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اینترنت

آغاز تولید مودم بومی ثابت و همراه
با حمایت ایرانسل
دنیایاقتصاد :برای اولین بار در ایران ،خط تولید مودم بومی
 ،TF-i60 S1با قابلیت پشتیبانی از فناوری اینترنت همراه و ثابت ،با
حمایت ایرانسل ،راهاندازی شد .به گزارش روابط عمومی ایرانسل،
این مودم ،یک مودم دوگانه (  )Dualاست که عالوه بر اینترنت
پرسرعت همراه ( ،)FD-LTEاز فناوری اینترنت پرسرعت ثابت (TD-
 )LTEنیز پشتیبانی میکند و در ادامه مودمهای بومی تولیدشده
با حمایت ایرانسل ،نخستین مودم بومی دارای ویژگی فوق است.
مودم بومی  TF-i60 S1توسط شرکت «سامانه آزمای قائم» و با
حمایت ایرانسل و سازمان اوقاف و امور خیریه تولید شده است.
در مراسم را هاندازی خط تولید این مودم که صبح سهشنبه
 ۱۸خرداد  ،۱۴۰۰در مجتمع عقیق شهر کرج برگزار شد ،علی
آقامحمدی ،رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،عزیزاهلل شهبازی استاندار البرز،
حجتاالسالم دکتر سید مهدی خاموشی ،نماینده ولیفقیه و
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ،دکتر سید ستار هاشمی معاون
فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و دکتر بیژن
عباسی آرند ،مدیرعامل ایرانسل حضور داشتند .در این مراسم،
عالوه بر راهاندازی خط تولید مودم بومی و نیز سامانه تولید برق
خورشیدی قابلحمل ،کلنگ احداث سولههای جدید برای تولید
تجهیزات الکترونیک و ارتباطی نیز به زمین زده شد .مدیرعامل
ایرانسل در این مراسم طی سخنانی ،با اشاره به نامگذاری سال
 ۱۴۰۰بهعنوان سال «تولید ،پشتیبانیها و مانع زدایی ها» توسط
مقام معظم رهبری ،ابراز امیدواری کرد با توسعه روند حمایت از
بومیسازی تجهیزات ارتباطی ،کشور شاهد قطع وابستگی در
واردات و استفاده از تولیدات داخلی باشد و از خروج ارز از کشور
جلوگیری و به ایجاد اشتغال کمک شود.
وی گفت :ایرانسل توجه به بومیسازی و کمک به تولید داخلی
تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات موردنیاز اپراتور را از حدود دو
سال پیش ،با جدیت بیشتری پیگیری کرده و هماکنون ،بومیسازی
بسیاری از انواع تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز ،به
نتیجه رسیده و امروز ،تولید نخستین مودم بومی باقابلیت پشتیبانی
از فناوری اینترنت پرسرعت ثابت و همراه ،رسما آغاز میشود.
عباسی آرند با تشکر از رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای
ورود به حمایت از فناوری و بومیسازی تجهیزات فناوری اطالعات
و ارتباطات تاکید کرد :این اتفاق ،نشاندهنده همکاری بخشهای
مختلف سرمایهگذاری ،تولید ،فروش و توزیع است و امیدوارم با
ادامه این حمایت ،از طرفی نیاز بازار تامینشده و قیمتها اصالح و
تعدیل شود و از طرف دیگر ،پروژههایی مانند تولید بومی گوشی و
تبلت و نیز تجهیزات اکتیو شبکه نیز به نتیجه برسد.
وی افزود :دیدیم که در دوران کرونا ،استفاده از ظرفیت فناوری
اطالعات و ارتباطات ،بهشدت افزایش یافت و طبعا الزم است
زیرساختهای موردنیاز در این زمینه نیز ،همزمان توسعه یابد که
امروز ،یکی از این زیرساختها راهاندازی میشود.
در این مراسم ،رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری
نیز با تقدیر از اقدام ایرانسل در حمایت از بومیسازی تجهیزات
ارتباطی ،بر لزوم توجه به بهر هوری و استفاده از فرصت جوانی
جمعیت تاکید کرد و بخش الکترونیک را یکی از بخشهایی دانست
که باید در زمینه بومیسازی تجهیزات آن ،فعالیت دوچندانی
انجام و نیاز کشور در این زمینه مرتفع شود .آقا محمدی ،همچنین
خواستار تشکیل جلساتی با حضور سازمان اوقاف و امور خیریه و
سایر مقامات ذیربط برای پیگیری توسعه کارخانههای نوآوری
در کشور شد .استاندار البرز نیز در این دیدار ،با تشکر از مدیرعامل
ایرانسل و سایر حامیان این پروژه ،تصریح کرد :استان البرز برای
همکاری و حمایت از پروژههای مشابه آماده است و دست شمارا به
گرمی میفشارد .همچنین رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ،در
این مراسم ،با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،ضمن تشکر از
مدیرعامل ایرانسل و سایر متصدیان این پروژه ،بر عزم این سازمان
نسبت به اختصاص بهترین ظرفیتهای موجود ،به شرکتهای
دانشبنیان تاکید کرد .خاموشی افزود :تشریکمساعی نهادهای
مختلف خصوصی و دولتی در چنین پروژ ههایی را به فال نیک
میگیریم و آماد هایم تا ظرفیتهای مختلف در اختیار سازمان
اوقاف را در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار دهیم.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز
در این مراسم ،با اشاره به اینکه تولید ،یکی از تاکیدات مقام معظم
رهبری است ،گفت :خوشحالم که در مسیر اجرای این پروژه ،با
تدبیر مدیرعامل ایرانسل و سایر عزیزان ،یکی از افتخارات ارزشمند
و فاخر در کشور رقم میخورد .هاشمی افزود :با همکاری اپراتورها
ازجمله ایرانسل ،بنا را بر این گذاشتهایم که طرح جامع تولید گوشی
تلفنهمراه را با مشارکت سایر بخشها پیش ببریم و نیاز بازار داخلی
را تامین کنیم .با راهاندازی این پروژه ،برای تولید ماهانه بیش از
 ۱۵هزار دستگاه مودم در کشور ،ایجاد ظرفیت شده است .ایرانسل
پیشاز این نیز ،در راستای حمایت از بومیسازی تجهیزات فناوری
اطالعات و ارتباطات ،با دو شرکت دیگر تولیدکنندۀ مودم ،همکاری
و از تولید مودم بومی حمایت کرده است.
استارتآپ

