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پنج صفحهشماره 32سال یکم28 ژانویه 2017شنبه نهم بهمن 1395 ویژه نامه  تکنولوژى خبرگزاري صدا و سیما

فناورى هاى نوین

روبات خبرنگار   
روبـات شـیائو نـان Xiao Nan، اولیـن کار خبـرى خـود را با 
نوشـتن یـک مقالـه بلنـد در یـک روزنامـه چینى آغـاز کرد. 
بـه گفتـه محققـان، ایـن گـزارش 300 کارکترى کـه محور 
آن ازدحـام در ‹جشـنواره بهـار› بـود، تنهـا در یـک ثانیـه 
نوشـته شـد و روزنامـه ‹سـاوترن متروپولیـس› در گوانگـژو 

آن را منتشـر کـرد.

جهان شبکه اى

اپلیکیشن سیم پى   
زیرسـاخت سـیم پى بـه شـکلى طراحـى شـده کـه قابلیـت 
فـروش و ارائه انواع محصـوالت و خدمـات الکترونیک را به 
کاربـران فراهـم مى کند. ایـن اپلیکیشـن توسـط آلتون تک 
در دانشـگاه صنعتى شـریف، با هـدف ارتقاى سـطح زندگى 
و کار مشـتریان از طریـق ارایـه راهکارهاى نویـن و موثر با 
اسـتفاده از دانـش روز دنیا در حـوزه فنـاورى اطالعات تهیه 

شـده است.

اپـکده

45 میلیون ایرانى؛ کاربر فضاى مجازى   
رئیـس مرکـز فنـاورى اطالعـات و رسـانه هاى دیجیتال 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـالمى  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
آسـیب هاى  کنتـرل  زمینـه  در  الزم  زیرسـاخت هاى 
فضـاى مجـازى ایجـاد شـده اسـت، گفـت: 45 میلیون 

ایرانـى کاربـر فضـاى مجـازى هسـتند.
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                          افزایش شاخص هاى دسترسى به شبکه در کشور

معــاون وزیــر ارتباطــات از افزایــش شــاخص هاى تقریبــى دسترســى بــه شــبکه طــى چهــار ســال اخیــر در کشــور خبــر داد و گفــت: شــاخص هاى دسترســى 
شــبکه در کشــور مــا بیــن 7 تــا 10 برابــر شــده اســت.  وى افــزود: طــى ســال هاى اخیــر ظرفیــت انتقــال دیتــا در شــبکه داخلــى مــا بــه 4 ترابایــت افزایــش 
ــى درون  ــز حرکــت های ــز خواهــد رســید ضمــن اینکــه در فضــاى ICT کشــور نی ــت نی ــه 10 ترابای ــزان ب ــن می ــده ای ــاه آین ــد م ــه طــى چن ــه البت ــه ک یافت

اکوسیســتمى کــه بــا حمایــت هــاى دولتــى و همــکارى بخــش خصوصــى بــه وجــود آمــده، شــکل گرفتــه اســت.

      بیانات رهبر معّظم انقالب  

و  آمـوزش  دشـمن،  برنامه هـای  از 

طریـق   از  ایـران؛   در  افـرادی  تسـلیح 

فضـای مجـازی اسـت تـا به جـان ملت 

. بیفتند

29 ربیع الثانى 1438
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 روبات خبرنگار 

روبـات شـیائو نـان Xiao Nan، اولیـن کار خبـرى 
خـود را بـا نوشـتن یک مقالـه بلنـد در یـک روزنامـه چینى 
آغاز کـرد. به گفتـه محققـان، ایـن گـزارش 300 کارکترى 
کـه محـور آن ازدحام در ‹جشـنواره بهـار› بود، تنهـا در یک 
در  متروپولیـس›  ‹سـاوترن  روزنامـه  و  شـد  نوشـته  ثانیـه 
گوانگـژو آن را منتشـر کـرد.  بـه گفتـه ‹وان شـیائو جـون› 
اسـتاد دانشـگاه پکـن، روبـات یـاد شـده از عهـده نـگارش 
گـزارش هـاى کوتـاه و بلنـد برمـى آیـد و در مقایسـه بـا 
قدرتمندتـرى  تحلیـل  و  تجزیـه  توانایـى  از  گزارشـگران، 
گـزارش  در  بیشـترى  عمـل  سـرعت  و  اسـت  برخـوردار 
نویسـى دارد، امـا بـه ایـن معنـى نیسـت کـه روبـات هاى 
هوشـمند بـه زودى کامـال جایگزیـن خبرنـگاران خواهنـد 

