجام داد و از آنها خ،ا ست هر کدام
فقط يک کار را و به تعداد زياد انجام دهند .نتيجه ت،ليد هزاران واحد از آن مح ص،ل ب،د .به گروه ديگري گفت
هر کدام به تنهايي همه کارها را انجام دهند .فکر ميکنيد نتيجه چه ب،د؟ با اينکه تعداد نفرات تغيير نکرده ب،د
اما تعداد مح ص،الت ت،ليد شده  01 01تا بي شتر ب،د .برخي اوقات ما مانند گروه دوم ه ستيم و مدام کارها را به
شاي،هاي انجام ميدهيم که اثربخش نيسات .خدمات ارزشافزوده تلفن همراه امکان انجام اثربخش بساياري از
فعاليتها را فراهم ميکند اما ما فرصت آن را نداريم؛ ما فرصت تيز کردن تبرمان را نداريم!
عدمفرهنگ سازي منا سب سازمانهاي مت،لي :بهنظر مير سد فعاليتهايي بايد انجام مي شده تا مردم با مفاهيم
مرب،ط به خدمات ارزش افزوده روي تلفنهاي همراه بي شتر آ شنا ش،ند اما اين اتفاق نيفتاده و خأل آن اح ساس
ميش،د.
عدمآ شنايي مردم :اين م،رد در ادامه م،رد قبلي ا ست .تا زماني که مردم با يک فناوري آ شنا ن ش،ند مطمئنا به
سمت استفاده از آن هم نخ،اهند رفت اما اين دو بهص،رت جامعتري در م،رد بعدي مطرح است.
اح ساس عدمنياز :مردم نيازي به سرويسهاي ارزش افزوده اح ساس نميکنند .ا ستفاده از سرويسهاي ارزش
افزوده يک پديده تظاهري هستند .به عبارتي شما نميت،انيد صرفا با گفتن مردم را به استفاده از چيزي ترغيب
کنيد .مردم اگر مجب،ر ش،ند خ،دشان راه استفاده را فرا ميگيرند؛ بهعن،ان نم،نه بانکداري الکترونيک را در نظر
بگيريد .تا قبل از واريز يارانهها مردم از ظرفيتهاي م،ج،د در شبکه پرداخت الکترونيک کمتر استفاده ميکردند
اما اکن،ن و در روزهاي واريز يارانهها شاهد صفهاي ط،يل جل،ي ATMها هستيم .البته اين به معناي گسترش
بانکداري الکترونيک ني ست اما ت،جه کنيم که مردم مجب،ر به ا ستفاده از يک سرويس شدهاند .در واقع اقدامي
(واريز يارانهها) انجام شده و آسانترين راه استفاده از آن هم دستگاههاي  ATMاست.

بنابراين صفهاي جل،ي ATMها حالت تظاهري اقدامي ا ست که پيش از آن انجام شده و مردم را مجب،ر به
استفاده از يک سرويس کرده است .البته اين تحليلي سادهانگارانه است و در پديدههاي مختلف ع،امل متعددي
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تأثيرگذار ا ست .در رابطه با سرويسهاي ارزش افزوده هم مردم بايد اح ساس نياز کنند تا از آن ا ستفاده کنند
وگرنه هزاري هم که فرهنگ سازي کنيم مردم به سراغ آن نميروند .ارزش افزوده بايد يک ارزش افزودهاي هم
داشته باشد وگرنه بازياي بيش نخ،اهد ب،د.

موبایل :
وقتي که ت 01 ،فروردين سال  0530مارتين ک،پر مخترع تلفن همراه با يه گ،شي  0کيل،يي به رقيبش زنگ
زد تا خبر اختراعش رو بهش بده بر خالف اون که به شدت از اختراعش خ،شحال ب،د رقيبش ج،ئل انگل
خيلي هم ع صباني شد  .چرا که فهميد اين ا سم مارتين ک،پره که به عن،ان مخترع تلفن همراه ت ،تاريخ ثبت
ميشه.
اولين شبکه ارتباطي تلفنهاي همراه نسل اول سال  0531در ت،کي،ي ژاپن راه اندازي شد  .سال  0530ب،د که
دانمارک فنالند نروژ و س،ئد هم به جمع ک ش،رهاي داراي شبکه تلفن همراه ا ضافه شدن و بعد از اون هم
ک ش،رهاي ديگه يکي يکي به اين جمع ا ضافه شدن  .ت ،شبکه هاي ن سل اول ام،اج به شکل آنال،گ جابجا مي
شدن و فقط امکان مکالمه ص،تي وج،د داشت  .در نسل دوم تلفنهاي همراه که سال  0531در اروپا راه اندازي
شدن ام،اج از آنال،گ به ديجيتال تغيير شکل دادن و از لحاظ کاربردي هم عالوه بر امکان صحبت امکان
ار سال و دريافت پيام ک،تاه هم فراهم شد  .بعد از ن سل دوم يا g 0ن،بت به ن سل  0.3ر سيد  .در اين ن سل از
تلفنهاي همراه امکاناتي مثل اتصال به اينترنت از طريق تکن،ل،ژي  GPRSبرقراري همزمان تماس بين چند نفر
و ارسال پيامهاي چند رسانه اي يا  MMSبه تلفنهاي همراه اضافه شد  .پيشرفت تلفنهاي همراه به همينجا ختم
نشد و نسلهاي س،م و چهارم هم عرضه شدن.
GPRS
اما ما ت ،ي اين بخش مي خ،ايم در م،رد  GPRSصحبت کنيم  .قابليتي که از نسل  0/3به تلفنهاي همراه اضافه
شد و در نسل س،م گسترش پيدا کرد و عمالً امکان دسترسي به اينترنت رو از طريق تلفن همراه فراهم کرد.
اگر چه دسترسي به اينترنت به شکل رايج امروزي اولين بار با استفاده از فناوري  GPRSمقدور شد اما تا قبل
از  GPRSهم دسترسي به اينترنت با استفاده از تکن،ل،ژي  WAPسابقه داشت.
