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هفته گذشــته اینترنت نامحدود باز هم بازتعریف شد و 
این بار نام اینترنت اتصال محور را به خود گرفت. مدتی 
است که طرح توقف فروش حجمی اینترنت مطرح شده 
و از همان ابتدا که این مســئله عنوان شد، پیش بینی 
می شد که امکان ارائه نامحدود اینترنت )در اینجا منظور 
از اینترنت همان ترافیک بین الملل است؛ هر چند برای 
ترافیــک داخلی که از آن به عنــوان اینترنت ملی یاد 
می شــود، در بازتعریف جدید هم سقف در نظر گرفته 
شده است( به کاربران وجود ندارد چرا که به این میزان 
اینترنت در کشــور وجود ندارد. حاال در بازتعریف جدید 
یعنی همان اینترنــت اتصال محور، وقتی به تعاریف و 
جدول ها نگاه می کنیم باز هم تغییری نسبت به گذشته 
نمی بینیم. برای مثال در یکی از تعرفه ها اینترنت ۵۱۲ 

تا ۲مگابیت بر ثانیه با ســقف ۱۰ گیگ برای ترافیک 
بین الملــل و ۲۰ گیگابایت ســقف اینترنت ملی، چه 
تغییری با گذشته داشــته است؟ فقط حجم کمی زیاد 
شده و البته قیمت تعرفه کمی باال رفته است. این تعرفه 
۲۰ هزار تومان درنظر گرفته شــده است. این درحالی 
اســت که پیش از این بدون محدودیت ســرعت تا ۳ 
گیگابایت در اینترنــت همراه، مبلغی در حدود ۱۵۰۰۰ 
تومان به طور متوســط در بین اپراتورها در نظر گرفته 
شــده بود. در مقایسه این دو تعرفه، حجم اضافه شده، 
کمی از سرعت کم شــده و در نهایت کمی به هزینه 
تعرفه اضافه شــده اســت. وقتی از تعریف نامحدود به 
بازتعریف اتصال محور رفتیم، انتظارمان خیلی بیشتر از 

این تغییرات شده است.

شــاید به ذهنتان خطــور هم نکند کــه علیرغم 
وجود اپلیکیشــن ها و وب ســایت های مختلف در 
حوزه هتلــداری، هنــوز هم ابعــاد مختلفی در این 
صنعت وجود داشــته باشــد که نیاز بــه مدرنیزه 
شــدن دارند. این همان موضوعی اســت که یکی 
از استارتاپ های جدید به نام AavGo از آن غافل 
نمانده اســت. بدون شک می توان گفت که یکی از 
ســخت ترین امور در هنگام اقامت در هتل ها، خبر 
کردن افراد خدماتی هتل ها هســتند. به لحاظ فنی 
این یکی از همان حوزه هایی در هتل ها اســت که 
بــرای ورود فناوری به آن بکر باقی مانده اســت. 
اســتارتاپ AavGo با تالشی که انجام داده قصد 
iPad دارد این مشکل را حل کند و برای این منظور

ها را بار دیگــر به هتل ها آورده تا کارکنان هتل ها 
بتواننــد با یکدیگر ارتبــاط برقرار کرده و عالوه بر 
آن مشتریان هتل ها بتوانند با کارکنان هتل ارتباط 
برقرار کنند. هفته گذشــته سرویس AavGo برای 
ارتباط مشتریان هتل با کارکنان آن به طور رسمی 

در پنج هتل راه اندازی شد. تا االن AavGo امکان 
ارتباط بین کارکنان را فراهم کرده اســت. به این 
معنی که مشــتریان هتل هایی نظیر هتل Row و 
هتل Strata می توانند بــا تبلت های AavGo که 
در اتاقشــان قــرار دارند،  با کارکنــان این هتل ها 
ارتباط برقرار کرده و در خواســت غذا، خمیردندان، 
بالش اضافه و یا ســرویس اتاق را بدهند. مرونال 
دیســای یکی از بنیان گــذاران AavGo به پایگاه 
Techcrunch گفت: ما تالش می کنیم که بتوانیم 

نیــاز به برقراری تماس تلفنــی یا رفتن جلوی میز 
کانتر خدمــه پذیرش را در هتل ها حذف کنیم. اگر 
مشــتری هتل به هر نوع از خدمــات آن هتل نیاز 
داشته باشــد، کافی اســت به تبلتی که در اتاقش 
قــرار دارد، رجوع کند. در طرف دیگر ماجرا هتل ها 
هســتند که برای راه اندازی سرویس AavGo در 
هتــل خود به چیــزی جز یک شــبکه WiFi نیاز 
ندارند. در این فضا یکی از رقبای AavGo شرکتی 
Tri� اســت که در هتل هایی مانند ALICE  به نام

umph و Sixty و Nylo در حال کار است و ژانویه 

گذشته، در ســری اول جذب سرمایه عمومی خود 
توانســت مبلغ ۹.۵ میلیــون دالر را جذب کند که 
با این حســاب تا کنون توانســته ۱۳ میلیون دالر 
را برای کســب وکار خود از سرمایه گذاران مختلف 
بگیــرد. AavGo و  ALICE از جهــات زیادی به 
 Techcrunch یکدیگر شباهت دارند اما دیسای به
گفت که تفاوت کلیدی AavGo در تمرکز آن روی 
Aav�  هتل های کوچک تر اســت و دیگــر این که