همکاری دیگری در پرسال شکل گرفت

سرمایهگذاری «پرسال» در کشتیار
دنیایاقتصاد« :پرسال» در جهت حمایت از صاحبان ایده
و استارتآپهای جوان و با توجه به ربع قرن تجربه مدیریت
کسب و کار ،با راهاندازی گروه سرمایهگذاری خود مشارکت
با استار تآ پها را در دستور کار خود قرار داد تا عالوه بر
سرمایه ،دانش کسبوکاری خود را نیز در قالب پول هوشمند
(اسمارتمانی) در اختیار آنها قرار دهد .در همین راستا قرارداد
همکاری تازهای را با استارتآپ «کشتیار» امضا کرد و کشتیار به
جمع استارتآپهای پورتفولیوی پرسال پیوست.
«کشتیار» گروهی متشکل از متخصصان جوان است که در راه
توسعه صنعت فناوری فضایی و بهبود سیستم کشاورزی ایران
فعالیت میکنند .این گروه با توجه به تغییر اقلیم و کمبود منابع،
از هوش مصنوعی و آنالیز دادهها در کنار علوم سنجش از دور برای
بهبود مدیریت مزارع استفاده میکنند .هدف اصلی استارتآپ
کشتیار نظارت بر روند تولید محصول ،شناسایی نقاط ضعف و
کمک به رفع آنها است .کشتیار به کشاورزان این امکان را میدهد
تا همواره در هر ساعت از شبانهروز و در هر کجا به اطالعات زمین
خود دسترسی داشته باشند و روند تولید خود را بهینه کنند.
پایش ماهوارهای محصوالت ،نظارت بر عملکرد و رشد گیاهان،
تناوب کاشت ،هواشناسی کشاورزی ،توصیه و مشاوره در زمینه
کودها و تغذیه گیاهان و مدیریت فعالیتهای مزرعه از جمله
خدمات استارتآپ کشتیار است.