شد.

ربات هاى داروخانه 

ربات هـاى داروخانـه بـه منظـور کاهـش هزینـه و 
بـراى افزایـش اطمینـان از اینکـه تمامـى بیمـاران نسـخه 
خـود را بـه درسـتى دریافـت مى کننـد پـا بـه داروخانه هاى 
امـارات متحـده عربـى گذاشـته اند. ایـن ربات هـا مى توانند 
اطالعـات بیـش از 35 هـزار نـوع دارو را در حافظـه خـود و 
12 نسـخه را ظـرف کمتر از یـک دقیقه بپیچنـد و به میزان 
قـرار  مربوطـه  مسـئوالن  و  پرسـتاران  اختیـار  در  الزم 
کیفیـت  از  تنهـا  نـه  داروخانـه  ربات هـاى  مى دهنـد.کار 
باالیـى برخـوردار اسـت بلکـه احتمال خطـاى بسـیار کمى 
دارد.طبـق گزارشـى کـه اخیـرا منتشـر شـده اسـت، امارات 
متحـده عربـى در راسـتاى گسـترش ایـن فنـاورى اولیـن 

ربات داروخانه را در بیمارستان رشید دبى راه اندازى کرد.

سرمایه گذارى مایکروسافت روى امنیت سایبرى   
بهـارات شـا، نایـب رئیـس بخـش امنیـت مایکروسـافت، طى سـخنرانى خـود در 
یکـى از کنفرانـس هـاى امنیتـى جهـان اعـالم کـرد که ایـن روزهـا، بسـیارى از 
کاربـران در اقصـى نقـاط جهـان از فضـاى ابـرى و یـا همـان کالود بـراى ذخیره 
سـازى و انتقـال اطالعات خود اسـتفاده مى کننـد و از ایـن رو، اتخـاذ راهکارهایى 
بـراى باال بـردن امنیت ایـن فضا، یکـى از اولویت هاى این شـرکت محسـوب مى 
شـود. وى در ادامـه بـه آمـار و ارقامـى در ایـن خصـوص اشـاره و عنوان کـرد که 
در حـدود دو الى سـه سـال گذشـته، در هـر هفته شـاهد 20 هـزار حمله سـایبرى 
از سـوى هکرهـا بـوده ایـم که ایـن رقـم امـروز بـه 600 الـى 700 هزار مـورد در 
هـر هفته رسـیده اسـت. مایکروسـافت در گزارش سـه ماهه سـوم سـال گذشـته، 

اعالم کـرد که میـزان درآمدهاى 
بخـش کالود ایـن شـرکت یعنى 
Azure افزایشـى 116 درصـدى 

را نشـان داد و از ایـن رو، ارتقـاى 
کانـون  در  بخـش  ایـن  امنیـت 
شـرکت  ایـن  مدیـران  توجـه 
مدیـر  ایـن  اسـت.  گرفتـه  قـرار 
مایکروسـافت در ادامـه افـزود که 

در طـى یکى دو سـال آینـده، مى بایسـت از تکنولـوژى ها و سیسـتم هـاى احراز 
هویـت جدیـد اسـتفاده کنیم.

