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درآمد شرکت Alibaba که فعالیت های خود را روی 
مالی  سال  در  است،  کرده  متمرکز  ابری  محاسبات 
افزایش  درصد   56 با  مارس،   31 به  منتهی   2017
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 22/99 میلیارد 

دالر رسید. 

فعاالن خرده فروشی های آنالین	

سایت های خرده فروشی آنالین طی یک سال 31 
میلیون کاربر فعال را جذب کرده اند و در حال حاضر 
نفر  میلیون  به 454  ها  این سایت  در  کاربران  تعداد 
انگلیسی  است که سایت  در حالی  این  می ططرسند. 
 Lazada و اپراتور تجارت الکترونیک AliExpress

 83 ساالنه  مشترک  طور  به  آسیا  شرقی  جنوب  در 
میلیون کاربر فعال دارند. همچنین تعداد کاربران فعال 
متغیر در ماه 97 میلیون می باشد که با اضافه شدن 
تعداد خریداران فعال در سایت های خرده فروشی در 

مجموع به 507 میلیون کاربر می رسد. 

رشد معامالت آنالین در چین	

ارزش معامـالت انجـام شـده در بـازار خرده فروشـی 
آنالیـن چیـن بـا 49 درصد افزایـش بـه 433 میلیارد 
دالر رسـیده اسـت. بـا در نظـر گرفتـن 79 درصـد از 
در سـال 2017  انجـام شـده  معامـالت  حجـم کل 
کـه نسـبت بـه سـال قبـل از آن 22 درصـد رشـد 
داشـته، ارزش معامـالت آنالیـن در ایـن کشـور بـه 
547 میلیـارد دالر مـی رسـد. همچنیـن درآمـد متغیر 
حاصـل از کسـب و کار الکترونیـک در چیـن بـا 80 
درصـد افزایـش بـه 13.18 میلیارد رسـیده اسـت. به 
طـور کلـی درآمد خرده فروشـی آنالین در یک سـال 
بـه ازای هـر خریدار فعـال تا 36 دالر رشـد می کند. 
در طـول مـدت سـه مـاه اخیـر 85 درصـد از درآمـد 
الکترونیـک در چیـن مربـوط بـه دسـتگاه  تجـارت 
هـای تلفـن همـراه بـوده کـه نسـبت بـه 71 درصـد 
از ایـن درآمـد در مـدت مشـابه سـال گذشـته رشـد 

است.  داشـته 

توافق برای توسعه محاسبات ابری 	

Aliba�  درآمـد حاصـل از محاسـبات ابـری شـرکت
ba بـا رشـد 121 درصـدی در سـال مالـی اخیـر بـه 

968 میلیـون دالر رسـیده اسـت. این شـرکت اعالم 
کـرده اسـت مشـتریان بیشـتر در حوزه هـای انرژی، 
موسسـات مالـی، بهداشـت و درمـان و نیـز سـاخت 
و سـاز از خدمـات ابـری اسـتفاده مـی کننـد. هفتـه 
گذشـته توافـق نامـه ای بیـن شـرکت Alibaba و 
گـروه صنعتـی Bosch آلمـان بـه امضا رسـید که به 
موجـب آن تحقیـق و توسـعه بـرای اتصـال دسـتگاه 
و سیسـتم  خانگـی  لـوازم  از جملـه  هـای مختلـف 
اشـیاء  اینترنـت  بـه  سرمایشـی  و  گرمایشـی  هـای 
انجام شـود و بیشـتر از هوش مصنوعی و محاسـبات 
ابـری اسـتفاده گـردد. بـا وجـود رشـد درآمـد حاصل 
از محاسـبات ابـری، واحـد کسـب و کار Alibaba از 
زیـان عملیاتـی 73 میلیـون دالری در 3 ماه گذشـته 

خبـر داده اسـت.  

شناسنامه خدمات الکترونیک
رشیـد     زارعی 

یکـی از عوامل پیشـرفت و توسـعه پـروژه ها در هر 
حـوزه ای، وجود نقشـه راه برای انجام آن ها اسـت.  
اقدامـات  مهمتریـن  از  الکترونیـک  دولـت  توسـعه 
نقشـه  کـه  باشـد  مـی  اطالعـات  فنـاوری  حـوزه 
جامـع توسـعه آن از سـال 93 ابـالغ شـده و قـرار 
اسـت در یـک فرآینـد سـه سـاله در شـهریور سـال 
جـاری بـه اتمـام برسـد. در همیـن راسـتا بایسـتی 
شناسـنامه خدمـات الکترونیـک ارائه شـود تـا مردم 
از خدماتـی کـه یک دسـتگاه ارائه می  کنـد، آگاهی 
پیـدا کننـد. به عبـارت دیگر دسـتگاه  ها بایـد برنامه 
ای ارائـه دهنـد کـه چطـور تصمیـم دارنـد خدمـات 
خـود را الکترونیکـی کننـد. مشـکلی که در گذشـته 
خدمـات  شناسـنامه  کـه  بـود  ایـن  داشـت،  وجـود 