روزنامه صبح ایران

شرکتهایتکنولوژیمحور

گروه شرکتها42710410 :

sherkat@den.ir

معاون کسبوکار گروه فنآوا در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» مطرح کرد

ضرورت حمایت از شرکتهای نوپا

بهنام عقیلی:پیشرفتکسبوکار دیجیتال
دیگر از سال گذشته و شرکتهای این حوزه
رقابت روزانه دارند .این پیشرفت از همه جهات
در راستای منفعت انسان است و جوامع
بینالملل بیشاز پیش به آن اهمیت میدهند.
به گزارش «دنیایاقتصاد» ،پیشرفت امروز
 ICTقابلمقایسه با  10سال گذشته نیست و
این پیشرفت سرعت باالیی دارد .اهمیت این
حوزه بهقدری باالست که سالبهسال بودجه
بیشتری به آن اختصاص مییابد و دولتها
بیشازپیش به آن اهمیت میدهند ،اما کمکی
که  ICTبه جنبههای مختلف زندگی کرده
است با هیچ حوزهای قابلمقایسه نیست .امروز
برای بیشتر کارهای روتین دیگر نیاز به حضور
فیزیکی نیست و تنها با داشتن یک موبایل یا
لپتاپ انجام میشود.
اما جنبه مثبت  ICTرا نمیتوان در سرعت
انجام کار خالصه کرد .یکی از جنبههای مثبت
و مهم این حوزه کمک به محیطزیست است.
به طوریکه حجم باالی اسناد را میتوان در
یک فایل کم حجم در یک حافظه دیجیتالی
نگهداری کرد و همین مساله از هدر رفت
مقادیر باالی کاغذ جلوگیری خواهد کرد.
در کنار حجم باالی مصرف کاغذ ،بایگانی
اسناد نیز مساله دیگری است که نیاز به نیروی
انسانی و فضای بزرگ دارد .پیشرفتهای این
حوزه باعث شده تا از همه این دردسرها راحت
شویم ،دقت را چاشنی کارکنیم و دغدغهها را
کمتر کنیم.
اهمیت حوزه  ICTتا آنجاست که دولت
الکترونیک یکی از اهداف مهم کشور ما و
حتی کشورهای دیگر برای توسعه و پیشرفت
است .بر همین اساس شرکتهای زیادی در
کشور تاسیس شدند تا برای رسیدن به این
هدف کمک کنند .حوزه  ICTبهقدری وسعت
پیدا کرده که روزبهروز بر تعداد این شرکتها
افزوده میشود و برخی از آنها هلدینگی عمل
میکنند و چند زیرمجموعه دارند .گروه فنآوا
ازجمله هلدینگهای پیشرو در صنعت ICT
است که در حوز ههای مختلف این صنعت با
شرکتهای زیرمجموعه خود در حال فعالیت
است .این گروه از دیرباز در حوزههای مختلف
 ICTفعال بوده و در برنامهریزیهای آتی خود
بنا دارد تا دو فعالیت جدید را در حوزه  ICTبه
سبد محصوالت و خدمات خود اضافه کند.
سید احمد طباطبایی معاون کسبوکار
گروه فنآوا در رابطه با فعالیتهای این شرکت
گفت .:بر اساس پیشینه اطالعاتی موجود و
ظرفیتهای بالقوه شرکت مارکت پلن سه
سالهای را بر اساس محصوالت و خدمات،
بازار و منابع موجود ،ماموریت و چشمانداز و
استراتژیهای بازاریابی در بستر زمان برای
شرکت تهیه شده است

هما نطور که میدانید گروه فنآوا یکی
از پیشکسوتان حوزه  ICTدر کشور بوده
بهگونهای که مجموع مجوزهایی که این گروه
در حوزه  ICTدارد منحصربهفرد و بینظیر
است،
وی در ادامه گفت :در حال حاضر ما
ارائهکننده هفت راهکار محصول و خدمات
در حوزه  ICTهستیم.
معاون کسبوکار گروه فنآوا اظهار کرد:
مشاوره ،طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای
پروژههای برق سالم بهعنوان اولین حوزهای
است که گروه فنآوا آن را در شرکت شبکه
گستر فنآوا با ارائه محصوالتی نظیر سوالر
پنل ،دیزل ژنراتور ،UPS ،باتری
و تابلو برق با هدف تامین برق
سالم برای فعالیت تجهیزات
صنعت  ICTارائه میکنند.
طباطبایی ادامه داد :دومین
حوزه فعالیت گروه فنآوا
مشاوره ،طراحی ،تامین
تجهیزات پسیو اکتیو اجرای دیتا
سنترو ارائه سرویسهای مربوط
به این حوزه است .دو شرکت داد هپردازی
فنآوا و داده سامانه گروه فنآوا با دارا بودن
دیتاسنترهایی در مقیاس صد رک که با
بهترین طراحی و پیشرفتهترین تجهیزات
ساختهشد هاند سرویسهای خود را ارائه
میکنند.
وی در ادامه گفت :سومین حوزه راهکار
پرداخت الکترونیک است که در شرکت فنآوا
کارت بهعنوان یکی از شرکتهای دارای
مجوز  pspخدمات این حوزه را ارائه میکند.
ارائه خدمات درگاههای پرداخت الکترونیک
 ،IPGتجهیزات  ،POSباشگاه مشتریان و کلیه
سرویسها و خدمات این حوزه را ارائه میکند.
در این راستا شرکت تضمین گستر فنآوا برای

