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لینــــکدونی

دانشنامه حقوق
از مجموعه نرم افزارهای حقوقی بهره مند شوید

اولیـن لینکدونـی ایـن هفتـه را به علـم حقوق اختصـاص داده ایـم . دانشـنامه حقوق به 
عنـوان مرجـع حقوقـی در ایران در بـر گیرنده مقـاالت ، رویدادها ، کتب و نـرم افزارهای 
حقوقـی مـی باشـد . در این وب سـایت حقوقی می توانیـد از آخرین اخبار حقوقی کشـور 
مطلـع شـده ، بـا قوانیـن و مفـاد جدیـد حقوقـی آشـنا شـده و در آزمـون هـای حقوقـی 
شـرکت کنیـد . همچنیـن عـاوه بر مـوارد بـاال ، در این وب سـایت مجموعـه مقاالتی 
در موضوعـات آییـن دادرسـی مدنـی ، آیین دادرسـی کیفری ، تجـارت الکترونیک ، جرم 
شناسـی ، حقـوق کـودکان ، حقـوق تجـارت ، حقوق پزشـکی ، حقوق تطبیقـی ، حقوق 
پزشـکی ، حقـوق ثبـت و ... گنجانـده شـده اسـت . ضمن اینکـه ترمینولـوژی حقوقی ، 
معاضـدت حقوقـی ، کتب حقـوق و مجموعه نـرم افزارهـا دیگر بخش های این سـایت 
www.lawwiki.ir را تشکیل می دهند . 

کیمیاگری
با اپلیکیشن های اندرویدی ، شیمی را بهتر فرا بگیرید

پیشـنهاد بعدی این هفته درباره علم شـیمی می باشـد . در وب سـایت آموزشـی شـیمی 
بخـش هـای مختلفـی همچون شـیمی عمومی ، شـیمی معدنی ، شـیمی آلی ، شـیمی 
تجزیـه ، شـیمی و سـرگرمی ، پوسـتر و طیـف نـگاری وجـود دارد . در ایـن وب سـایت 
تخصصـی مـی توانیـد اپلیکیشـن هـای اندرویـدی شـیمی همچـون شـیمی معدنـی ، 
محاسـبه گـر شـیمی ، شیمیسـت ، محلـول هـا ، از اتـم تـا اسـتوکیومتری و ... را دانلود 
کـرده و از امکانـات و قابلیـت هـای آنها بهره مند شـوید . همچنین در این سـایت ضمن 
دسترسـی به آرشـیو موضوعی ، قادر خواهید بود جدیدترین نوشـته ها و مقاالت شـیمی 
www.kimical.ir را مطالعه کرده و از پوسترها و گالری وب سایت دیدن نمایید . 

تجهیزات پزشکی
با گرایش های مهندسی پزشکی بیشتر آشنا شوید

لینکدونـی سـوم ایـن هفتـه بـه مهندسـی پزشـکی اختصـاص دارد . پایگاه آموزشـی 
و اطـاع رسـانی مهندسـی پزشـکی بـه عنـوان بـزرگ ترین وب سـایت دانشـجویی 
مهندسـی پزشـکی ایـران ، شـامل مقـاالت تخصصـی مهندسـی پزشـکی ، کتـب و 
جـزوات ایـن رشـته مـی باشـد . در ایـن وب سـایت شـما ضمـن اطـاع از آخریـن 
اخبـار ر پزشـکی مـی توانیـد بـا ایـن علـم بـه صـورت کامل آشـنا شـوید . ایـن وب 
سـایت حاوی موضوعاتی نظیر آشـنایی با گرایش های مهندسـی پزشـکی ، آشـنایی 
بـا تجهیـزات پزشـکی ، آشـنایی بـا تعمیـر و نگهـداری تجهیـزات پزشـکی ، مقاالت 
مهندسـی پزشـکی ، اخبـار و تـازه های مهندسـی پزشـکی ، معرفی کتاب و نـرم افزار 
www.bme711.ir ، ویدئو و انیمیشن آموزشی و دانلود فایل می باشد . 