Go یــک تبلت هم برای قــرار دادن در اتاق هتل 

پیشــنهاد می دهد. سرویس AavGo ۵ دالر در هر 
مــاه به ازای هر اتاقی که برای هتل آماده می کند، 
برای آن هتل هزینه دربردارد. AavGo می خواهد 
تا پایان ســال در بیش از ۵۰ هتل فعال شــود و تا 
پایان دســامبر۲۰۱8 می خواهد به عدد ۵۰۰ هتل 
هم برسد. چند ماه پیش این استارتاپ توانست یک 
میلیون دالر را برای توســعه خود از سرمایه گذاران 

کسب کند.

اینترنت بازتعریف شد
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

iPad ترکیبی از وای فای، مشتری، کارمند هتل و یک

هتل ها باز هم مدرنیزه تر می شوند

حرفه خبرنگاری
با دنیای حرفه ای خبر و خبرنگاری آشنا شوید

اولین ســایت پیشــنهادی این هفته را به مناســبت روز خبرنگار به این موضوع 
اختصاص داده ایم. در وب ســایت خبرنگار شــما از بخش های مختلفی همچون 
علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاری، روابط عمومی، روابط عمومی الکترونیک، 
شــبکه های اجتماعی، جنگ نرم، تلفن همراه و فناوری اطالعات بهره مند خواهید 
شــد. همچنین در وب سایت خبرنگار می توانید از جدیدترین اخبار مطلع شده و در 
کتابخانه الکترونیکی ســایت به مطالعه کتب مورد نظر خود بپردازید. یادداشت روز، 
عکس، چند رسانه ای، پادکست، خبرخوان، آرشیو و قوانین و مقررات، دیگر قسمت 

های این وب سایت را تشکیل می دهند .
www.reporter.ir

مشاور تحصیلی
از مشاوره های آموزشی تخصصی بهره مند شوید

لینکدونی بعدی این هفته درباره یک ســایت تحصیلی و آموزشی در زمینه مشاوره 
می باشد. سامانه صدای مشاور تحصیلی به عنوان مرکز مشاوره تحصیلی و آموزشی 
تلفنی مکانی برای پاســخگویی به سواالت رایج درســی دانش آموزان می باشد. 
در این مرکز تلفنی دانش آموزان می توانند در موضوعات انتخاب رشــته، انتخاب 
مدرســه، المپیاد، نظام وظیفه، تیزهوشان، کنکور، دانشــگاهی، کارشناسی ارشد، 
دکتری، منابع آزمون ها، زبان های خارجه، بورســیه، مقاله و پایان نامه از ســایت 
مشاوره بگیرند. همچنین آشــنایی با مشاوران سایت، نظرسنجی و معرفی خدمات 

سایت، بخش های دیگر این وب سایت را تشکیل می دهند. 
www.ssmt.ir

متخصص بانک
از جدیدترین و تخصصی ترین خدمات بانکی مطلع شوید

سومین ســایت این هفته درباره اطالعات تخصصی بانک ها می باشد. وب سایت 
بانکی به عنوان راهنمای بانکی شما در برگیرنده هر نوع اطالعات درباره بانک ها می 
باشــد. در این سایت شما می توانید از آخرین و جدیدترین اخبار بانکی اطالع پیدا 
کرده و از دانستنی های بی شمار بانکی بهره مند شوید. گردشگری، کارجویان بانکی 
و انجمن گفتگو از دیگر بخش های این وب سایت به حساب می آید. همچنین در پر 
بازدیدترین  های ســایت شما قادر خواهید بود از استخدام بانک های مختلف مطلع 

گشته، اخبار بورس و میزان نرخ سود بانک ها را دنبال نمایید .
www.banki.ir

دنیای رنگ
نحوه ترکیب رنگ ها را به صورت تخصصی بشناسید

آخرین وب ســایت پیشــنهادی این هفته درباره رنگ می باشد. یکی از مهم ترین 
ارکان یک طرح گرافیکی خوب اســتفاده بهینه از رنگ های مناســب در آن طرح 
و الزمه آن شــناخت رنگ ها و ترکیب به جا و منطقی آن توســط طراح می باشد. 
طراحان با عضویت در سایت colorlovers می توانند ضمن استفاده از پلت های 
گوناگون رنگی که در سایت ارائه شده است به  پلت ها و رنگ ها نیز امتیاز دهند. از 
ویژگی های دیگر ســایت می توان به مقاالتی که در زمینه رنگ ها، رنگ شناسی و 
هر آنچه با رنگ مرتبط است اشاره کرد. همچنین فروم های مختلفی درباره رنگ ها 

نیز در این سایت گنجانده شده است .
 www.colourlovers.com