گروهى متشـکل از دانشمندان و مهندسـین الکترونیک    
از دانشـگاه یوتـا دسـتگاهى ابـداع کرده انـد کـه لنزهاى آن 
بـا توجـه بـه چیـزى کـه کاربـر بـه آن نـگاه مى کنـد بـه 
صـورت خـودکار تنظیـم مى شـود. بـه ایـن ترتیـب کافـى 
اسـت ایـن عینک هـا را بـه چشـم بزنیـد تـا بـه صـورت 
اتوماتیـک بـا توجـه بـه چیـزى کـه بـه آن نـگاه مى کنیـد 
تنظیـم شـوند و بهتریـن حالـت دیـد را در اختیـار شـما قرار 
دهنـد. ایـن لنزهـا از گلیسـیرین مایع درسـت شـده اند و در 
قابـى کـه از مـواد پالسـتیکى و ارتجاعى سـاخته شـده قرار 
گرفته انـد. پشـت ایـن لنزها نیز سـه فعـال کننـده مکانیکى 
وجـود دارد کـه بـا عقـب و جلـو کـردن ایـن قـاب انحنـاى 
لنزهـا را تغییـر داده و باعث مى شـود کـه کاربـر بهترین دید 

را داشته باشد.

             عینکى با قابلیت فوکوس خودکار

پرونده امنیـت

سیاه چاله اطالعاتى جستجوى گوگل را تهدید مى کند   
گم شـدن اطالعـات موجـود در اینترنت به موجب عـدم توانایـى موتورهاى جسـتجو و مخصوصا 

گـوگل در یافتن ایـن داده هـا منجر به ایجاد سـیاه چاله هـاى اطالعاتى مى شـود.
جسـتجوى گـوگل ایـن روزهـا تبدیـل بـه اولیـن و اصلى تریـن روش بـراى یافتن اطالعـات از 
اینترنت توسـط بشـر شـده اسـت؛ حال آنکه ایـن روش از جسـتجو و یافتـن اطالعـات ایراداتى 
دارد کـه ماهیـت اینترنـت را بـا توجـه بـه تعریفـى کـه از آن سـراغ داریـم، تهدیـد مى کنـد. در 
صورتـى کـه راه حلى بـراى این مشـکالت اندیشـیده نشـود و هر روز شـاهد رشـد بیشـتر آن ها 
باشـیم، مقابلـه بـا آن هـا بسـیار سـخت خواهـد شـد. بزرگ تریـن تهدیـد موجـود، عـدم توانایى 
موتورهـاى جسـتجویى نظیـر گـوگل بـراى شناسـایى و ایندکس کـردن اطالعاتى اسـت که در 
وب جهانـى وجـود دارنـد و رشـد هر چـه بیشـتر ایـن مشـکل منجر بـه ایجـاد سـیاه چاله هاى 
اطالعاتى خواهد شـد. سـیاه چالـه ى اطالعاتى بـه داده هاى موجـود در اینترنت اطالق مى شـود 
کـه موتور هاى جسـتجو قادر به شناسـایى، ایندکس کردن و جسـتجوى آن ها نیسـتند و با رشـد 

هـر چـه بیشـتر حجـم ایـن داده ها 
شـدن  بزرگ تـر  معنـاى  بـه  کـه 
بـراى  آینـده  اسـت،  چالـه  سـیاه 
کسـب و کار جسـتجوى گـوگل که 
شـاهرگ درآمدزایـى ایـن کمپانـى 
ایـن  مى شـود.  تاریک تـر  اسـت، 
اطالعات همـان داده هایى هسـتند 
کـه درون اپلیکیشـن ها، موتور هاى 

جسـتجو و وب سـایت ها بـا معمـارى یـک صفحـه اى قـرار گرفته  انـد.



دانشـکده
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اکثر گوشى هاى کنونى بازار امکان اتصال کارت حافظه microSD را دارند به غیر از تعداد معدودى مثل Galaxy S6 و یا Note5. در اکثر گوشى هاى کنونى بازار شما مى توانید تا 128 گیگابایت 
کارت حافظه به گوشى متصل کنید و بسته به مدل و برند شاید مواردى باشد که باید در نظر بگیرید تا بهترین 

انتخاب را براى خرید کارت حافظه براى گوشى خود داشته باشید.