عصر اتومبیل
از وضعیت بازار خودروهای داخلی و خارجی مطلع شوید

آخریـن سـایتی کـه این هفته به شـما معرفـی خواهیم کـرد درمورد اتومبیل می باشـد 
. در پایـگاه اطـاع رسـانی عصر خودرو شـما ضمن اطـاع از اخبـار خودروهای داخلی 
و خارجـی ، از وضعیـت شـرکت های خودروسـازی در بـورس آگاه شـده و از  زمـان و 
مـکان نمایشـگاه هـای داخلـی و خارجـی خـودرو مطلـع خواهیـد شـد . همچنیـن بـا 
عضویـت در خبرنامـه ایـن پایـگاه خبـری می توانیـد مهم تریـن و جدیدتریـن اخبار و 
اطاعـات خـودرو را در ایمیـل خـود دریافت کنید . افـزون بر موارد باال شـما می توانید 
بـا جدیدترین خودروهای تولید شـده آشـنا شـده ، امکانـات آنها را با هم مقایسـه کرده 
www.asrekhodro.com و از گالری تصویر و فیلم خودروها دیدن نمایید . 

مهر نوشـت: دبیر شـورای عالی فضای مجازی از برنامه 
ریـزی برای راه اندازی «مدیا سـیتی» برای شـتاب دهی 
به اسـتارتاپ های حوزه رسـانه و شـبکه هـای اجتماعی 
خبـر داد. ابوالحسـن فیروزآبـادی در مورد تفـاوت «مدیا 
سـیتی» با «سـیلیکون ولی ایرانی» که از سـوی معاونت 
علمـی فناوری رئیس جمهور مطرح شـده، گفـت: "مدیا 
سـیتی فراتـر از ایـن خواهد بـود. در این شـهرک عاوه 
بـر نـگاه تکنولـوژی محـور کـه از سـوی معاونت علمی 
در سـیلیکون ولـی ایرانـی دیـده مـی شـود، نـگاه فضـا 
محـور هـم خواهیم داشـت". ایـن صحبت هـا در حالی 
بیـان مـی شـود کـه مـی دانیـم در کشـور همیـن االن 
تـاش های خوبـی در حوزه رسـانه�های جمعی صورت 
گرفتـه اسـت. در نتیجـه ایجـاد و راه انـدازی این رسـانه 

هـای جمعـی نیـازی به داشـتن چنیـن طـرح هایی که 
بیشـتر اوقـات در حـد طـرح هسـتند و در حد طـرح هم 
باقـی مـی ماننـد، نیسـت. بهتر اسـت بدانیم که مشـابه 
چنیـن طرح هایی که پیـش از این ابتـدا در آمریکا وجود 
داشـته، مانند همان سـیلیکون ولـی، اول طـرح به وجود 
نیامـد. سـیلیکون ولـی بـه خاطـر جمع شـدن شـرکت 
هـای تـراز اول فنـاوری در آمریـکا در منطقـه ای، به آن 
جـا ایـن لقـب اطـاق شـد. بنابراین نمـی تـوان منطقا 
جایـی را سـیلیکون ولـی (نامی کـه قطعا درخـور ما هم 
نیسـت) نامیـد تـا شـرکت هـا را مجبـور به جمع شـدن 
در آن منطقـه کـرد. چیـزی کـه واجـب اسـت حمایـت 
و رفـع موانـع بـرای رشـد و توسـعه شـرکت ها اسـت و 
رقیـب نشـدن بـر سـر راه آن هـا اسـت؛ اگـر بخواهیم!

اگر بخواهیم!
 علیرضــا مظاهـری

شـرکت  کـه  داد  گـزارش   Techcrunch پایـگاه 
SigFox ابتـدای همیـن هفته اعام کـرده در آخرین 

