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بر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده توسـط PwC حـدود 
60 درصـد از مـردم بر ایـن بـاور هسـتند که اسـتفاده از 
وسـایل نقلیـه خـودکار و متصـل بـه اینترنـت، کیفیت 
زندگی آن هـا را بهبـود خواهد داد. محققـان پیش بینی 
کرده انـد از سـال 2025 تا سـال 2030 ایـن فناوری در 

انگلیـس 25 درصد رشـد خواهد داشـت.

مزایای خودرو های خودکار
ـــده در انگلیـــس  ـــزارش بیـــش از 3600 رانن ـــن گ در ای
ــا  ــراد 17 تـ ــامل افـ ــف شـ ــروه مختلـ ــه گـ در سـ
24 ســـال، راننـــدگان باالتـــر از 65 ســـال و افـــراد 
معلـــول مـــورد بررســـی قـــرار گرفتنـــد. در حـــال 
ـــنی 17  ـــدوده س ـــدگان در مح ـــی از رانن ـــر نیم حاض
ـــل  ـــودکار و متص ـــه خ ـــایل نقلی ـــال از وس ـــا 24 س ت
بـــه اینترنـــت اســـتفاده می کننـــد. بیشـــتر افـــراد 
ـــت  ـــن مزی ـــق بزرگتری ـــن تحقی ـــرکت کننده در ای ش
ــترس و  ــدون اسـ ــی بـ ــا را رانندگـ ــن خودرو هـ ایـ
بهره منـــدی از ترمـــز و پـــارك خـــودکار می داننـــد. 

ــل توجهـــی از راننـــدگان  ــداد قابـ همچنیـــن تعـ
ـــایل  ـــوع از وس ـــن ن ـــاب ای ـــل انتخ ـــن عوام مهمتری
ــتراحت در مـــدت طوالنـــی، کاهـــش  نقلیـــه رااسـ
ـــواه،  ـــان دلخ ـــردن در زم ـــفر ک ـــت س ـــترس، راح اس
حـــوادث کمتـــر و کاهـــش هزینه هـــای بیمـــه 

عنـــوان کرده انـــد.

اعتماد به فناوری
 88 می دهـد  نشـان  مطالعـه  ایـن  دقیق تـر  بررسـی 
درصـد از پاسـخ دهنـدگان معتقـد هسـتند بـا اسـتفاده 
خـود  اجتماعـی  زندگـی  خـودکاردر  خودرو هـای  از 
و  خانـواده  بـا  معاشرت شـان  و  هسـتند  موفق تـر 
دوسـتان و بیـرون رفتـن آن هـا از منـزل نسـبت بـه 
گذشـته منظم تـر شـده اسـت. همچنیـن 56 درصـد از 
شـرکت کنندگان در نظرسـنجی کـه شـامل جوانـان و 
افـراد معلول می شـوند، با اسـتفاده از این وسـایل نقلیه 
هیجـان بیشـتری را تجربـه کرده اند. حـدود 75 درصد 
از راننـدگان گفته انـد بـه این فنـاوری اعتمـاد دارند که 

ایـن مسـئله نشـان می دهـد افـراد بـه ویـژه جوانـان 
بیشـتر از گذشـته، اسـتفاده از فنـاوری را پذیرفته انـد.

جای نگرانی نیست
ایــن  بر اســاس  معمــول،  انتظــارات  برخــالف 
نظرســنجی بیشــتر راننــدگان هنــگام اســتفاده از 
ــران  ــت نگ ــه اینترن ــل ب ــودکار و متص ــای خ خودرو ه
ــن  ــتند. در همی ــود نیس ــی خ ــم خصوص ــظ حری حف
راســتا تنهــا 15 درصــد از افــراد باالتــر از 65 ســال، 20 
درصــد از افــراد 25 تــا 64 ســال و 22 درصد از افــراد 17 
ــم  ــظ حری ــورد حف ــد در م ــالم کرده ان ــا 24 ســال اع ت
ــج ایــن  خصوصی شــان نگــران هســتند. از دیگــر نتای
ــه  ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــوان ب ــق می ت تحقی
جوانــان نســبت بــه دیگــر گروه هــای ســنی اطالعــات 
ــه خــودکار و  ــاوری وســایل نقلی ــورد فن بیشــتری در م
ــاور  ــن ب ــان بر ای ــد. محقق ــت دارن ــه اینترن ــل ب متص
ــن  ــردم در ای ــی م ــش آگاه ــرای افزای ــه ب ــتند ک هس