وَپ ) (Wireless Application Protocolيا پروتکل برنامه هاي کاربردي بي سيم اولين تکن،ل،ژيي ب،د که
دسترسي به اينترنت رو روي تلفنهاي همراه مقدور کرد  .ت ،دسترسي به اينترنت از طريق وَپ تقريباً همه چيز بر
پايه متن ب،د و از گرافيک و عکس و صفحه هاي رنگي خبري نب،د  .اين م،ض،ع هم به خاطر تکن،ل،ژي گ،شي ها
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ب،د هم به خاطر سرعت ارتباط  .زماني که وَپ ايجاد شد گ ،شي هاي تلفن همراه صفحات ک،چيک و تک
رنگي دا شتن که به جز متن امکان نمايش محت،اي ديگه اي مثل عکس رو ندا شتن  .از طرف ديگه حتي اگه
گ،شي ها هم اين امکان رو پيدا ميکردن نمايش محت،اي گرافيکي حجم اطالعات رو باال ميبرد و بنابراين بايد
شبکه ارتباطي هم سرعتي باالتري ميداشت  .بنابراين خيلي از سايتها صفحات مخص،ص تکن،ل،ژي وَپ داشتن تا
دسترسي به اونها با تلفن همراه هم ممکن باشه.
به مرور که تکن،ل،ژي پي شرفت کرد

سرعت شبکه هاي ارتباطي زياد شد تلفنهاي همراه هم هم صفحه

نمايشش،ن بزرگ و رنگي شد هم سرعت و قدرت پردازشش،ن زياد شد  .تلفن همراه شد يه کامپي،تر ک،چيک .
با حل شدن اين مشکالت ت،ليد صفحات مخص،ص وَپ هم مت،قف شد و عمالً وَپ جاي خ،دش رو به تکن،ل،ژي
جديدتر يعني  GPRSداد.
جي پي آر اس ) (General Packet Radio Serviceيا خدمات رادي،ئي ب سته هاي اطالعاتي ) فناورييه که
با ا ستفاده از زير ساخت شبکه تلفن همراه امکان ا ستفاده از خدماتي نظير مرور اينترنت چک کردن ايميل و
پيام هاي چند ر سانه اي رو فراهم مي کنه  .به عبارت ديگه هر کاري که ت ،ب ستر اينترنت قابل انجام با شه ت،
شبکه هاي تلفن همراه مجهز به سرويس  GPRSهم قابل انجامه  .ت ،کش،ر ما با رقابتي شدن بازار تلفن همراه
ارائه خدمات و سرويسهاي جديد بر روي تلفن همراه به ط،ر جدي پي گيري شد و ت ،بهار سال  0513يکي از
اپرات،رهاي تلفن همراه ت،نست  GPRSرو براي اولين بار در کش،ر ارائه بده  .سال  0511اونيکي اپرات،ر هم بعد
کشمکشها ي ط،الني باالخره امکان استفاده از اين سرويس رو براي مشترکينش فراهم کرد و عمالً دسترسي به
اينترنت روي همه تلفنهاي همراه ممکن شد.
با اومدن فناوري  GPRSدسترسي به اينترنت با هر ن،ع محت،ايي بر روي تلفنهاي همراه امکان پذير شد  .اما اين
دليل نميشد که تالشها ي محققين مت،قف بشه  .تحقيقات واسه بهب،د سرعت و کيفيت اين دسترسي ادامه پيدا
کرد تا فناوري اج ابداع شد.
EDGE
اج ) (EDGE : Enhanced Data Rates for GSM Evolutionيااا جي پي آر اس افزايش يااافتااه
)(Enhanced GPRSيه فناوري ت ،شاابکه هاي تلفن همراهه که باعث افزايش  0تا  5برابري ساارعت انتقال
اطالعات در مقاي سه با تکن،ل،ژي  GPRSمي شه  .اين فناوري اولين بار در سال  0510در م،رد شبکه هاي تلفن
همراه مطرح شد  .براي ک،چ کردن از  GPRSبه اج سخت افزار و نرم افزار هسته اصلي شبکه م،بايل نيازي به
تغيير ندارن اما اي ستگاه هاي  BTSبايد تغيير کنن و انتقال دهنده هاي سازگار با اج رو ش،ن ن صب ب شه  .به
همين شاکل گ،شاي تلفن همراه هم بايد از اين فناوري پشاتيباني بکنه  .ت ،کشا،ر ما هم چند وقتيه که اين
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سرويس ارائه ميشه البته اين بار اول در ساير شهر هاي کش،ر ب،د و در آخر در تهران راه اندازي شد  .بد نيست
بدونيد ت ،نظر سنجيي که ما ت ،چند برنامه پيش انجام داديم حدود  01درصد از بيننده ها اعالم کردن که براي
دسترسي به اينترنت از  GPRSاستفاده ميکنن  .البته اين به اين معني نيست که همه اين افراد به وسيله تلفن
همراهش،ن ت ،اينترنت گشت و گذار مي کنن  .چرا که هم،نط،ر که مي دونيم ميشه تلفن همراه رو به وسيله
کابل يا بل،ت،ث به کامپي،تر و صل کرد و از اينترنت  GPRSروي کامپي،تر ا ستفاده کرد يا حتي مي شه از م،دم
هاي  GPRSاستفاده کرد.
اين آمار براي دسترسي به اينترنت به وسيله  GPRSت ،کش،ر ما آمار خ،ب و قابل ت،جهيه.
اما از اونجا که  GPRSفناوري ج،ونيه هزينه استفاده از اون هم يه خ،رده باالست و به ازاي هر کيل،بايت نقل و
انتقال اطالعات در حالت عادي بايد هزينه ي بااليي هم پرداخت بشه  .اين گرون ب،دن خدمات  GPRSصاحبان
سايتها و همينط،ر اپرات،ر هاي تلفن همراه رو به فکر راه چاره انداخت.
براي اينکه استفاده از مطالب سايتها بر روي صفحات نسبتاً ک،چيک گ،شي هاي تلفن همراه امکان پذير باشه
سايتهاي پر مراجعه کننده اي که بيشتر به اص،ل مشتري مداري اهميت ميدن صفحات مخص،ص تلفن همراه
سايت ش،ن رو هم راه اندازي کردن  .اين صفحات چند تا ويژگي دارن  .اول اينکه ط،ري طراحي شدن تا روي
صفحه نمايش هاي ک،چيک تلفن همراه هم به راحتي قابل ديدن باشن  .دومين ويژگي اين صفحات کم حجم
ب،دنش،نه  .اين حجم کم که در ازاي حذف اجزاي غير ضروري مثل عکسها به دست اومده هم سرعت بارگذاري
صفحه رو باال ميبره و هم هزينه رو کاهش ميده  .البته ه ستند سايتهايي که براي ارائه خدمات اينترنتي روي
تلفن همراه به صفحات مخ ص،ص ب سنده نکردن و برنامه هايي رو هم براي کارهاي خاص مثل چک کردن
ايميل در اختيار کاربراش،ن ميذارن  .اگه از اين برنامه ها استفاده کنيد مي بينيد که سرعت باز هم باالتر ميره
و هزينه ها باز هم کمتر ميشه.
