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با اين صفحه كليدها مچ درد نميگيريد
اگر جزو افرادي هستيد كه به علت استفاده مداوم از صفحه كليد رايانه و تايپ كردن دچار مچ درد و دست درد شدهايد بايد حتما از صفحه كليدهاي بهتري استفاده كنيد.
امروزه با عرضه صفحه كليدهاي ارگونوميك و سازگار با بدن انسان ميتوان از مشكالت ناشي از استفاده مداوم از رايانهها كاست و جلوي آسيب رسيدن به بدن و بويژه مچهاي
دست را گرفت .يكي از صفحه كليدهايي كه به اين منظور روانه بازار شده Sculpt Ergo ،مايكروسافت است كه اگر چه ظاهر عجيب و غريبي دارد اما مزيت مهم آن سازگاري با
وضعيت قرارگيري بازوي انسان است.
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تازه ها

نشريه «فوربس» كل درآمدهاي يك
پيامرسان را  5ميليارد دالر اعالم كرد
وزيرارتباطاتوفناورياطالعات:

با بسته شــدن فضاي مجازي
تصميماتمردمتغييرنميكند

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه مردم
خودشان براي اداره زندگي بهتر از بقيه ميتوانند
تصميم بگيرند ،گفت :با بسته شدن فضاي مجازي
تصميمات مردم تغيير پيــدا نميكند .محمود
واعظي گفت :از زماني كه اينترنت وارد كشور شده
و گســترش پيدا كرده كسب و كارهاي مبتني بر
اينترنت به راه افتادهاند .در نتيجه امروز مساله ICT
در هوشمندسازي همه بخشها فعاليت ميكند.
وي با اشاره به اينكه امروز در بسياري از كشورها
زنان به مسائل آيتي آشنا هستند و در اين زمينه
تخصص دارند ،بيان كرد :زنان ميتوانند مديران
خوبي در سراسر جهان براي اين بخش باشند و در
دنيا خيلي از شركتهايي كه مبتني بر  ICTشكل
گرفته است ،مديران زن دارد.
وزير ارتباطــات و فناوري اطالعــات ادامه داد :با
توجه به نگاه دولت در بخش  ،ICTاين بخش بسيار
پيشرفت كرده است.
وي با بيان اينكه مردم نبايد از آنچه حقشان است
در دسترسي آزاد اطالعات محروم شوند ،گفتICT:
ميتواند خود رسانهاي جدا باشد و امروز اين مساله
مطرح نيست كه انديشههاي مختلف فقط از يك
طريق منتشر شود.
واعظي ادامه داد :امروز نميتوانيم قيم مردم باشيم
و بگوييم كه چه مطالبي را بدانيد و چه مطالبي را
ندانيد .امروزه شبكههاي اجتماعي و سايتها در
خدمت مردم هستند.
وي با بيان اينكه هر پديــدهاي كه در جهانهاي
سنتي وارد ميشــود با مخالفت عدهاي به ظاهر
دلسوز مواجه ميشود ،تصريح كرد :عدهاي سعي
ميكنند در مقابل پديدههاي جديد بايســتند و
محدوديت ايجاد كنند ولي پس از مدتي كه از عهده
اين كار برنميآيند آن را به حال خود رها ميكنند و
درنهايت زجر و سختي كار را كساني ميكشند كه
متولي اين موضوعات هستند.
واعظي اظهار كرد :مردم خودشان فهمشان براي
زندگي خود از بقيه بيشتر است و ميدانند كه چه
اقدامات و وسايلي برايشان ضروري است .وي با
بيان اينكه بحث اينترنت ،شبكههاي اجتماعي و
دسترسي آزاد به اطالعات از جمله موضوعاتي است
كه ميتوانيم درباره آنها با مردم مدارا كنيم و آنها را
در اختيارشــان بگذاريم ،گفت :متاسفانه فشارها
باعث شده است كه اين مســائل به يك موضوع
سياسي تبديل شود.
واعظي افزود :اينطور نيست كه اگر فضاي مجازي
بسته شود مردم جور ديگري تصميم بگيرند زيرا
آنان خودآگاه هســتند .كســاني كه در گذشته
وضعيت بد سياست خارجي و تحريمها و مشكالت
ديگر را به كشور وارد كردند ،مدعي شدهاند كه يك
شبه ميتوانند ايران را گلستان كنند .وي با بيان
اينكه سال گذشــته در حوزه آيتي حدود 100
هزار شغل به وجود آمد ،گفت :در حال حاضر در
بخشهاي مختلف حدود  127هزار اپليكيشــن
فارسي نوشته شده است كه اين ميزان نسبت به
گذشته بيسابقه بوده اســت همچنين صادرات
نرمافزار به خارج داشتهايم.