نـام  بـه  خـود  کار  و  کسـب  سـرمایه  جـذب  سـری 
سـری E توانسـته مبلـغ ۱5۰ میلیـون یـورو را بـرای 
توسـعه کارش جمـع آوری کنـد. ایـن شـرکت اصالتا 
اشـیاء  اینترنـت  در  کارش  حـوزه  و  بـوده  فرانسـوی 
خاصه می شـود. این شـرکت شـبکه ای اختصاصی 
و البتـه جهانـی را توسـعه داده کـه در آن مـی تـوان 
دسـتگاه هایـی را ماننـد سیسـتم های ایمنـی خانـه 
هـا، ماشـین آالت، یخچـال هـا و حتـی چـراغ هـای 
شـهری را کنتـرل کرده و به یکدیگـر ارتباط داد و آن 
هـا را بررسـی کـرد. بر اسـاس نقشـه ای کـه در وب 
سـایت این شـرکت دیده می شـود پوشـش شبکه آن 
تقریبـا در تمام اروپا گسـترده شـده و عـاوه بر آن در 
مناطـق کوچکـی در آمریـکا، عمـان و آفریقـا و ژاپن 
هـم مـی تـوان بـه آن دسترسـی ایجاد کرد. شـرکت 
SigFox هنـوز از ارزش شـرکت خـود صحبتی نکرده 

امـا برخـی منابـع گـزارش داده انـد کـه این شـرکت 

۶۳۷ میلیـون دالر ارزش ایجـاد کـرده اسـت. اسـامی 
اشـخاصی که حاضـر به سـرمایه گذاری در کسـب و 
کار ایـن شـرکت نه چندان قدیمی شـده اند فهرسـت 
بلنـد اسـت که در میـان آن نام هـای بزرگی همچون 
شـرکت گازی Total بـه چشـم مـی خورد. بر اسـاس 
گـزارش Techcrunch شـرکت SigFox اعام کرده 
اسـت که تا کنـون ۱۰ میلیون دسـتگاه در شـبکه آن 
رجیسـتر شـده انـد کـه نسـبت بـه یـک ماه گذشـته 
دو میلیـون دسـتگاه ثبـت شـده جدیـد در آن بیشـتر 
شـده اسـت. این شـبکه در حال حاضر در ۲۶ کشـور 
حضـور دارد و منطقـه ای را در حـدود ۱,۳5 میلیـون 
کیلومتـر را پوشـش مـی دهـد. SigFox مـی خواهد 
تـا سـال ۲۰۱8 دسترسـی بـه شـبکه خـود را در ۶۰ 
 E کشـور در سـطح جهـان گسـترده کنـد کـه مرحله
از سـری هـای جـذب سـرمایه ایـن شـرکت بـا ایـن 
هـدف انجام شـده اسـت. بـه نظـر کشـورهایی مانند 
هنـد و چیـن موقعیـت هـای بعـدی SigFox بعـد از 
آمریـکا باشـند. هرچنـد جـدا از  شـهرهای مختلـف 

SigFox شـرکت هـای دیگـری هـم وجـود دارنـد 

کـه بـرای اینترنـت اشـیاء تاش هـای خوبـی کرده 
انـد امـا SigFox از هـر لحـاظ موقعیت بهتـری دارد 
از ایـن جهـت کـه شـبکه ای جدیـد و البتـه مجـزا از 
هـر فنـاوری بیسـیمی را ارائـه مـی دهـد کـه اشـیاء 
مختلـف مـی تواننـد پـس از تجهیـز به وسـایل الزم 
بـا آن ارتبـاط برقـرار کننـد. در حـال حاضـر نحـوه 
قیمـت گـذاری خدمـات در آن بـه ایـن شـکل اسـت 
کـه ایـن شـبکه از هر دسـتگاه در هـر ماه یـک یورو 
طلـب مـی کنـد. البتـه در شـرایطی ایـن قیمـت بـه 
یـک یـورو در سـال هـم مـی رسـد. از رقیبـان ایـن 
شـرکت مـی توان به ارائـه دهندگان خدمـات مختلف 
ارتباطـی اعـم از صـدا و تصویـر و یا داده اشـاره کرد. 
البتـه گفتنـی اسـت کـه ارائه�دهنـدگان ایـن گونـه 
خدمـات هـم بیـکار ننشسـته انـد و  برخـی از آن هـا 
ماننـد وریـزان هفتـه گذشـته اعـام کـرد که کسـب 
وکار نوپایـی را کـه در حـوزه اینترنـت اشـیاء و ارتباط 
LQD WiFi فعالیـت مـی کنـد، تصاحب کرده اسـت.

شبکه ای اختصاصی برای اینترنت اشیا
سری جدید جذب سرمایه شرکت SigFox انجام شد