البته اگه مي خ،ايد هزينت،ن از اين هم کمتر بشه خ،دت،ن هم بايد دست به کار شيد  .استفاده از نسخه RSS
سايتها يکي از اون کارهاييه که ميت،نه هزينت،ن رو از اين هم کمتر کنه  .بد نيست حاال که بحث به اينجا رسيد
به چند تا نکنه کاربردي که اتفاقاً شما هم ت ،ايميلها و پيامک هات،ن بهش اشاره کرده ب،ديد بپردازيم.
گفتيم که دسترسي به اينترنت با استفاده از فناوري  GPRSت،سط اپرات،رهاي تلفن همراه ت ،کش،ر ما پشتيباني
ميشه  .اما از اونجا که اين کار هزينه جداگ،نه داره تا زماني که درخ،است فعال سازي سرويس از طرف مشترک
به اپرات،ر ارائه نشه امکان استفاده از اين سرويس وج،د نداره.
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نکته دوم اگر چه مسااير ارتباط اينترنتي  GPRSيا  EDGEاز هم،ن راه مکالمه هاي تلفني يعني دکلهاي
BTSميگذره اما اين به اين معني نيست که هر جايي که تلفن همراه آنتن بده امکان دسترسي به اينترنت هم
با شه  .علتش رو هم گفتيم که براي ارائه سرويس اينترنت دکلهاي  BTSبايد تغيير کنن و تجهيزات م،رد نياز
روش،ن نصب بشه  .پس اگه قصد تهيه اين سرويس رو داريد يکي از کارهايي که قبل از خريد بايد انجام بديد
تماس با اپرات،ر ارائه دهنده سرويس و اطالع از مناطق تحت پ،ششه.
البته اين پ،شش معم،الً ت ،شهرها و مسيرهاي اصلي ي بين شهري وج،د داره اما کافيه فقط يه خ،رده از مسير
جاده منحرف ب شيد تا د ستر سي به اينترنت هم دچار م شکل ب شه  .با ت،جه به اينکه زير ساخت ا صلي GPRS
يعني پ،شش تلفن همراه ت ،سرتاسر کش،ر ما وج،د داره شايسته س که اون مناطقي که  GPRSرو پشتيباني
نميکنند هم ت ،سط اپرات،رها بهب،د و ضعيت پيدا کنن تا  GPRSهم مثل تلفن همراه در همه جا قابل ا ستفاده
باشه .
وایمکس
شبکه تلفن ثابت ت ،سطح ک ش،ر ما اونقدر گ سترده س که تقريباً مي شه گفت خط تلفن ثابت ت ،همه نقاط
م سک،ني ک ش،ر عزيزم،ن در د ستر سه  .اما به دليل يه سري محدوديتهاي فني امکان ارائه سرويس اينترنت
پر سرعت  ADSLروي همه خط،ط تلفن ثابت وج،د نداره  .يکي از فناوريهايي که به ن،عي ميت،نه اين نقص رو
جبران کنه وايمکسه.
نياز ان سان به ارتباط با دنياي فناوري اطالعات و م ستقل کردن اين نياز از محدوديتهاي مکاني و زماني رو شايد
بشه اصلي ترين عامل اختراع فناوريهاي بي سيم دونست  .اين نياز باعث شد تا فناوريهاي بي سيم زيادي اختراع
ب شه  .اما اونچه که اين فناوري ها رو از هم متمايز مي کنه سرعت و محدوده پ ،شش اونها ست .در اين بين
وايمکس ) (WiMax : Worldwide Interoperability for Microwave Accessبه عن،ان يه فناوري
م،فق ت ،عرصه ارتباطات بي سيم ت،نسته از لحاظ سه،لت دسترسي پهناي باند وسيع ظرفيت خدمات دهي
و پ،شش شبکه رادي،يي عملکرد خ،بي داشته باشه.
جالبه بدونيد که يکي از داليل محب،بيت اين فناوري نقشاايه که وايمکس م،قع بروز ح،ادث غير مترقبه ايفا
کرده  .بعد از س،نامي سال  0111در س،ماترا ي اندونزي يا ط،فان کاتريناي سال  0113ت ،آمريکا وايمکس
تنها راه ارتباطي بين بازم،نده ها ب،د.
به جز اين م،رد محب،بيت وايمکس داليل فني خ،دش رو هم داره  .وايمکس بي سيمه و امکان د ستر سي به
اينترنت رو در حال حرکت فراهم ميکنه  .بي نياز ب،دن از سيم ک شي باعث شده تا هزينه وايمکس هم کاهش
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پيدا کنه  .امنيت باال با ا ستفاده از ا ستانداردها و رو شهاي جديد رمز کردن اطالعات و همينط،ر پ شتيباني از
خدمات ارزش افزوده اي مثل وُيپ هم از داليله ديگه م،فقيت وايمکسه.
براي اينکه منطقه اي تحت پ،شش سرويس وايمکس قرار بگيره الزمه تا بسته به مساحت و شرايط جغرافيايي
اون منطقه تعدادي آنتن ثابت يا سيار وايمکس در منطقه نصب بشه.
آنتهاي ثابت وايمکس در شرايط ايده آلي که مانع سر راه ش،ن نبا شه مي ت،نن تا شعاع  31کيل،متري اطراف
محل ن صب رو پ ،شش بدن  .اين منطقه براي اي ستگاه هاي سيار بين  3تا  03کيل،متره  .اما ت ،محيطهاي
شهري شل،غ که معم،الً م،انعي مثل ساختم،نهاي بلند در مسير بين آنتن فرستنده تا گيرنده قرار دارن برد
مفيد آنتنها بين  3تا  1کيل،متره  .با اين حال اين منطقه پ ،شش باز هم اونقدر و سيع ه ست که حتي شهر
بزرگي مثل تهران هم با نصب تعداد کمي آنتن وايمکس تحت پ،شش قرار بگيره  .همين م،ض،ع يکي از داليل
پايين ب،دن هزينه وايمکسه.
م ،ض،ع ديگه اي که بر روي کيفيت و هزينه سرويس وايمکس تاثير ميذاره طيف فرکان سي م،رد ا ستفاده اين
سرويسه.