درآمــد «واتساپ»
ازكـــــجا
تامـــينميشود؟

متوسط درآمد «واتساپ» بابت هر كاربر  4دالر تا
سال  2020برآورد شد.
واتساپ در ســال  2009ميالدي و توسط Brian
 Actonو  Jan Koumراهاندازي شد تا جايگزيني
باشد براي ســرويسهاي پرهزينه اسام اس .اين
اپليكيشــن به كاربران خود امــكان ميدهد كه
فهرست مخاطبانشان را در آن بارگذاري كرده و به
هر شخص ديگري كه واتساپ را روي موبايلش نصب
كرده از طريق آن پيام بدهند.
به گزارش ديجياتو ،واتساپ هم براي انواع مدلهاي
آيفون و هــم موبايلهاي اندرويــدي ،بلكبري و
دستگاههاي ويندوزي قابل دريافت است و اخيرا نيز
نسخه دسكتاپياش عرضه شد .در فوريه سال 2014
ميالدي ،فيسبوك اين شركت را با عقد قراردادي به
ارزش  19ميليارد دالر خريداري كرد و آنطور كه در
يكي از صفحات وبســايت اين شركت آمده در نه
ماهه منتهي به سي سپتامبر سال  ،2014واتساپ
درآمدي در حدود  1289000دالر داشته است.
كوتاهترين جواب اين است :هر بار يك دالر پرداخت
ميشود .در برخي كشورها ،كاربران بايد براي دانلود
بار اول اين اپليكيشن يك دالر پرداخت ميكردند و
در برخي از ديگر ،استفاده از آن صرفا در يك سال
اول رايگان بود و بعد از آن بهازاي هر يك سال كاربر
بايد مبلغي برابر با يك دالر را پرداخت ميکرد .به
عبارت ديگر واتساپ از الگوي درآمدزايي مبتني بر
اشتراك پشتيباني ميكند .در برههاي (كه واتساپ
همچنان اين الگو را دنبال ميكرد) شــمار كاربران
جهانياش به رقم هفتصــد ميليون نفر در كل دنيا
رسيد و اين يعني درآمد ساالنهاش در آن زمان برابر
با هفتصد ميليون دالر شده بود.
در ژانويه سال  ،2016فيسبوك اعالم كرد كه چون
واتساپ «به شيوهاي بســيار محدود درآمدزايي

تمركز روي رشد
شمار كاربران واتساپ روزانه يك ميليون افزايش
پيدا ميكند كه اغلب اين افــراد هم در آمريكاي
التين ،هند و اروپا ســكونت دارند .لذا بر همگان
روشن است كه رشد اپليكيشنهاي  SMSاجتناب
ناپذير اســت؛ تصور كنيد در يك گروه اجتماعي،
فردي اپليكيشني را دانلود كرده و از مزاياي آن براي
دوستانش بگويد .به اين ترتيب ،ترديدي نخواهد بود
كه دوستان او نيز آن اپ را دانلود خواهند كرد تا از
طريقش با فرد اصلي در ارتباط باشند .اين كاربران
جديد نيز در ادامه ديگر اعضاي گروه را به دانلود اپ
تشويق ميكنند.
بنابراين با باال رفتن ضريب نفوذ برنامه ،اپليكيشن
مورد نظر نيز به يك ضرورت بدل ميشود و جمعيت
كاربران آن مرتبا بيشتر و بيشتر ميشود.
آيا هدف از خريد واتساپ ،كسب درآمد بيشتر
بوده؟
ناظران بر صنعت بر اين باورند كه بخشي از داليل
فيسبوك براي خريد واتساپ دسترسي به دادههاي
رفتاري و اطالعات شخصي كاربرانش بوده است.
به لطف دادههاي موقعيتي كاربــران (روزانه 42
ميليارد پيــام از طريق آن رد و بدل ميشــود) و
همچنين دسترسي به ليســت مخاطبان كاربران
واتساپ ،فيسبوك قادر خواهد بود به حجم بااليي از