ــرد. ــالش ک ــد بیــش از پیــش ت ــه بای زمین

طراح شهری
محیط ساختمان ها را به صورت 5 بعدی شبیه سازی کنید

اولیـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفتـه به یـک برنامه جهـت طراحی فضای شـهری و 
محیـط سـاختمان  ها اختصـاص دارد. Navisworks Manage یک نرم افـزار گرافیکی 
قدرتمنـد بـرای طراحـی محیـط سـاختمان  ها و فضا های شـهری به صورت سـه بعدی 
و بـا جزئیـات مهندسـی در وینـدوز می باشـد. با اسـتفاده از ایـن نرم افزار شـما می توانید 
هـر گونـه طرح سـازه عظیم ویا محیط شـهری را با جزئیـات کامل مهندسـی و عمرانی 
بـه صورت سـه بعـدی در نرم افزار شبیه سـازی کـرده و ماننـد یک ماکت مجـازی پیاده 
کنیـد. ایـن نرم افـزار عـالوه بر یـک ابـزار قدرتمند بـرای طراحـی محیط  های شـهری 
امـکان دسـتیاری در پیشـرفت پـروژه را با محاسـبه میزان منابـع و زمـان موردنیاز برای 
راه انـدازی طـرح دارا بـوده و از ابزار  هـای پیشـرفته ای مانند تشـخیص خطـا در طراحی 

می برد. بهـره 
www.autodesk.com حجـم فایـل: 2380 مگابایـت

انیمیشن ساز
انیمیش های کامال سه بعدی تهیه و تولید نمایید

پیشـنهاد نرم افـزاری بعـدی این هفته درباره سـاخت و تولیـد  ویدئو های ارائه می باشـد. 
Explaindio نرم افـزاری کاربـردی بـرای سـاخت و تولیـد  ویدئو هـای ارائـه مجهـز به 

انـواع انیمیشـن  های سـه بعـدی و دو بعـدی در وینـدوز می باشـد که بـا اسـتفاده از آن 
می توانیـد بـه راحتـی انیمیشـن  های سـه بعـدی متحرکـی را بـا ابـزار ویـزارد نرم افزار 
در کوتاه تریـن زمـان ممکـن تولیـد و بـه صـورت یـک فایـل  ویدئویـی بـا دیگـران به 
اشـتراك بگذاریـد. ایـن نرم افـزار بـا بـه همـراه داشـتن چنـد صـد افکـت تصویـری و  
ویدئویـی امـکان سـاخت  ویدئو هـای ارائـه را بـدون نیـاز بـه طراحـی مدل  هـای سـه 
بعـدی امکان پذیـر کـرده و کنتـرل کاملـی را بـر روی حرکت عناصـر در  ویدئو به شـما 
می دهـد. از دیگـر قابلیت  هـای ایـن نرم افـزار می تـوان امـکان تولید همزمـان چندین 
انیمیشـن، قابلیـت ویرایـش و سفارش سـازی جـداول زمانـی و امـکان تولیـد و ارائـه 

انیمشـین های کامـال سـه بعـدی را نـام برد.
www.explaindio.com حجـم فایـل: 490 مگابایـت