MICROSD تفاوت میان کارت هاى حافظه
کارت هاى حافظه microSD برحسب سرعت انتقال اطالعات و همچنین ظرفیت کالس بندى مى شوند. کارت 

هاى موسوم به SD یا Secure Digital به کارت هاى 128 مگابایت تا 2 گیگ اطالق مى شود. کارت هاى 
SDHC یا Secure Digital High Capacity به ظرفیت هاى 2 گیگ تا 32 گیگ گفته مى شود و SDXC یا 

Secure Digital Extended Capacity با کارت هاى حافظه تا 2 ترابایت گفته مى شود.

کالس بندى کارت هاى حافظه به سرعت آنها نیز بستگى دارد. کالس هاى کارت حافظه با نام هاى 2، 4، 6، 10، 
UHS 1 و UHS 3 نامگذارى مى شود. 

بهترین کارت حافظه MICROSD براى گوشى موبایل من کدام است؟
انتخاب یک کارت حافظه مناسب براى گوشى شما وابسته به دو المان است، سرعت و ظرفیت. اگر قصد خرید یک کارت حافظه براى ذخیره اسناد را دارید، کارت با ظرفیت 8 و یا 16 گیگابایت براى شما 

کافى است. اما اگر زیاد با تصاویر و ویدئو ها سرکار دارید و یا به شنیدن موسیقى عالقه دارید بهترین انتخاب براى شما حافظه هاى با ظرفیت باالتر هستند تا مبادا در مواقع لزوم براى شما کارا باشند. 
بدون شک یکى از مهمترین عوامل در انتخاب یک کارت حافظه خوب هزینه کارت و یا بودجه ى شماست، حتما هم خوب میدانید که هر قدر ظرفیت و سرعت کارت انتخابى شما باالتر باشد باید هزینه 

باالترى پرداخت کنید.
اگر از جمله افرادى هستید که به نصب برنامه با تعداد زیاد عالقه دارید و بر روى کارت حافظه microSD انها را ذخیره مى کنید، حتما توجه کنید که در حین خرید سرعت براى شما بسیار مهم است و 

باید کارتى با حداقل سرعت 10 یا همان کالس 10 انتخاب کنید.
اگر اهل فیلم بردارى با کیفیت HD و یا full HD هستید، کارت حافظه با کالس 4 و یا 6 براى شما بهترین گزینه است. خرید و یا استفاده از کارت حافظه با کالس 2 را اصال به شما پیشنهاد نمى کنیم 

چراکه سرعت این مدل از کارت هاى microSD بسیار پایین است.

جهان شبـکه اى

45 میلیون نفر ایرانى کاربر فضاى مجازى هستند   
رئیـس مرکز فنـاورى اطالعـات و رسـانه هاى دیجیتـال وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمى 
بـا بیـان اینکـه زیرسـاخت هاى الزم در زمینـه کنتـرل آسـیب هاى فضـاى مجـازى ایجاد 

شـده اسـت، گفت: 45 میلیـون ایرانـى کاربر فضـاى مجازى هسـتند.
رئیـس مرکز فنـاورى اطالعات و رسـانه هاى دیجیتـال وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمى با بیان 
اینکـه زیرسـاخت هاى الزم در زمینـه کنتـرل آسـیب هاى فضـاى مجـازى ایجـاد شـده اسـت، 
خاطرنشـان کرد: بـا کمک مراجـع تقلید به ویـژه مقام معظـم رهبرى قصـد داریـم فضایى بدون 

آلودگـى را بـراى مردم ایجـاد کنیم.
وى بابیـان اینکـه چـاره اى اندیشـیدیم که تمـام دارنـدگان محتوا هویـت خود را مشـخص کنند 
و کسـانى که ایـن کار را انجـام دهند شـماره منحصر به  فـردى را بـراى خود دریافـت مى کنند، 
همچنیـن ایـن کار بـا زیرسـاخت هـوش مصنوعى اسـت و در صـورت تخلـف شـماره را از وى 