پشتیبانی فنی و رفع نیاز تجهیزات این صنعت
در گروه فنآوا را هاندازی شده که در حال
حاضر با تولید آداپتور و رول کاغذ موردنیاز
دستگا ههای  posو همچنین تعمیرات این
تجهیزات و تولید صندو قهای فروشگاهی
نیازهای شرکتهای فعال در صنعت پرداخت
الکترونیک را مرتفع میکند.
به گفته وی شرکت داد هپردازی فنآوا
ماموریت دارد بهعنوان دارنده مجوز  FCPدر
گروه فنآوا در حوزه ارتباطات ثابت در بستر
اینترنت بهعنوان چهارمین راهکار ارائهشده
در صنعت  ICTخدمات خود را به کاربران
خانگی ،کسبوکارها و سازمانها ارائه کرده
و ...در ایجاد فضای مناسبی
برای رشد و ارتقای سطح
پویایی ،چابکی و هوشمندی
آنها خدماتی نظیر ارائه تلفن
ثابت بر بستر  IPو ارائه پهنای
باند اینترنتی بر بستر فیبر نوری
وایرلس و شبکه اختصاصی ارائه
میکند.
طباطبایی افزود :حوزه پنجمی
که گروه فنآوا در آن با کمک دو شرکت کوه
نور و فنآوا ماهواره خود اقدام به ارائه سرویس
و خدمات میکند راهکارهای مخابراتی است.
این دو شرکت از شرکتهای گروه فنآوا
هستند .ارائه خدمات عمومی انتقال داده از
طریق ماهواره یا همان  ، SAPارائه سرویس
تلفن همراه دریایی ،اپراتور تلفن روستایی
 WLLو خدماتی نظیر آن ازجمله فعالیتهای
گروه فنآوا در این حوزه است.
وی ادامه داد :یکی از دستاوردهای جدید
گروه فنآوا مجموعه نواتک است .نواتک
شتا بدهند های است که برای حمایت از
شرکتهای نوپای حوزه  ICTراهاندازی شده
است .در حال حاضر در کشور ما معموال

شتا بدهند هها برای حمایت و گسترش
فعالیت شرکتهای نو پا منابع مالی آنها را
تامین میکنند .اما این شرکتها برای ادامه
حیات خود نیاز به حضور در بازار و تولید
محصول و انجام پروژه جهت تامین نیازهای
مالی خود دارند .ازاینرو گروه فنآوا با دارا
بودن بازار بالقوه ارائه خدمات و محصوالت
در صنعت  ICTبستر مناسبی را در مجموعه
نواتک خود برای رشد و شکوفایی شرکتهای
نو پا فراهم آورده است .حوزه راهکارهای امنیت
نمونهای است که در شتابدهنده نواتک رشد
و بلوغیافته و حوزه ششم فعالیت گروه فنآوا
را شکل داده و مشتریان دولتی و خصوصی
فراوانی را جذب کرده است.
طباطبایی گفت :ارائه خدمات حوزه امنیت
بهعنوان ششمین فعالیت گروه فنآوا خدماتی
چون ارزیابی ،طراحی و پیاد هسازی امنیت
شبکه و تست نفوذ و همچنین  DLPو انواع
 Firewallرا ارائه میکند.
وی ادامه داد :حوزه جدیدی که در گروه
فنآوا را هاندازی شده حوزه  BPOاست.
سازما نهای بزرگ دولتی و خصوصی برای
رفع نیاز خود در الیه مشتری و پشتیبانی و
رصد فرآیندهای خود نیازمند مجموعههای
چابک و حرفهای و دارای زیرساخت مناسب
برای پیگیری این امور هستند.
به گفته طباطبایی صنعت  BPOصنعتی
است که در آسیای جنوب شرقی ،فیلیپین
و هند فو قالعاده رشد داشته است و منطقه
خاورمیانه نیز بازار بسیار بزرگی برای این
صنعت است .از آنجا که کشور ما در منطقه
جغرافیایی خاص واقعشده ارائه خدمات به
مشتریان ترکزبان ،عربزبان و بازار آسیای
میانه نیز ازجمله فرصتهای صادراتی این
حوزه مناسب است .کالسنتر ،تحقیقات بازار،
راهکارهای بهبود کیفیت عملکرد ،پلتفرم
خدمات مجازی و رو شهای نوین فروش
محصول و خدمات ازجمله فعالیتهای BPO
است.
وی گفت :این فعالیتهای هفتگانه از
جمله مزیتهای گروه فنآوا است که
موجب میشود گروه فنآوا را بهعنوان تنها
دارنده سبد کاملی از خدمات و محصوالت
مختلف حوزه  ICTبشناسیم .وی در نهایت
گفت :در این راستا همپوشانی خدمات و
محصوالت ارائهشده توسط گروه فنآوا
زمینهساز فرصتهای مناسبی برای حضور در
بخشهای مختلف صنایع زیرساختی کشور
نظیر نفت و گاز و پتروشیمی ،صنعت مخابرات،
صنعت بانک بیمه و بورس ،صنعت درمان و
تجهیزات پزشکی ،صنعت لجستیک ،صنعت
هوشمندسازی ،صنعت آب و برق ،صنعت
گردشگری شده است.