مدیریت سرور
در فضای ذخیره سازی آنالین اطالعات را مدیریت کنید

 NetDrive .آخریـن نرم افـزار ایـن هفته بـرای مدیریـت سـرور ها در وینـدوز می باشـد
یـک نرم افـزار کاربـردی بـرای مدیریـت و دسترسـی بـه اطالعـات موجـود در انـواع 
سـرور ها در وینـدوز می باشـد. بـا اسـتفاده از ایـن نرم افـزار می توانیـد از طریـق انـواع 
پروتکل  هـای امـن و متنـوع بـه فضـای ذخیره سـازی آنالیـن متصل شـده و اطالعات 
موجـود در آن را مدیریـت کنیـد. نـت درایـو از انواع خدمات ذخیره سـازی از نـوع ابری و 
یـا اشـتراکی پشـتیبانی می کنـد و قابلیـت اتصال خـودکار را بـه سـرویس  های از پیش 
پیکربنـدی شـده بـا بـاال آمـدن وینـدوز دارا می باشـد. با اسـتفاده از ایـن نرم افزار شـما 
می توانیـد اطالعـات خـود را بـر روی فضا هـای ابـری معـروف از جملـه گـوگل درایـو 
و دراپ باکـس مدیریـت نماییـد. از ویژگی  هـای ایـن نرم افـزار می تـوان بـه قابلیـت 
دسترسـی و مدیریـت فضا های ابـری متنوع، پشـتیبانی از خدمات سـرویس  های گوگل 
درایـو و دراپ باکـس و امـکان برقـراری اتصال خودکار با بـاال آمدن ویندوز اشـاره کرد.
www.netdrive.net حجـم فایـل: 70 مگابایـت

 کم کاری شرکت ها در سرمایه گذاری خارجی
پـروژه «فیبـر نوری به منـازل»، به جای کابل مسـی در 
سـال های اخیر مـورد توجه مسـئوالن وزارت ارتباطات 
قـرار گرفتـه اسـت امـا با وجـود گذشـت بیـش از یک 
سـال از زمـان وعده هـای مطرح شـده، اپراتـور چهارم 
تاکنـون در اجـرای این پـروژه موفق نبوده اسـت. یکی 
از علـل ناکامـی ایـن اپراتـور ایـن بـوده کـه مجریـان 
طـرح تصـور نمی کردنـد برای ایجـاد شـبکه فیبرنوری 
بـه سـرمایه گذاری عظیم نیاز باشـد. از طـرف دیگر در 
سـرمایه گذاران  از  بهره گیـری  امـکان  تحریـم  دوران 
خارجـی وجـود نداشـت. بنا بـه گفتـه وزیـر ارتباطات و 
فنـاوری اطالعـات پـس از پایـان تحریم هـا، مذاکراتی 
در ایـن خصـوص انجام شـده کـه تاکنون با پیشـرفت 

90 تـا 95 درصـدی همـراه بـوده اسـت. اگـر چـه قرار 
اسـت ظرف یک مـاه آینـده قـرارداد با سـرمایه گذاران 
خارجـی بـه امضـا برسـد و بـه دنبـال آن 8 کالنشـهر 
کشـور تحت پوشـش شـبکه فیبـر نـوری قـرار بگیرند 
زمینـه  ایـن  در  سـرمایه گذاری  پذیرفـت  بایـد  امـا 
دیربـازده و پرریسـک اسـت. البتـه اکثـر شـرکت ها بـا 
وجـود ادعا هـای متعددی کـه در حوزه سـرمایه گذاری 
دارنـد، طـی یـک سـال اخیـر سـرمایه گذاری عمده ای 
انجـام نداده انـد. امیـد اسـت بـا بررسـی این مـوارد در 
کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات و در نظر گرفتن 
شـرایط رقابتـی بـازار، وضعیـت سـرمایه گذار خارجـی 

زودتر مشـخص شـود.

رشیـد     زارعی 

پیشنهادهفته

نظرسنجی در مورد وسایل نقلیه متصل به اینترنت

خودرو های خودکار در جاده بهبود زندگی