دسـتگاه  هـا بـر اسـاس قوانیـن و مقـررات مـدون 
نشـده بـود. بـه همین علـت دسـتگاه  هـای اجرایی 
بـا همـکاری سـازمان فنـاوری اطالعـات شـروع به 
باعـث  اقـدام  همیـن  کردنـد.  خدمـات  آمارگیـری 
اصلـی کشـور  دسـتگاه   108 از  دسـتگاه  شـد  90 
شناسـنامه  صاحـب  هـا  آن  هـای  زیرمجموعـه   و 
خدمـات بشـوند. در حـال حاضـر 26 برنامـه مصوب 
از ایـن دسـتگاه  ها ارائه شـده اسـت کـه وضعیت رو 
بـه رشـدی دارنـد. مـی تـوان گفـت هرچـه خدمات 
و برنامـه هـا از شـفافیت بیشـتری برخـوردار باشـند 
و نیـز فعالیـت های مشـترک بیشـتری بین دسـتگاه 
دولـت  اجـرای  هزینـه  باشـد،  داشـته  وجـود  هـا 

الکترونیـک کاهـش پیـدا مـی  کنـد. 

رتبه سایت
کلمات کلیدی وب سایت خود را اتوماتیک دریافت کنید

اولین نرم  افزار پیشــنهادی این هفته را به برنامه ای جهت افزایش رتبه ســایت 
اختصاص داده ایــم.  Rank Tracker Enterprise  نام نرم  افزاری برای افزایش 
 Search Engine Optimization مخفف جمله SEO .و رتبه سایت شما اســت
می باشد که به معنی بهینه سازی برای موتورهای جستجو می  باشد. بطور کلی وب 
ســایت هایی که باالترین مکان و بیشترین تکرار در صفحه نتایج جستجو را دارند، 
بازدید کننده بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می  آورند. با استفاده از این 
نرم  افزار می توانید وضعیت سئو سایت خود را بهینه کرده و بهترین کلمات کلیدی را 
برای سایت خود دریافت نمایید. همچنین این نرم افزار به صورت اتوماتیک کلمات 
کلیدی تعریف شده برای وب سایت شما را شناسایی کرده و مورد آنالیز قرار می دهد. 
حجم فایل : 257 مگابایت

   www.link�assistant.com

بزرگنمای عالی
تصاویر را بدون افت کیفیت زوم و بزرگ نمایید

پیشــنهاد نرم افزاری بعدی این هفته درباره بزرگ نمایی تصاویر بدون افت کیفیت 
می باشــد. PhotoZoom  یکی از پرمخاطب تریــن و پرکاربرد ترین نرم افزارهای 
دنیا می باشد که کارایی های بسیار جالب و باالیی برای تنظیمات تصاویر دارد. شما 
با اســتفاده از این نرم افزار می توانید تمامی تصاویر خود را بزرگ کنید بدون آنکه 
از کیفیت آن کم شــود. در بسیاری از مواقع شــاهد بوده ایم هنگامی که تصاویر را 
بزرگ می کنیم، از کیفیت آن کاســته می شود و به صورت پیکسلی در می آید، اما این 
نرم افزار مشــکل را حل کرده و به کمک آن قادر خواهید بود که تمامی تصاویر خود 
را بزرگ و بر روی آنهــا زوم کنید بدون آنکه افت کیفیت پیدا کند. این نرم افزار در 
دندانپزشــکی، عکس برداری و ... کاربرد دارد. اگر به دنبال نرم افزاری هستید که 
با اســتفاده از آن کیفیت عکس هایتان کم نشود، می توانید به سراغ این نرم افزار 

محبوب و کم حجم بروید. 
حجم فایل : 25 مگابایت
www.benvista.com

جستجوی هارددیسک
محتوای جستجو شده در لیست فایل ها را هایالیت نمایید

آخریــن نرم افزار ایــن هفته را به برنامــه ای جهت جســتجوی فایل در فضای 
هارددیسک و شبکه اختصاص داده ایم.  Find�it برنامه ای کاربردی برای جستجوی 
فایل در سیستم و شــبکه است. با اســتفاده از این نرم افزار می توان با فیلترهای 
مختلــف مانند نام، اندازه، تاریخ و ... به جســتجوی فایل ها بــا هر فرمتی و در هر 
مکانی از فضای هارد دیسک و شــبکه حتی بر روی سیستم های کالینت پرداخت. 
از جمله امکانات بی نظیر این برنامه می توان به جســتجوی فایل ها با اســتفاده از 
فیلترهای ترکیبی و عبارات منطقی، نمایش فایل های یافته شــده در فایل لیســت 
مشابه با Windows Explorer و امکان انجام تمامی عملیات متداول ویندوز مانند 
کپی، جابجا، اجرا، مشاهده، فشرده ســازی و ...، هایالیت نمودن محتوای جستجو 
شــده در لیست فایل ها و کنترل نمودن برنامه با استفاده از زبان اسکریپت در سایر 

محیط ها اشاره نمود. 
حجم فایل : 3.65 مگابایت
www.finditgames.com

پیشنهادهفته

رشد 121 درصدی
 Alibaba درآمد حاصل از محاسبات ابری شرکت
ابرها، روی سر چشم بادامی ها