گرفت. خواهیـم 
موسـویان  مرتضـى  سـید 
خاطرنشـان کرد: دغدغـه وزیر در 
ایـن عرصـه همـان دغدغـه مقام 
اسـت  مراجـع  و  رهبـرى  معظـم 
عالـى  شـوراى  در  را  مصوبـه اى 
فضـاى مجـازى ایجـاد کرده ایـم 
کـه چنیـن مصوبـه اى تـا اآلن در 
زمینـه پاك سـازى وجـود نداشـته 

اسـت.

کتاب هاى الکترونیکى در استور ویندوز 10    
وبسـایت MSPowerUser گـزارش مـى دهـد کـه مایکروسـافت قصـد دارد کتـاب هاى 
الکترونیکـى را بـه فروشـگاه دیجیتالـى وینـدوز بیـاورد. بخـش جدید قـرار اسـت در کنار 
قسـمت هـاى پیشـین مثل اپلیکیشـن هـا، بـازى ها، موسـیقى، سـریال هـا و فیلـم هاى 

سـینمایى، جایـگاه جدیـدى را در اختیـار بگیرد.
 کاربـران وینـدوز 10 مـى تواننـد پـس از راه افتـادن ایـن بخـش، بـه راحتـى نسـخه 
الکترونیکـى بسـیارى از کتـاب هاى انگلیسـى زبـان را دریافت کننـد. با گسـترش فعالیت 

ایـن بخـش، زبـان هـاى دیگـرى نیـز تحـت حمایـت قـرار خواهنـد گرفت.
 پـس از خریـد، کاربر مـى تواند آن هـا را در مرورگـر اج مطالعه کنـد. چنیـن قابلیتى براى 
کاربـران وینـدوزى کـه مـى خواهنـد کتـاب خانـه شـان را هم بـا محیـط سیسـتم عامل 

یکپارچـه کننـد مـى تواند بسـیار مفید باشـد.
 مایکروسـافت اخیـرا پشـتیبانى 
از فرمـت EPUB را طـى پیش 
 Creators آپدیـت  نمایـش 
کـرد  اضافـه   10 وینـدوز  بـه 
اج  مایکروسـافت  کاربـران  و 
هـم مـى تواننـد کتـاب هـا را 
بوکمـارك کـرده و کلکسـیون 

بسـازند.
 

microSD همه چیز راجع به کارت هاى حافظه
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زاویـه دید

ســازى  تجــارى  جشــنواره  ســومین  افتتاحیــه  در  دوایــى  امیرحســین 
فناورى هــاى پیشــرفته بــر اهمیــت ایجــاد اکوسیســتم ســرمایه گذارى در 
ــا  ــه اینکــه م ــا توجــه ب ــد کــرد و گفــت: ب ــاورى هــاى کشــور تاکی راســتاى فن
طــى 4 ســال اخیــر شــاهد افزایــش 7 تــا 10 برابــرى شــاخص دسترســى مــردم 
ــترى  ــز بیش ــش تمرک ــن بخ ــر ای ــد ب ــتیم بای ــور هس ــطح کش ــبکه در س ــه ش ب
داشــته باشــیم. وى افــزود: طــى ســال هاى اخیــر ظرفیــت انتقــال دیتــا در شــبکه 
داخلــى مــا بــه 4 ترابایــت افزایــش یافتــه کــه البتــه طــى چنــد مــاه آینــده ایــن 
میــزان بــه 10 ترابایــت نیــز خواهــد رســید ضمــن اینکــه در فضــاى ICT کشــور 
نیــز حرکــت هایــى درون اکوسیســتمى کــه بــا حمایــت هــاى دولتــى و همــکارى 