بر ا ساس ا ستاندارد وايمکس ت ،طيف فرکان سي  0تا  33گيگاهرتز کار ميکنه  .اما بهترين طيف فرکان سي که
بيشترين برد و بهترين کيفيت رو در اختيار ما ميذاره طيف فرکانسي  0/11تا  0/31گيگاهرتزه (دو و چهل و نه
تا دو و ش صت و نه)  .هر چي اين فرکانس باالتر بره به دليل نياز به ن صب آنتنهاي بي شتر هزينه تمام شده
وايمکس هم باالتر ميره  .از اونجا که وايمکس ت ،ک ش،ر ما از طيف فرکان سي  5/1تا  ( 5/3سه و چهار تا سه و
شش) گيگاهرتز استفاده ميکنه هزينه ارائه اين سرويس ت ،کش،ر ما يه مقدار از حد معم،ل بيشتره.
تا اينجا در م،رد م شخ صات فني وايمکس صحبت کرديم  .بد ني ست ببينيم و ضعيت ارائه سرويس وايمکس ت،
کش،ر ما چه ج،ريه ؟
همزمان با فراگير شدن وايمکس ت ،دنيا ک ش،ر ما هم از قافله عقب نم،ند و از  0سال پيش سرويس وايمکس
ت،سط چند اپرات،ر مختلف ارائه ميشه  .عليرغم اينکه وايمکس ت ،تمام مراکز استانها قابل دريافته اما گستردگي
ارائه اين سرويس به گستردگي سرويسهايي مثل  ADSLو  GPRSنيست  .به همين خاطر اگه قصد تهيه سرويس
وايمکس رو داريد بايد قبل از هر اقدامي با مراجعه به اپرات،رهاي ارائه دهنده اين سرويس از پ ،شش منطقه
سااک،نتت،ن مطمئن بشاايد  .به اين نکته هم اشاااره بکنيم که در کنار تمام مزايايي که براي وايمکس گفتيم
گسترش استفاده از وايمکس ت ،ايران يه دليل ديگه هم داره  .اونهم عدم امکان ارائه سرويس  ADSLت ،بعضي از
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مراکز مخابراتيه  .خط،ط تلفن مراکزي که ت ،چند سال اخير ارائه شدن نم،نه اي از خط،طي هستن که امکان
ارائه سرويس  ADSLرو ندارن .
ت ،اين مناطق که رقيبي به اسم  ADSLامکان سرويس دهي نداره تقاضاي بيشتري براي وايمکس وج،د داره .
طبق آمارهاي غير ر سمي منت شر شده در حال حا ضر بيش از ( 0/3دو و نيم) ميلي،ن م شترک وايمکس وج،د
داره .
مقایسه جی پی آر اس و وایمکس
اولين مقايسه در م،رد مناطق تحت پ،ششه  .اشاره کرديم که وايمکس نياز به آنتن هاي مخص،صي داره که بايد
بر ا ساس و سعت هر منطقه و شرايط جغرافيايي و محيطي اون محل تعداد و ن،ع آنتنها م شخص و در نقاط
مناسب نصب بشن  .در حال حاضر سرويس وايمکس ت ،مراکز استانها و تعدادي از شهرهاي بزرگ ارائه ميشه.
اين در حاليه که جي پي آر اس از هم،ن دکلهاي  BTSشاابکه تلفن همراه که قبالً به تعداد زيادي ت ،نقاط
مختلف کش،ر نصب شده استفاده مي کنه  .به همين دليل  GPRSت،ي اکثر شهرهاي کش،ر پ،شش داره.
پس ميشه نتيجه گرفت که جي پي آر اس در مقايسه با وايمکس مناطق خيلي بيشتري رو تحت پ،شش داره.
نکته مهم بعدي که ت ،تهيه هر ن،ع سرويس اينترنتي اهميت داره سرعته.
جي پي آر اس در بهترين حالت يعني وقتي به فناوري اج هم مجهز باشه ميت،نه اسماً به سرعت تقريبي 011
کيل،بيت بر ثانيه برسه گرچه در حالت عادي اين سرعت حدود چند ده کيل ،بيت بر ثانيه است  .اما سرويسهاي
وايمکس در حال حاضر ت ،بعضي از شهرهاي کش،رم،ن با سرعت چهار مگابيت بر ثانيه هم به کاربرها ارائه ميشه
 .اين يعني بيش از  01برابر سرعت بي شتر ن سبت به  GPRS .بنابراين مي شه گفت وقتي بحث مقاي سه سرعت
پيش بياد جي پي آر اس هيچ حرفي براي گفتن نداره.
يکي ديگه از فاکت،رهايي که هميشه م،قع تهيه کاال يا خدمات نقش مهم و تعيين کننده اي داره هزينه است .
هزينه تهيه سرويسهاي اينترنتي به دو دسته تقسيم ميشن  .هزينه اوليه اي که يکبار براي خريد تجهيزات اوليه
م،رد نياز و نصب و راه اندازي سرويس پرداخت ميشه و هزينه ماهانه اي که معم،الً به ازاي هر يک ماه استفاده
از سرويس بايد به سرويس دهنده پرداخت کنيد.
در م،رد هزينه اوليه که شامل قيمت خريد م،دم و ن صب و راه اندازي سروي سه بايد گفت که قيمت م،دم و
هزينه اوليه نصب و راه اندازي وايمکس چيزي بين  0تا  1برابر جي پي آر اسه.
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البته اين مقاي سه با اين فرض ص،رت گرفته که شما ق صد دا شته با شيد از  GPRSبه ص،رت کامالً م ستقل از
گ ،شي تلفن همراه ا ستفاده کنيد  .ولي هم،نط،ر که قبالً ا شاره کرديم

شما مي ت،نيد از  GPRSروي خ،د

گ ،شي ا ستفاده کنيد يا اگر هم ق صد ا ستفاده از اون رو روي کامپي،تر يا ن،ت ب،ک داريد اين امکان ه ست که
گ،شيت،ن رو با کابل يا بل،ت،ث به کامپي،تر وصل کنيد  .در اين حالت هزينه اي براي خريد م،دم  GPRSپرداخت
نميشه.
در خ ص،ص هزينه ماهانه به دليل تعدد سرويس دهنده هاي وايمکس و اپرات،رهاي ارائه دهنده جي پي آر اس
امکان مقايسه دقيق وج،د نداره  .اما به ط،ر کلي در مقايسه دو تا سرويس هم قيمت جي پي آر اس و وايمکس
مشخصه که سرويس وايمکس چندين برابر از سرويس جي پي آر اسي که به هم،ن قيمت ارائه ميشه سريعتره.
ت ،همين برنامه ا شاره کرديم که يکي از داليل اختراع فناوريهاي بي سيم راحت شدن از محدوديتهاي مکاني
سرويسهاي کابلي ب،ده.