ارائه تبلتهای سری میتپد  2021هوآوی با سیستمعامل «هارمونی»
دنیایاقتصاد :هوآوی در «رویداد هارمونی» در کنار معرفی
این سیستم عامل و انبوه ابزارهایی بر پایه آن ،سه مدل تبلت
جدید را نیز به خانواده میتپد خود افزود :برای اولین بار بدون
سیستمعامل اندروید روانه بازارهای جهان و ایران خواهند شد.
در ادامه با هم به بررسی این سه تبلت میپردازیم.
شرکت هوآوی در ادامه استراتژی استفاده از سیستمعامل
هارمونی به جای اندروید ،در کنار معرفی ساعتهای
هوشمند سری واچ  ،3تلویزیو نهای هوشمند سری
 Vision Sو مانیتورهای هوشمند خود ،تبلت میت پد  11و دو
تبلت میت پد پرو  10/8و میت پد پرو  12/6را نیز معرفی کرد.
تبلت هوآوی MatePad Pro 12.6 ،2021

این تبلت را باید قدرتمندترین دستگاه معرفیشده با
سیستمعامل هارمونی دانست .تبلتی که به تراشه پردازشی 5
نانومتری و اختصاصی  Kirin 9000Eمجهز شده است و قابلیت
استفاده از شبکه  5Gو ارتباط  Wi-Fi 6را نیز دارد .با توجه به این
بخش باید گفت که هیچ نرمافزار ،بازی یا کاری نخواهد بود که
به لطف  CPU، GPUو  NPUبسیار قدرتمند تراشه ،در باالترین
سطح ،قابل انجام نباشد.
در بخش نمایشگر ،همانطور که از نام این تبلت نیز مشخص
است یک پنل  12/6اینچی از نوع  OLEDبه کار رفته که نسبت
تصویر بسیار جذاب 90درصدی را با فناوری  FullViewو
حاشیههای حداقلی ،در اختیار کاربر قرار میدهد.
این نمایشگر با داشتن کنتراست بسیار باال و پوشش
100درصدی فضای رنگ  DCI-P3میتواند گزینه ایدهآلی برای
طراحان باشد.
همچنین دریافت گواهینام ه مراقبت از چشم TÜV Rheinland
 Full Care Display 2.0نیز نشاندهنده توجه باالی هوآوی به
استانداردهای سالمتی این نمایشگر است که امکان کار کردن
در مدت زمان طوالنی با آن را فراهم میکند.
از نمایشگر ویژگیهای ظاهری و ساخت این تبلت خودنمایی
میکنند .ضخامت میت پد پرو 12/6تنها  6/7میلیمتر بوده و
وزن آن فقط  609گرم است .یک نسخه ویژه با رنگ بدنه سبز و از
جنس چرم گیاهی نیز در اختیار کاربران قرار گرفته که جلوهای
خاص و بسیار زیبا خواهد داشت .نسخه کالسیک تبلت نیز با
ظاهری تحسینبرانگیز ،رنگ خاکستری مات دارد.
جدای از کلیه ویژگیهای سختافزاری فوق ،هوآوی نسخه 2/0
سیستمعامل هارمونی را برای این تبلت مورد استفاده قرار داده
که بهصورت ویژه برای افزایش بهرهوری در کار با تبلت برای سری
میتپد ،توسعه داده شده است .در این نسخه کاربر همه امور خود
را میتواند با تکیه بر هوش مصنوعی و امکانات دستگاه ،در همان