اطالعات شخصي افراد دسترسي پيدا كند كه همگي
روي سرورهاي آن ذخيرهســازي ميشوند .البته
پيشتر مارك زاكربرگ گفته بود كه از اين ديتا براي
هدفمندسازي تبليغات فيسبوك استفاده نخواهد
كرد اما روشن است كه اين وعده در صورتي عملياتي
ميشود كه كاربر تنظيمات الزم را براي جلوگيري از
ارسال دادههايش براي فيسبوك در بخش ستينگ
آن اعمال کند.
جنجال رمزگذاري دوسويه
بعد از آنكه مشــخص شد تروريســتها همزمان
با انجام حمالت خرابكارانه خــود يا در حين و بعد
از آنها از ســرويسهايي نظير واتساپ استفاده
ميكنند ،اين شركت در كنار ديگر ارائهدهندگان
خدمات پيامرســان (نظير اپــل) وارد تنشهايي
جدي با دولتها شد .دولتها و ديگر سازمانهاي
ضدتروريستي خواستار آن بودند كه شركتهاي
مذكور كليدهاي رمزگذاري خود را با آنها به اشتراك
بگذارند و از اين طريق به پيامهاي ارسالي توسط آنها
دست پيدا كنند.
با اين همه مناقشات ميان اين شركتها راه به جايي
نبرد و و اينطور شــد كه واتساپ تصميم گرفت از
تكنولوژي رمزگذاري دوســويه براي اين منظور
اســتفاده كند كه به لطف آن فقط ارســالكننده
وگيرنده پيام ميتوانند از محتواي رد و بدل شــده
مطلع شوند.

در همايش ملي مديريت در عصر ديجيتال مطرح شد

تاثيرات مثبت ITبر نقدينگي شركتهاي بزرگ
ايران شصت و پنج ميليون كاربر اينترنتي دارد

شركت  HMDنوكيا را به بازار
ايران باز ميگرداند

اخيرا گزارشاتي منتشــر شده كه از بازگشت
رســمي نوكيا به بازار ايران خبــر ميدهند.
شــركت  HMDتمايل زيادي براي ورود به
بازار گوشيهاي هوشمند ايران با برند نوكيا
دارد .شركت اســتارتآپي HMD Global
 Oyكه توسط مديران فنالندي رهبري شده
و اخيرا مسئوليت توليد و فروش گوشيهاي
برند نوكيا را برعهده گرفته اســت ،قصد دارد
با مجموعهاي از گوشيهاي جديد وارد بازار
ايران شود.
شــركت  HMDدر ســال  ۲۰۱۶حق توليد
گوشيهاي نوكيا را از مايكروسافت خريداري
كــرد .پيــش از آن ،بخــش توليد و توســعه
گوشيهاي مايكروسافت كه يكي از بزرگترين
شركتهاي آمريكايي محسوب ميشود ،برند
نوكيا را تحت اختيار خــود درآورده بود اما اين
قرارداد نه تنها براي مايكروسافت سودي نداشت،
بلكه باعث به وجود آمدن بدهي ۶ميليارد دالري
براي اين شــركت و توقف توسعه گوشيهاي
ويندوز فوني شد .طبق گزارشات HMD ،قصد
دارد تا در ماههاي آينــده با برند محبوب نوكيا
به ايران بازگردد .فعال مشخص نيست كه اين
شركت قصد ورود مستقيم به بازار ايران را دارد يا
نمايندهاي محلي را براي اين كار تعيين ميكند.
نماينده پيشين نوكيا در ايران شركت ايراتل بود كه
فعال درباره اين موضوع اظهارنظري نكرده است.