جي پي آر اس از اونجا که ارتباط رو از طريق سيم کارت تلفن همراه برقرار ميکنه هيچ گ،نه محدوديت مکاني
نداره  .يعني به شرط قرار دا شتن ت ،محدوه تحت پ ،شش در هر جايي چه در حال حرکت و چه ثابت چه
باالي ک،ه و چه ت،ي ت،نل هاي مترو ميشه ازش استفاده کرد.
وايمکس هم از اونجا که وابسااتگي به عنصاار ثابت مثل خط تلفن نداره از لحاظ محل اسااتفاده تقريبا
محدوديتي نداره  .اما اينکه فاصله ي شما از آنتن فرستنده چقدر ه و اينکه م،دم در طبقه ي چندم قرار داره يا
از همه مهمتر همسايه هات،ن خ،نه هاش،ن چند طبقه است قدرت دريافتي متفاوت ميشه و در خيلي از م،ارد
در طبقه هاي پاييني ساختم،نها گرفتن اين ام،اج نا ممکنه ضمن اينکه م،دمهاي وايمک سي که براي جابه
جايي ارائه ميشن م،قع کارکرد به خاطر ضعف سيگنال دريافتي از آنتنها تقريباً غير قابل استفاده هستن.
سعي ما ت ،اين برنامه بر اين ب،د که جي پي آر اس و وايمکس رو کامل معرفي کنيم و محا سن و معايب هر دو
فناوري رو هم بهش بپردازيم  .اما اگه ق صد تهيه سرويس اينترنت رو داريد خيلي م سائل ديگه رو هم بايد مد
نظر دا شته با شيد  .فناوريهاي ديگه اي مثل  ADSLشرايط ا ستفاده حجم کار روزانه و خيلي م،ارد ديگه که
قبالً گفتيم و در برنامه هاي آينده هم در م،ردش صحبت خ،اهيم کرد .
)NFC (Near Field Communication
يا فناوري ارتباط ميدان نزديک يه فناوري ارتباطي بي سيمه که به دستگاه هاي الکترونيکي اجازه ميده که ت،
فاصله هاي کم در حد چند سانتيمتر با هم ارتباط برقرار کنن و اطالعات رو بين خ،دش،ن رد و بدل کنن.
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شايد شما هم مثل من با شنيدن اين تعريف اولين مطلبي که به ذهنت،ن ر سيده با شه اين ب،ده که پس
NFCبايد يه چيزي شاابيه بل،ت،ث باشااه  .اما عجله نکنيد  . NFCهم از لحاظ نح،ه عملکرد هم از لحاظ
کاربردهاش با بل،ت،ث فرق داره.
يکي از مهمترين تفاوتهاي  NFCبا بل،ت،ث نياز به عامل ان سانيه  .خيلي از شماها از بل،ت،ث ا ستفاده کرديد .
مثالً وقتي بخ،ايد با بل،ت،ث يه فايل رو براي دوستت،ن بفرستيد الزمه که اول گ،شي دوستت،ن رو پيدا کنيد
بعد درخ،است ارسال فايل رو بديد دوستت،ن درخ،است شما رو تاييد کنه و ادامه کار  .اما  NFCميت،نه بدون
اينها هم کار کنه  .کافيه دو تا دسااتگاه مجهز به  NFCبه هم نزديک بشاان تا عمليات م،رد نظر انجام بشااه .
بنابراين اگه بخ،ايم از لحاظ عملکردي مشااابهي براي  NFCپيدا کنيم بهتره به عملکرد کارتهاي اعتباري
غيرتماسي که ت ،مترو و ات،ب،س ها ازش استفاده ميشه اشاره کنيم.
نح،ه عملکرد  NFCو تفاوت اون با بل،ت،ث رو ديديم  .اما بد ني ست يه ذره فني تر ب شيم و ببينيم ارتباطي که با
استفاده از فناوري  NFCبرقرار ميشه چه مشخصاتي داره.
NFCدر سال  0511ت ،سط محققان يه شرکت مطرح فنالندي معرفي شد  .ارتباطي که با ا ستفاده از NFC
برقرار ميشه يه ارتباط رمزگذاري شده س که براي برقرار شدن اين ارتباط بايد فاصله دو تا دستگاه کمتر از
 1سانتيمتر با شه  .اين ارتباط در فرکانس سيزده و پنجاه شش مگاهرتز برقرار مي شه و ميت،نه اطالعات رو با
سرعت مت ،سط  101کيل،بيت بر ثانيه منتقل کنه  .اين يکي ديگه از تفاوتهاي  NFCبا بل،ت،ثه  .ت ،برنامه هاي
گذشته اشاره کرديم که سرعت انتقال اطالعات ت ،بل،ت،ث نسخه دو و يک در حدود دو و يک مگابيت بر ثانيه
س  .يعني  NFCتقريباً پنج برابر از بل،ت،ث کند تره  .اما اين رو نبايد به عن،ان يه ضااعف تلقي کرد  .چرا که
NFCبر خالف بل،ت،ث اول راهه و احتماالً ت ،نسخه هاي بعديش شاهد بهب،د مشخ صات و کاراييش خ،اهيم
ب،د  .از اونجا که استاندارد  NFCبا استاندارد فناوري  RFIDسازگاره بنابراين دستگاهي که به اين فناوري مجهز
باشه عالوه بر امکان برقراري ارتباط با دستگاه هاي مشابه ميت،نه با کارتها و کارت خ،انهاي ديگه اي هم که بر
اساس  RFIDکار ميکنن ارتباط برقرار کنه.
گفتيم که  NFCميت،نه با هر ابزاري که از فناوري  RFIDاسااتفاده ميکنه کار کنه  .اين يکي از اصاالي ترين
داليليه که به ما اطمينان ميده که NFCدر آينده جاي خ،دش رو باز ميکنه و روز به روز شاهد افزايش کاربرد
اين فناوري خ،اهيم ب،د .
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کاربرد های NFC
يکي از کاربردهاي  NFCکه در حال حا ضر شرکتهاي زيادي م شغ،ل کار کردن بر روي اون ه ستن پرداخت
الکترونيک يا کيف پ،له  .با عملياتي شدن اين فناوري وقتي براي خريد به جايي مراجعه مي کنيد ديگه الزم
ني ست تا وجه خريدت،ن رو از طريق ک شيدن کارت داخل د ستگاه کارت خ،ان پرداخت کنيد  .مي ت،نيد تلفن
همراهت،ن رو نزديک دستگاه کارت خ،ان ببريد .