صفحه خانگی نیز انجام دهد؛ ولی امکانات دستگاه بسیار فراتر
از این صفحه است.
پشتیبانی از قلم نسل دوم  M-Pencilو انبوه امکانات ارتباطی
با دستگاههای دیگر را نیز باید در کنار پشتیبانی از موس و صفحه
کلید بیسیم این تبلت قرار دهیم که آن را به یک دستگاه همه
چیز تمام برای طراحی ،امور مهندسی و بهرهوری تبدیل میکند.
در بخش چندرسانهای نیز هوآوی سنگ تمام گذاشته و 8
بلندگوی باکیفیت همراه با  4میکروفون را برای تجربه عالی و
حتی مکالمه در حالتی که تا  5متر با تبلت فاصله داشته باشید،
ارائه کرده است.
برخالف بسیاری از رقبا ،این تبلت به یک دوربین عالی سهگانه
در پشت مجهز شده که سنسور  13مگاپیکسلی واید را به همراه
یک سنسور  8مگاپیکسلی اولترا واید و یک سنسور سنجش عمق
میدان  ToFهمراه کرده است و انبوهی از قابلیتهای هوشمند را
در کنار فیلمبرداری  K4ارائه میکند.
در نهایت باید به باتری غولپیکر  10/050میلیآمپر ساعتی
دستگاه اشاره کنیم که به راحتی انرژی مورد نیاز دستگاه را برای
یک روز کامل کاری فراهم میکند .نکته جذاب دیگر در مورد
باتری دستگاه قابلیت شارژ آن با فناوری  SuperChargeهوآوی
و توان حداکثر  40واتی است در کمتر از یک ساعتونیم است.
البته میتوانید با قابلیت شارژ معکوس آن دستگا ههای دیگر
مانند ایربادز و ساعت هوشمند را با سرعت  10وات ،شارژ کنید.
تبلت هوآوی MatePad Pro 10.8 ،2021

دومین تبلت این رویداد میت پد پرو  10/8اینچی بود که از یک
نمایشگر  IPS LCDبا روشنایی باال و رزولوشن  2560در 1600
پیکسل استفاده میکند .این تبلت در بخش پردازشی به تراشه
قدرتمند  Snapdragon 870مجهز شده است که قابلیت استفاده
از  Wi-Fi 6را دارد.
فارغ از ویژگیهای نر مافزاری این تبلت که چیزی کمتر از

نسخه  12/6اینچی معرفی شده ندارد ،از قلم هوشمند نسل دوم
 ،M-Pencilموس و کیبورد بیسیم هوآوی نیز میتوان همراه با
آن استفاده کرد.
این تبلت با جنس بدنه آلومینیومی خود و ضخامت تنها 7/2
میلیمتر ،بسیار سبک است و فقط  460گرم وزن دارد .دیگر
تفاوت این تبلت با نسخه  12/6اینچی در بخش دوربین است که
در پشت دستگاه از دوربینی  13مگاپیکسلی استفاده شده؛ اما
هر دو تبلت دوربین سلفی  8مگاپیکسلی دارند.
هوآوی در هر دو تبلت سری میت پد پرو خود از  8گیگابایت
حافظه رم و دو نوع حافظه داخلی  128یا  256گیگابایت با
تراشههای بسیار سریع از نوع  UFS 3.1استفاده کرده است.
همچنین نسخه  10/8اینچی از یک باتری  7250میلیآمپر
ساعتی استفاده میکند که مانند نسخه بزرگتر با همان سرعت
باالی فناوری  40واتی  SuperChargeقابل شارژ است.
تبلت هوآوی MatePad 11 ،2021