ــه اســت. ــه وجــود آمــده، شــکل گرفت بخــش خصوصــى ب
 معــاون فنــاورى و نــوآورى وزیــر ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات تصریــح کــرد: 
امــروزه شــاهد شــکل گیــرى شــرکت هایى در ایــن حــوزه فنــاورى هســتیم کــه 
توانســته انــد ایــده هــاى نوآورانــه جهانــى را بومــى ســازى کننــد و در ســطح ملى 
بــه اجــرا بگذارنــد. لــذا مــا نیازمنــد ایجــاد نکاتــى بــراى پایــدارى ایــن بخشــها 
هســتیم. دوایــى گفــت: امــروزه ماهیــت کســب و کارهــاى جدیــد تغییــر یافتــه 
اســت لــذا صرفــا خریــد و فــروش در فضــاى دیجیتالــى کافــى نیســت و بایــد این 
قســمت را گســترش داد امــا از آنجایــى کــه ســرزمین فضــاى مجــازى مربــوط بــه 
دیتاهــا و اطالعــات اســت، بایــد ایــن ســرمایه هــا را حفــظ کــرد. وى ادامــه داد: 
امــروز وقتــى کاربــر ایرانــى از نــرم افــزارى مثــل اســنپ اســتفاده مى کنــد، ناچــار 
اســت کــه از مبنــاى گــوگل مــپ بهــره منــد شــود کــه قطعــا هویــت ایرانــى را 
تحــت الشــعاع قــرار مــى دهــد و از نــکات بســیار پیچیــده اســت. وى افــزود: 

در راســتاى توســعه فنــاورى کشــور مــا بایــد در ســه بخــش هویت یابــى، 
ــام رســان ها  ــور جســت وجو و پی ــرم افزارهــاى موت ــه ن ــى و ورود ب اطالعــات مکان
وارد شــویم زیــرا ایــن مباحــث بــه صــورت کلــى زیرســاخت هاى فضــاى فنــاورى 
ــاى  ــرمایه گذاریه ــا و س ــرکت هاى نوپ ــعه ش ــرى توس ــد. مج ــى دهن ــکل م را ش
مشــترك در شــرکت مخابــرات ایــران هــم از ورود ایــن شــرکت بــه عرصــه حمایــت 
از ایده هــاى نویــن در عرصــه هــاى فناورانــه خبــر داد و گفــت: بســیارى از مــردم 
شــرکت مخابــرات را عمومــا بــه عنــوان شــرکتى کــه در ایجــاد شــبکه و ارتباطــات 
ــى  ــرکت در پ ــن ش ــه ای ــم ک ــالم کن ــد اع ــا بای ــند ام ــى شناس ICT تبحــر دارد م
ــه  ــده هــاى نوآوران ــا شــرکاى جدیــدى اســت کــه ای شــبکه ســازى و همراهــى ب
ارائــه مــى دهنــد. علمایــى اظهــار کــرد: یکــى از دالیــل مهــم بــراى ورود شــرکت 
مخابــرات بــه عرصــه حمایــت هــاى ســرمایه گذارانــه از اســتارت آپ ها، شــرکتهاى 
دانــش بنیــان و ایــده هــاى نویــن بحــث مســئولیت اجتماعــى اســت کــه بــه عنــوان 

یکــى از بزرگتریــن شــرکتهاى ایرانــى ضــرورى اســت.   

نمایش ساعات شلوغى مکان هاى مختلف   
گـوگل مپـس iOS اکنـون سـاعات شـلوغى مـکان هـاى مختلـف را نمایـش مـى دهد. 
قابلیـت زمـان هاى محبـوب یـا Popular Times در نسـخه وب سـرچ گـوگل جدید 
نیسـت، امـا کاربـران iOS کـه از اپلیکیشـن گـوگل مپس اسـتفاده مـى کنند تا بـه امروز 
به Popular Times دسترسـى نداشـتند اما در آخرین نسـخه بروزرسـانى شـده اپلیکیشن 
گوگل مپـس براى iOS، گـوگل قابلیت آگاهـى از زمان هاى شـغلى را در اختیـار کاربران 