يکي ديگه از کاربردهاي  NFCت ،فرو شگاه ها خ،اهد ب،د  .کافيه شما تلفن همراهت،ن رو به هر کااليي که مي
خ،ايد نزديک کنيد تا همه اطالعات اون کاال رو روي  LCDتلفنت،ن ببينيد.
کاربردهايي از اين دست کم نيستن  .با گ،شي تلفن همراه س،ار مترو و ات،ب،س بشيد در اتاقت،ن يا ماشينت،ن
رو باز کنيد
اينها فقط چند نم،نه ساده از کاربردهاي  NFCب،دن  .اما  NFCفقط ت ،ح،زه مسائل مالي کاربرد نداره  .يه عن،ان
مثال مراقبتهاي پزشااکي و زيساات محيطي يکي ديگه از کاربردهاي  NFCکه همين االن هم ت ،بعضااي از
کش،رها اجرايي شده.
بعد از زلزله شديد کش،ر هائيتي روي منبع هاي آب تجهيزاتي نصب شد که سالمت آب درون منبع رو بررسي
ميکرد  .کساني که قصد داشتن تا از آب داخل منبع استفاده کنن کافي ب،د تا تلفن همراهش،ن رو نزديک منبع
ببرن تا اطالعات مرب،طه رو ببينن و قبل از استفاده از سالمت آب داخل منبع مطمئن بشن.
شايد ت ،نگاه اول به دليل شباهتي که  NFCبا فناوريهاي م شابه مثل بل،ت،ث و  RFIDداره اين فناوري چيز
جديدي به نظر نياد اما مطمئناً تاثير اون روي کارهاي روزمره مثل رفت و آمد خريد اطالع ر ساني و امثال
اون خيلي بيشتر از اونيه که االن فکرش رو مي کنيم .
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کاربرد های GPS
کشاورزي
کشاورزي دقيق و اهداف آن
تعريف ک شاورزي دقيق  :ن،عي از ک شاورزي برتر مي با شد که بر پايه ي فناوري هاي ماه،اره اي و اطالعاتي بنا
نهاده شده است.
اهداف کشاورزی دقیق :
 -0کاهش خطرات زيست محيطي
-0افزايش کيفيت محص،الت  :ارائه محص،لي با کيفيت تر که ضايعات کمتري داشته باشد.
-5افزايش کميت محص،الت  :برداشت بيشتر محص،ل از زمين هاي کمتر.
-1کاهش هزينهها  :کاهش هزينه به جهت جل،گيري از روي آوردن کشاورزان به شهر ها و رها کردن زمين هاي
کشاورزي
کاربرد  GPSدر ماشینهای کشاورزی
 - 0هدايت ات،ماتيک ادوات ک شاورزي  :به جاي اينکه ک شاورز پيش ما شين قرار بگيرد با و سيله  gpsاز راه دور
آن را به محل منا سب هدايت ميکند  Gpsمحل دقيق جهت و س ،را م شخص مي کند و ابزار هاي ديگر کار را
ادامه مي دهند.
 - 0خاک ورز عمق متغير :در ک شاورزي وقتي بذر در عمق ثابتي پا شيده مي ش،د م شکل به وج،د مي آورد به
دليل اينکه زمين ک شاورزي هم،ار ني ست  Gpsبه کمک ک شاورز مي آيد از طريق  sensorها اطالعات دقيق
عمق خاک را اعالم مي کند.
 - 5ک،ددهي -سمپا شي با آهنگ متغير :ا ستفاده از اين فناوري بازده م صرف ک،د و سم را افزايش داده و ميزان
آل،دگي محيط زي ست را ت ،سط م،اد شيميايي کاهش مي دهد .اين روش در سه را ستاي متفاوت زير اقدام مي
کند:
*جمع آوري اطالعات مرب،ط به حاصلخيزي خاک وميزان محصل براي تهيه نقشه اطالعاتي مزرعه
*به کارگيري  GPSبراي تعيين م،قيت مکاني ماشين در مزرعه واستفاده از نقشه هاي مزب،ر
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* استفاده از تکن،ل،ژي ک،ددهي با آهنگ متغير VRT
 - 1هدايت ه،اپيما جهت سمپاشي مزارع ت،سط GPS
يک سي ستم هدايتي ه،اپيما نيز برا ي ا ستفاده از در زمينهاي ک شاورزي وزراعت مدرن وج،د دارد .اين سي ستم
شامل يک گيرنده  GPSبراي تعيين م،قعيت م،ج،د م سير زمين و سرعت ه،اپيما مي با شد .همچنين گيرنده
مي ت،اند وضعيت وحالت زمين کشاورزي را ذخيره کند ومسير پرواز را براي پ،شش کامل ومطل،ب زمين حساب
کند وهمچنين انحراف ه،اپيما از مسير م،رد نظر را مشخص کند.
 - 3استفاده از سيستم  GPSدر کمباين:
با نصب آن بر حسب تراکم محص،ل در يک نقطه سرعت وساير ع،امل براي برداشت م،ثرتر محص،ل تنظيم مي
ش،د .لذا بازده افزايش داشته وم،جب کاهش مصرف انرژي وت،ان خ،اهد شد.

در زراعت :
 -0رط،بت خاک و دانه  :يعني دانه ها نياز به رط،بت خاصاااي دارند که امکان رشاااد را پيدا کنند که اطالعات
مرب،ط به اين کار را از طريق  GISدر اختيار ما قرار مي دهد و  Gpsم،قعيت و سرعت را مشخص مي کند.
 -0علف هرز  Gps :در م،رد علف هرز محل هاي رويش علف هرز را مشخص و نقشه اي از آن ت،ليد ميکند و در
سال هاي بعد از آن استفاده مي ش،د.
 -5آفت کش ها  :آفت کش ها معم،ال آساايب هايي وارد مي کنند ولي به وساايله  Gpsاز مصاارف بي رويه آفت
کش ها جل،گيري ميش،د.
 – 1آبياري  :مديريت آبياري مزرعه و باغ را مي ت،ان با استفاده از  Gpsو اطالعات  GISاعمال کنيم.
 -3حا صلخيز کننده ها (ان،اع ک،د ها )  :م شخص مي کند چه ميزان و چه ن،ع ک،دي در کدام ق سمت زمين نياز
است.
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با استفاده از  Gpsاطالعات انجام می شود
اطالعات تجزیه و تحلیل می شود
با توجه به اطالعات  GISو موقعیت  Gpsنقشه تهیه می شود
زمین را حاصلخیز می کنند
طرح ریزی
سم پاشی
دائما بر کار نظارت می شود

جنگلداری
 – 0ت شخيص شاخ و برگ هاي نا سالم  :ميت،ان در جنگلها ت شخيص داد از طريق  GPSمحل شاخ و برگ نا
سالم را از طريق نقشه اي که درست ميکنند محل آن را پيدا و هرس کنند.