این تبلت که ارزا نترین نسخه معرفیشده در رویداد اخیر
هارمونی بود نیز از نمایشگر  IPS LCDولی با نرخ بهروزرسانی
صفحه  120هرتز استفاده کرده که بزرگی  10/95اینچی داشته
و کلیه امکانات نرمافزاری را که در مورد تبلتهای سری میت پد
پرو اشاره شد ،با خود به همراه دارد.
این تبلت با تراشه پردازشی  Snapdragon 865ساخته شده و
در کنار آن از  6گیگابایت حافظه رم و دو نوع حافظه داخلی  64یا
 128گیگابایتی استفاده میکنند .مانند نسخه  10/8اینچی میت
پد پرو ،در نسخه  11اینچی نیز از یک باتری  7250میلیآمپر
ساعتی استفاده شده است که قابلیتهای شارژ سریع و شارژ
معکوس مانند آن را در اختیار کاربران قرار میدهد.
با توجه به رنج قیمتی این تبلت و پشتیبانی آن از قلم ،موس و
کیبورد هوشمند ،باید گفت که میت پد  11یکی از جذابترین
تبلتهای بازار است که قابلیتهای نرمافزاری گستردهای را در
اختیار کاربران قرار میدهد .استفاده از فناوری HUAWEI Share
نیز ابزار دیگری است که به میت پد  11کمک میکند تا با دیگر
دستگاههای هماهنگشده ،انتقال سریع و بدون واسطه فایل را
ارائه کند و بتواند از نرمافزارهای دستگاه دیگر بدون محدودیت
استفاده کند.
در نهایت هوآوی از امکانات نرمافزاری جدید برای تبلتهای
خود نیز رونمایی کرده که تحت سیستم عامل هارمونی ارائه شده
است .از جمله این تغییرات میتوان به کنترل پنل جدید ،امکان
نمایش اطالعات بیشتر در صورت نگهداشتن نشانگر ماوس روی
آیکن برنامه و ویجتهای خدماتی اشاره کرد که کار با این تبلتها
را آسانتر از گذشته میکند.

بازی رایانهای

رکورد جدید فروش گیمینگ و مانیتورها
در آسیا-اقیانوسیه
دنیای اقتصاد :بازار رایانههای شخصی گیمینگ (دسکتاپ و
نوتبوک) و بازار مانیتور در منطقه آسیا-اقیانوسیه بهاستثنای
ژاپن رکورد رشد ساالنه 12/3درصدی را در سال  2020ثبت
کرد که بر اساس آمار و ارقام منتشرشده میزان فروش آنها به
بیش از 21/7میلیون واحد رسیده است.
به گزارش بخش ترجمه شرکتها ،سوشیالنیوز به بررسی
آمار و اطالعات فصلی تجهیزات گیمینگ جهانی که اخیرا
توسط موسسه اینترنشنال دیتا کورپوریشن  IDCمنتشر شده،
پرداخته است .گزارشهای این موسسه حاکی از آن است که
شیوع بیماری همهگیر کرونا موجب قفل شدن همه بازارهای
منطقه آسیا و اقیانوسیه بهاستثنای ژاپن ( )APeJدر سال 2020
شده و به ایجاد فرصتهای جدید برای بسیاری از فناوریهای
مصر فکننده ،بهویژه دستگا هها و تجهیزات مربوط به بازی
(رایانههای شخصی و مانیتور) ،کمک کرده است .از طرف دیگر
بازار رایانههای شخصی گیمینگ در مقایسه با سال  2019رشد
4/9درصدی را تجربه کرد و نوتبوکهای ویژه بازی بیشترین
تاثیر را روی این رشد قابلتوجه داشتهاند ،بهطوریکه آمار و
ارقام نشان میدهند که فروش نوتبوک مخصوص بازی طی
یک سال بیش از 16/1درصد رشد داشته و در سال  2020به
9/7میلیون دستگاه رسیده است .همچنین فروش دسکتاپ
رکورد 6/6درصد را ثبت کرد.
در این رابطه یژی لیائو ،تحلیلگر بازار گیمینگ در IDC
اظهار کرد :با توجه به اینکه بسیاری از مصر فکنندگان در
این بخش در بسیاری از اوقات سال  2020به دلیل بیماری
همهگیر در خانه خود را قرنطینه کرد هاند ،بازی به یکی از
منابع اصلی سرگرمی تبدیل شد که این امر به افزایش تقاضا
برای تجهیزات گیمینگ کمک بسیاری کرد .لیائو در بیانیهای
افزود :محدودیتهای عرضه در پنلهای  ،LCDمدارهای
مجتمع و واحدهای پردازش گرافیك (  )GPUبه این معنی
است كه شرکتهای سازنده کنونی رایانه ،قادر به همگامسازی
تولید خود با تقاضای بازار نیستند .براساس این گزارش بازار
مانیتورهای گیمینگ نیز در سال  2020رشد  5/6درصدی
داشته است .این در حالی است که مانیتورهای مخصوص بازی
با نرخ تازهسازی(144 ) refresh rateهرتز هنوز هم اصلیترین
محصول فروختهشده در منطقه بودند .مانیتورهای بازی با
نرخ تازهسازی  165هرتز با رشد ساالنه 400/6درصدی بهطور
قابلتوجهی رشد کردند ،زیرا بازیکنان باز یهای رایانهای
همچنان به افزایش اشتهای خود برای مانیتورهای با نرخ
تازهسازی باالتر ادامه میدهند.
این گزارش نشان میدهد درحالیکه همه بازارهای منطقه
رشد ساالنه را تجربه کردهاند ،بازارهایی که بیشترین رشد را در
سال  2020داشتند در کشورهای مالزی ،نیوزیلند ،اندونزی،
استرالیا و هند بودند.
همچنین موسسه  IDCانتظار دارد که در سال  2021میزان
فروش محصوالت رایانهای مختص بازی15 ،درصد رشد کند،
زیرا پیشبینی میشود بحران کرونا کماکان در بازارهای مختلف
گسترش یابد و بازیها هنوز هم بهعنوان منبع اصلی سرگرمی
مصر فکنندگان همچنان رشد میکنند .لیائو در انتها گفت:
در سال  2021انتظار میرود که کمبود عرضه این محصوالت
متعادل شود ،زیرا سفارشهای قبلی بهزودی تحویل مشتریان
میشوند و همچنین عاد یسازی شرایط در بازارهایی که
وضعیت بیماری همهگیر در آنها بهتر کنترل میشود ،میتواند
مزید بر علت شود.
بینالملل