كرده» احتماال درآمدهاي آن در دراز مدت به مقدار
معناداري نخواهند رســيد و اين يعني استراتژي
كارياش تغيير خواهد كرد .كمي بعد ،واتساپ در
يكي از پستهاي وبالگياش اعالم كرد كه دوران
دريافت اشتراك به ســر آمده و از آن زمان به بعد
استفاده از اين اپ پيامرســان به صورت رايگان
خواهد بود.
همانطور كه مشــاهده كردهايد ،هنوز هم كه هنوز
اســت هيچگونه تبليغاتي در اين برنامه مشاهده
نميشود .در آن زمان واتساپ همچنين اعالم كرد:
ما از ابتداي امسال ابزارهايي را امتحان خواهيم كرد
كه به شما امكان ميدهند از واتساپ براي برقراري
ارتباط با كسب و كارها و سازمانهايي استفاده کنید
كه دوست داريد اخبار مربوط به فعاليتهايشان را
بشنويد .هدف درواقع فراهمسازي بستر مناسب
براي ايجاد ارتباط مستقيم ميان افراد و نهادهايي
نظير بانك و خطوط هوايي بود.
هرچند كه گزارشات مالي واتساپ هنوز هم علنا
اعالم نشدهاند (فيسبوك هيچگاه درآمدهايش را
به تفكيك شــركت بيان نميكند) ،نشريه فوربس
كل درآمدهاي آن را برابر با  5ميليارد دالر و متوسط
درآمدش بابت هر كاربر را  4دالر تا سال  2020برآورد
كرده است .محض اطالع شــما بايد بگوييم كه اين
سرويس صرفا تا مارس  2017ميالدي  1.2ميليارد
نفر كاربر داشته است.
در خارج از آمريكا كه ارسال پيامهاي متني گرانتر
تمام ميشود ،اپليكيشنهاي پيامكي بسيار موفق
هســتند و درآمدهاي خوبي هم دارند .بهعنوان
مثال اپليكيشن محبوب ويچت عالوهبر تبليغات،
بازيهاي آنالين را هم نمايش ميدهد .گفته ميشود
بخشي از  6ميليارد درآمد فصلي ( Tencentشركت
مادر) كه در سه ماهه سوم  2016كسب كرد از محل

ويچت
حا صــل
ميشــود .اين
اپليكيشن هماكنون
 846ميليــون دالر درآمد
دارد.

همايش ملي مديريت در عصر ديجيتال با سخنراني پرفسور
چارلز هندي برگزار شد .منافي ،دبير همايش ملي مديريت در
عصر ديجيتال با اشاره به اينكه پرفسور چارلز هندي در حيطه
مديريت سازماني و تببين انديشههاي نوين مديريت جزو
متفكراين برجسته جهان به شمار ميرود ،حضور ايشان در
ايران براي نخستينبار را داراي اهميتي در سطح ملي دانست.
پرفسور چارلز هندي در سخنراني خود با بيان اينكه «فكر
ميكنم زندگي ساده است .همين» گفت :اين روندي است كه

براي هر زندگي نظير زندگي خودمان ،دولتها ،سازمانها و
حتي امپراتوريها اتفاق ميافتد .در شروع با سرمايهگذاري
كه انجام ميدهيم اميدوارانه پيشرفت ميكنيم و صعود رخ
ميدهد و آنگاه كه به نقطه اوج منحني ميرسيم در سراشيبي
زوال سقوط ميكنيم.
وي با اشاره به نام يكي از كتابهاي خود تحت عنوان «منحني
دوم» تشريح كرد كه ما هميشه تمام توان و تمركز خود را روي
اينامرميگذاريمكهبهنقطهاوجبرسيم.امانظريهمنحنيدوم
به ما ميگويد براي جلوگيري از سراشيبي زوال بايد پيش از
آنكه به نقطه اوج رسيد ،مسيرمنحني را به گونهاي ديگر تغيير
داد؛ قبل از آنكه خيلي دير شود.
وي پس از اين مقدمه مطرح كــرد :در عصر ديجيتال خواه
ناخواه بايد روند تغييرات را پذيرا باشيم .اين امر كه اطالعات
به وسيله اينترنت تا به اين حد سهلالوصول شده براي برخي
هيجانانگيز و براي برخي ديگر وحشتآور است .مسئوالن
نميدانند چگونه با جريان آزاد اطالعات كنار بيايند.
فريدون قاسمزاده ،استاد دانشگاه نيز برخي تاثيرات  ITبر
نقدينگي شركتهاي بزرگ را برشمرد و اثرات ITدر مناسبات
بورسونرختوليدجوامعرابررسيكردوگفت:درايراننزديك