 – 0ت شخيص بيماري ها  :از طريق  GPSمحل را م شخص کرده و پراکندگي بيماري هاي درختان يک جنگل را
م،رد بررسي قرار دهد.
 – 5آل،دگي ه،ا در اطراف درختان  :با بررسي ه،اي اطراف درختان و آل،دکي ه،ا مي ت،ان ميزان آل،دگي ها را با
 GPSثبت و نقشه اي را بدست آورد و ميزان و ن،ع آل،دگي را تشخيص داد.
 – 1تعيين قطر درخت و ت،ده هاي زنده
 – 3خشکي
دامداری
 – 0تعيين محدوده حرکت دام در چراگاه  :محدوده حرکت دام ها مشخص مي کند که نقشه اي را جهت حرکت
دام ها مشخص کند.
 – 0تعين مسير حرکت دام  :مسير حرکت دام ت،سط  GPSمشخص و نقشه اي در اين زمينه تهيه مي ش،د.
 – 5استفاده از نرم افزار هاي  GISجهت برنامه ريزي  :در تعين مسير حرکت دام مناسب است.
 – 1تهيه نقشه حرکتي دام
 – 3ارتقاي کيفيت تخليه دام
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شیالت
 – 0تعين محل صاايد ماهي  GPS :محل هايي که ماهي گير مي ت،اند در آنجا به صاايد بپردازد را مشااخص مي
کند و ماهي گير سردرگم نمي ش،د و دقيقا با آن نقطه هدايت مي ش،د.
 – 0تعيت عمق صيد از سطح آب  :م،قعيت عمق آب جهت صيد را م شخص مي کند که در کدام ق سمت ها
کشتي مي ت،اند حرکت کند.
 – 5برنامه ريزي دقيق جهت انجام صاايد  :برنامه ريزي دقيق براي اينکه چه ن،ع صاايدي در کدام مناطق وج،د
دارد در اختيار صيادان قرار دهد که در چه فصلي چه ن،ع صيدي انجام دهد.
 – 1تعين ن،ع صيد  :در چه فصلي چه ن،ع صيدي انجام دهد.
 – 3هدايت شناور به سمت محل تجمع صيد
کاربرد های نظامی GPS
 -0کاربرده،ايي  :ازهدايت م ،شک ها تا تمام ه،اپيماهاي جنگنده و بمب افکن  .هلي ک،پتر .م ،شک کروز  .چتر
بازي و پروازهاي نظامي و ....
 -0کاربرد هاي دريايي :زيردريايي  .کشتي و تمام ان،اع قايق ها ودريان،ردي نظامي .
 -5کابردهاي زميني  :مکان ت،پخانه ها .ناوبري خ،دروها  .هدايت پياده نظام  .سي ستم م ،شک زمين به زمين .
شناخت ن،ع وجنس خاک .
کاربردهای تجاری :
 - 0ناوبري ه،ايي  :روشي که ه،اپيماهاي مسافربري براي اينکه از مبداي به مقصدي بروند از طريق کريدورهاي
ه،ايي ب،ده در حاليکه تعداد پرواز ها افزايش پيدار کرده (  nميليارد نفر در سااال ) و کريدورها ج،ابگ،ي اين کار
ني ستند که ايده اي در  Gpsبا نام پرواز آزاد به وج،د آمده که مرکز کنترلي دارد و ه،اپيما ها را هدايت مي کند
و محدوديت کريدورها را از بين مي برد.
 -0ناوبري دريايي  :درناوبري دريايي براي تعيين مسير  .نقاط مبداء ومقصد وغيره از  GPSمي ت،ان بهره گرفت .
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کاربردهای همگانی:
سيستم م،قعيت ياب  GPSکاربرهاي همگاني نيز دارد که از مهمترين اين کاربردها مي ت،ان به م،ارد زيراشاره
کرد.
 - 0حرکت درف ضاي باز :حرکت درمناطقي که راههاي چندان منا سبي ندارد يا به کلي فاقد راه ا ست .گيرنده
 GPSبسيارارزشمند خ،اهدب،د.
 - 0ماهيگيري  :امکان اينکه محل تجمع ماهي ها را  GPSبه ما مي دهد و اينکه در چه نقطه اي چه ن،ع ماهي
وج،د دارد و مسير صحيح حرکت را به ماهيگير ها نشان مي دهد.
 - 5ا سکي  .ک،هن،ردي  :ک،ه ن،ردان در هر لح ضه م،قعيت جهت و م سيري را که مي خ،اهند بروند به کمک
 GPSراحت تر پيدا مي کنند.
 - 1عمليات جستج ،و نجات  :براي شخصي حادثه اي پيش مي آيد که نمي ت،اند آدرس دهي کند که اگر GPS
داشته باشد از اين طريق محل وق،ع را اطالع رساني مي کند و براي نجاتش اعزام مي ش،ند.
 - 3حرکت ات،مبيل درجاده  :در هر لحضه مي ت،ان سرعت خ،د را اندازه گيري کرد و اينکه ما را از خطرات آگاه
مي کند که ساارعت خ،د را کم کرد و از تصااادفات جل،گيري کرد البته با ترکيب دسااتگاه ها زماني که خ،درو
ديگري داراي  GPSباشد.
 - 3مسااابقات ات،مبيل راني رالي  :مسااير يا جاده اي که بايد بروند برايشااان از روي  GPSمشااخص مي کند و
ک ساني که نا ضر بر م سابقات ه ستند بهتر کنترل مي کنند و ک سي نمي ت،اند از م سير ديگري برود و برنده ش،د
چ،ن طبق نقشه  GPSبايد از مسير مشخص شده عب،ر کند.
 - 1پروازبا گاليدر :
 - 1قايقراني
 - 1استفاده حرفه اي درعمليات زميني
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کاربرد در صنعت حمل و نقل
 – 0افزايش ايمني خ،درو و کاال  :امکان دارد خ،درو در مسير حرکت از کار بيفتد امکان دارد کااليي با ارزش را
حمل کند ک ساني که کاالي ارز شمند را ار سال کرده اند اگر  GPSروي خ،درو نبا شد نمي دانند که خ،درو در
چه م،قعيتي قرار دارد اگر  GPSم،ج،د باشد از طريق مرکز کنترل از م،قعيت خ،درو اطالع پيدا مي کنند.