قرار داده اسـت.
 بـه این ترتیـب کاربران مـى توانند در لحظه نسـبت به شـلوغى یـا خلوتى یک رسـتوران 
آگاه شـده و هـم چنیـن بدانند کـه عمـوم مشـتریان در آن مکان چـه مقدار زمـان صرف 
مـى کنند. ایـن قابلیـت تفاوتى بـا Popular Times نسـخه وب سـرچ گوگل نـدارد وتنها 

به نسـخه iOS افزوده شـده اسـت.
البتـه تعـدادى از اپلکیشـن هاى وابسـته بـه هنـگ اوت، در صـورت مرتبط بـودن بـه ارتباطات 

ادارى، حـذف نخواهند شـد.
یـک  محبوبیـت  جدیـد  قابلیـت  ایـن 
رسـتوران را بـه صـورت لحظـه اى نشـان 
مى دهـد، قابلیتى کـه گوگل بـه تازگى آن 

را معرفـى کـرده اسـت.
تا پیـش از این کاربـران بـه محبوبیت یک 
رسـتوران مطابق با الگوى کسـب و کار آن 
بـه صـورت میانگین دسترسـى داشـتند که 
ممکن بـود در شـرایط مختلف بـراى مثال 

بـازه تعطیـالت چندان دقیق نباشـد.

اپلیکیشن سیم پى   
مدیرعامـل شـرکت آلتـون تـک در نشسـت خبـرى دربـاره ایـن اپلیکیشـن گفـت: زیرسـاخت 
سـیم پى بـه شـکلى طراحـى شـده کـه قابلیـت فـروش و ارائـه انـواع محصـوالت و خدمـات 
الکترونیـک را بـه کاربـران فراهـم مى کنـد. طراحى فنى سـیم پى بـه گونه اى اسـت کـه اضافه 
شـدن محصـوالت بـه آن در کمتریـن زمـان امکان پذیـر اسـت و درحـال حاضر سـرویس هاى 
قابـل ارایـه از طریـق آن شـامل بلیت هـاى مسـافرتى (بلیـت قطـار، هواپیمـا، اتوبـوس)، بلیـت 
سـینما و تئاتـر، اسـتعالم و پرداخـت قبـوض شـهرى و تلفـن همـراه، اسـتعالم و پرداخـت ریـز 
جرایـم رانندگـى، پرداخـت اقسـاط بیمـه، انـواع گیفـت کارت، اتوشـارژ، پیـن شـارژ، اینترنـت، 

خدمـات اپراتـورى و کارت هـاى مخابراتـى (افغـان کارت و کارت هوشـمند) اسـت.
فضیلـت، وجـه تمایز سـیم پى با سـرویس هاى موجـودT طراحـى منطبق بـا اسـتاندارد هاى روز 
دنیـا، امنیـت بـاال، قابلیـت اعتماد بـاال، سـرعت بـاال، مقـاوم در برابـر خرابـى، راحتى اسـتفاده، 
طراحـى منحصر بـه فرد رابـط کاربـرى، تنـوع محصـوالت و کانال هـاى پرداخت متنوع اسـت.
آلتـون تک توسـط جمعـى از اسـاتید، مدیـران و فـارغ التحصیـالن دانشـگاه صنعتى شـریف، با 

هدف ارتقاى سـطح زندگى و 
کار مشـتریان از طریـق ارایـه 
راهکارهـاى نویـن و موثـر با 
دنیـا  روز  دانـش  از  اسـتفاده 
در حـوزه فنـاورى اطالعـات 
ایـن  سـت.  شـده  تاسـیس 
شـرکت از سـال 91 فعالیـت 
خـود را تحـت عنـوان اولیـن 
نـام  بـا  مجموعـه  شـرکت 

آغـاز کـرد. الکترونیـک  آلتـون» در حـوزه تجـارت  الکترونیـک  «تجـارت 

   افزایش شاخص هاى دسترسى به شبکه در کشور 
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