«تیموبایل» آماده حکمرانی بر بازار 5G
دنیای اقتصاد :مدیرعامل شرکت تیموبایل مایک سیورت،
دوشنبه هفته گذشته چشمانداز دهه آینده شرکت خود را
بیان کرد و در گفتوگو با خبرگزاری  CNBCگفت معتقد است
شرکت او میتواند در دهه آینده رهبر دنیای  5Gباشد .تیموبایل
یک شرکت هلدینگ ارائهدهنده خدمات تلفن همراه آلمانی
و چندملیتی است ،یکی از شرکتهای تابعه دویچهتلکوم به
شمار میآید.
به گزارش بخش ترجمه شرکتها سیورت در مصاحبه
با جیم کرامر ،مجری برنامه  Mad Moneyاظهار کرد :ما
در حال بررسی و تنظیم قوانین مربوط به دوران شبکه
 5Gهستیم ،زیرا همیشه بسیار جلوتر از زمان خود حرکت
میکنیم و این قوانین در راستای رضایت مشتریانمان تنظیم
خواهد شد و برای ما نیز درآمدزایی مناسبی به همراه خواهد
داشت .همچنین برتری ما در دهههای آینده را تضمین
خواهد کرد .ما قصد داریم برای کل دهه موسوم به دهه 5G
رهبری خود را بر این بازار تثبیت کنیم .شرکت تیموبایل
پس از شروع سرمایهگذاری در زیرساختهای شبکه جدید
که نسل پنجم اتصال بیسیم است ،با افزایش سهام خود
مواجه شده است .این شرکت در حال حاضر ادعا میکند
که برنامههایی برای پوشش  5Gبرای  295میلیون نفر در
1/6میلیون مایل مربع دارد.
سیورت در ادامه افزود که آینده اینترنت از آن
اینترنت کامال آنالین  5Gتلفن همراه است و افزود که
این شرکت انتظار دارد در سال جاری حدود 40درصد
دسترسی به محصول اینترنت فوق ظرفیت نسل پنجم
( )Ultra Capacity 5Gخود را افزایش دهد .وی گفت :ما امروز
140میلیون نفر را تحت پوشش این شبکه قرار میدهیم ،در
حالی که رقبایمان تنها  4یا 5میلیون نفر را تحت پوشش قرار
دادهاند و قرار است در پایان سالجاری این میزان را به 200
میلیون نفر برسانیم .اینها دالیل ما برای سبقت گرفتن از
سایرین در زمینه شبکه  5Gطی سالهای آتی است .شرکت
تیموبایل پس از شرکتهای وودافون ،بهارتی ایرتل و تلفونیکا
بهعنوان چهارمین اپراتور چندملیتی موبایل جهان شناخته
میشود .این شرکت همچنین با در اختیار داشتن شبکهای از
۲۵۰میلیون مشترک خطوط تلفن همراه ،در بین ده اپراتور
بزرگ موبایل جهان ،قرار دارد.
سهام شرکت تیموبایل روز دوشنبه 0/69درصد کاهش یافت
و روی  143/51دالر بسته شد .این در حالی است که قیمت
سهام این شرکت در سال  2021بیش از 6درصد افزایشیافته
است و بهراحتی توانست رقبای خود یعنی شرکتهای ورایزون
و  AT&Tرا در این زمینه پشت سر بگذارد .سهام شرکت AT&T
بیش از 1/11درصد و سهام شرکت ورایزون 2/64درصد رشد را
در مقایسه با سال گذشته داشتهاند.