 – 0جل،گيري از استفاده غير مجاز از خ،درو  :گاهي ممکن است راننده از خ،درو تحت اختيار خ،د س،ء استفاده
نمايد که  GPSاز اين س،ء ا ستفاده جل،گيري مي نمايد مثال مانند راننده آژانس که بعد از سرويس دهي چند
م سير ديگر رفته و م سافر ک شي مي کند و مدير آژانس اطالع ندا شته با شد ولي با  GPSاين م شکل قابل کنترل
است.
 -5حفظ کيفيت محص،الت با بکار گيري حسگر هاي مناسب  :محص،التي که به وسيله کامي،نها حمل مي ش،ند
ممکن ا ست از شرايط ج،يي عب،ر کنند که منا سب نبا شد به و سيله  sensorمي ت،ان کنترل دما را با ت،جه به
شرايط ج،يي خاص تغير داد که اين تشخيص ت،سط  GPSانجام مي ش،د.
 – 1بهينه نم،دن ساارويس دهي و کاهش زمان آن براي مشااتريان  :معم،ال شاارکت هاي حمل و نقل با نصااب
 GPSمي ت،انند ک،تاه ترين مسااير يا بهترين خ،درويي که در ک،تاه ترين مسااير ساارويس هاي مناساابي را به
مشتري بدهند مانند تاکسي هاي بي سيم.
 – 3ايجاد ساختار مناسب در بروز نم،دن اطالعات سفارش و انبار ها  :فرض بر اينکه دو انبار داريم يکي در مرکز
يکي در شهري ديگر و يک دفتر مرکزي که دفتر مرکزي سفارش را پذيرفته و فاکت،ر فروش در اختيار مشتري
قرار مي گيرد که هن،ز کاال تح،يل مشتري داده نشده است که اگر  GPSبر روي ماشين حمل و نقل نصب باشد..
 – 3کاهش م صرف س،خت  :زماني که با اين شي،ه کار مي ش،د نزديکترين خ،درو ها براي م شتري ارجاع داده
مي ش،د که باعث کاهش هزينه س،خت ميش،د.
 – 1کاهش هزينه هاي تعميرات خ،درو  :به دليل م،رد ششم.
 – 1کاهش زمان از کار افتادگي خ،درو ها  :چ،ن مساااير هاي ک،تاه تري طي مي کنند باعث اينکه اساااتهالک
کمتري داشته باشد و عمر خ،درو ط،الني مي ش،د.
 – 1کاهش تخلفات رانندگي  :پليس نظارت مي کند بر اينکه راننده چه مدت زماني در جاده ب،ده و اگر مدت
زمان زيادي در جاده ب،ده از حرکت راننده جل،گيري کند که م،جب بروز ح،ادث نش،د.
 – 01کاهش ميزان تصادفات
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کاربرد های دیگر GPS
 -0در واحد گ شت و نظارت  :مثال در تاک سي راني معم،ال تاک سي ها خط م شخ صي را دارند که گاها در م سير
خ،د کار نمي کنند که اگر دستگاه  GPSروي تاکسي ها نصب ش،د امکان نظارت و کنترل بهتر را به مجربان مي
دهد.
 -0در رانندگي  :خطر با اساااتفاده از  GPSبا ت،جه به م،قعيتي که  GPSپيش بيني مي کند با ترکيب  GPSاز
خطرات ميت،ان خبردار شد.
 – 5رديابي انساان حي،انات و کاالها  :اگر دساتگاه  GPSهمرا اشاخاصاي که مثال آلزايمر دارند مي ت،ان از گم
شدن فرد جل،گيري کرد .براي حي،انات هم همينگ،نه است و شرکت ها براي اطالع از کاالي خ،د  GPSروي آن
نصب مي کنند.
 – 1در محيط زيست  :با  GPSمي ت،ان م،قعيت و منشا آل،دگي ها را تشخيص داد و با آن برخ،رد کرد.
 – 3پيش بيني زمين لرزه  :در کشاا،ر هاي زلزله خيز  GPSبا ترکيب شاادن با دسااتگاه هاي زلزله نگار ميت،ان
م،قعيت را تشخيص دهند و پيش بيني هاي الزم را قبل از وق،ع انجام داد.
 – 3در صنعت  :صنعت دو شرط الزم نياز دارد اوال صنعتي که مي خ،اهد انجام ش،د به محل م،اد اوليه نزديک
با شد .دوم اينکه به بازار فروش نزديک با شد .در اينجا بحث رقابت هم مهم ا ست به و سيله  GPSميت،ان محل
مناسب را تشخيص داد با ت،جه به م،ارد ف،ق الذکر.
 – 1در شاابکه راه آهن  :شاابکه راه آهن حجم عزيم انسااان و کاال را جابجا مي کند که  GPSها محل دقيق عر
قطار را م شخص مي کنند که اگر قطاري دچار م شکل ش،د سريعا مي ت،ان محل وق،ع حادثه را ديد و براي رفع
مشکل اقدام کرد.
 – 1در عکا سي  :حداکثر اطالعاتي که دوربين ها مي ت،انند ذخيره کنند تاريخ و ساعت ا ست اما  GPSمحل و
م،قعيت را ذخيره مي کند.
 – 1در زلزله و ح،ادث طبيعي  :هم براي نجات انسااان و هم اينکه در کجاها تخريب بيشااتري رخ داده اساات و
کجاها افراد زير آوار مانده اند  GPSاين ها را م شخص مي کند که به و سيله نق شه و مخت صات مي ت،ان به آنها
رسيدگي کرد.
 – 01دزدگير و خ،دروياب  :اگر  GPSروي دزدگير نصااب باشااد از طريق م،بايل مي ت،ان م،قعيت خ،درو را پي
برد.
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شبکه های حسگر بی سیم wsn
Wireless Sensor Networks
شبکه هاي حسگر بي سيم  :شبکه اي متشکل از تعداد زيادي گره ک،چک است که در هر گره تعدادي حسگر و
عمل کننده وج،د دارد اين شبکه شديدا با محيط در تعامل است.
کاربردها :
 – 0شبکه اطالعات را از محيط گرفته و ت ،سط عمل کننده واکنش ن شان مي دهد ممکن ا ست در يک جنگ
اطالعات زيادي از زمين دشمن بدست آوريم که با  wsnامکان پذير است.
 – 0هر گره به ص،رت مستقل عمل نم،ده و بدون دخالت انسان کار مي کند با امکانات مي ت،انند شرايط محيط
را دريافت و خ،دش،ن هم مي ت،انند عکس العمل را بدون دخالت انسان انجام بدهند.
 – 5از لحاظ فيزيکي بسيار ک،چک هستند.
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