به سي ميليون تلفن همراه هوشمند مورد استفاده مردم است
و ايران حدود شصت و پنج ميليون كاربر اينترنتي دارد كه اين
آمار حاكي از جايگاه مناسب ايران ميان كشورهاي ديگر است.
ازسويديگراينارقامنشانازآنداردكهسطحاطالعاتعموم
مردم در اين زمينه نسبتا خوب است ،بنابراين اميد ميرود
در دولت بعدي شاهد شــكوفايي بيشتري در زمينه صنعت
 ITباشيم .آسوشــه ،معاون مركز ملي فضاي مجازي و عضو
هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز با بيان اين نكته كه در
مديريت عصر ديجيتال اگر به ادبيات اين حيطه واقف نباشيم
حركات پيوسته را ناپيوسته خواهيم خواند ،به دو كليد واژهIT
و  ICTاشاره كرد كه معتقد است دوره آنها بهعنوان تسهيلگر
( )Enablerخيلي پيشتر به پايان رسيده و امروزه بهعنوان
ريشهاي شناخته ميشود تا بتواند ثروت و رفاه و شفافيت براي
عموم ايجاد كند .عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
تاكيد كرد« :امروزه ما ديگر قائل به دو فضاي مجزا در زندگي
انسان نيســتيم بلكه فضاي مجازي را ادامه زندگي واقعي
انسان ميدانيم كه  ،ITسالمت الكترونيك يا حتي مكانهاي
كاري بخش ناچيزي از اين فضا را به خود اختصاص ميدهند».
آسوشه افزود « :امروزه فضاي مديريتي با پنجاه سال پيش

تفاوت دارد چراكه سرعت تغييرات نه تنها درباره تكنولوژي
بهعنوان يك فن ،بلكه در اثرات تكنولوژي كه در زندگي ما
ايجاد شده بايد مورد توجه قرار گيرد .فضاي ديجيتال فضاي
راحتي براي زندگي نيست .ميشود در آن با رفاه زندگي كرد اما
شرايط نسبت به گذشته متفاوت شده و با آن آرامش و سادگي
كه پيشتر بود ،قابل مقايسه نيست».
در ادامه هوشمند به بحث مديريت سالمت ديجيتال ().E. H. R
پرداخت و با ارئه مثالهايي در زمينه پزشكي ديجيتال گفت:
مزيتهاي  ITو  ICTعلوم متفاوت پزشــكي را دربرميگيرد
و در زمينههــاي درمان باليني و پاراكلينيــك ميتوان از
پزشكي ديجيتال اســتفاده كرد كه متاسفانه هميشه در
سياستگذاريهاي دولت مغفول مانده است.
وي با تاكيد بر اين نكتــه افزود « :ما در هــر دو بخش ،چه
سياستگذاران فرهنگي و چه مديران اجرايي ضعيف عمل
كردهايم .بايد متوجه بود كــه صنعت  ITديگر صرفا يك فن
نيست،بلكهتفكرياستكهخواهناخواهبايدبهسمتشحركت
كرد و به جاي ايستادگي مقابل تغييرهاي پيش رو نگرش خود
را تغيير دهيم .چرا كه اين يك سرمايهگذاري آيندهنگر در اين
حيطه است».

