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ســفر، بخــش جدانشــدنی زندگــی در جوامــع امــروزی اســت. امــا ایــن روزهــا دیگــر نشســتن طوالنــی مــدت روی یــک صندلــی در وســیله نقلیــه عمومــی و تماشــای بیــرون 
بــرای هیــچ کــس مطلــوب نیســت. از ایــن بدتــر هــم می توانــد باشــد: نمایــش فیلمــی کــه رغبتــی بــه دیــدن آن نداریــم!

ــود.  ــی می ش ــان بررس ــل جه ــل و نق ــای حم ــن ناوگان ه ــی بهتری ــرای معرف ــر ب ــات معتب ــوی موسس ــت از س ــه مدتی س ــت ک ــواردی اس ــه م ــفر از جمل ــول س ــرگرمی در ط س
امــکان انتخــاب فیلــم، برنامه هــای تلویزیونــی، موســیقی، بــازی، نقشــه، لیســت خدمــات و... در تمــام وســایل نقلیــه عمومــی اعــم از هواپیمــا، قطــار و اتوبــوس بــه شــدت 
مــورد توجــه مســافران قــرار گرفتــه اســت.  راه انــدازی سیســتم هاي ســرگرمي عــاوه بــر اینکــه بــراي جــذب مســافر بســیار مهــم هســتند، بــا اخــذ تبلیغــات، یــک منبــع 

درآمــد کمکــی بســیار خــوب نیــز بــه شــمار مــی رونــد.
ســامانه مدیــا وای-فــای صمیــم، مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا طراحــی و ارائــه شــده و تمامــی آنچــه را کــه یــک شــرکت حمــل و نقــل بــرای جلــب رضایــت مســافرانش 
ــار  ــازی و اخب ــاب، ب ــیقی، کت ــم، موس ــی از فیل ــک عظیم ــه بان ــیر ب ــول مس ــی ط ــا در تمام ــکان را دارد ت ــن ام ــافر ای ــر مس ــامانه، ه ــن س ــا ای ــد. ب ــم می کن ــاز دارد، فراه نی
دسترســی داشــته باشــد. بــه جــای اســتفاده از روش هــای ســنتی و اجبــار مســافران بــه تماشــای یــک فیلــم در حــال پخــش، هــر مســافر می توانــد بــا اســتفاده از دســتگاه 
هوشــمند نظیــر موبایــل، تبلــت و یــا رایانــه همــراه، فیلــم و ســریال مــورد عاقــه خــود را ببینــد، اخبــار و موســیقی دلخــواه خــود را بشــنود، نقشــه مســیر پیــش روی خــود را 

مشــاهده کنــد و از ســایر ســرویس های موجــود در ایــن ســامانه، اســتفاده نمایــد.

ســامانه مدیــا وای-فــای بــا ویژگی هــای و امکاناتــی کــه در آن فراهــم آمــده اســت، نیازهــای مســافران را برطــرف ســاخته و بــا بهبــود کیفیــت خدمــات بــه جــذب مشــتری و 
مدیریــت بهتــر نــاوگان حمــل و نقــل کمــک می کنــد:

دریافت محتوا )فیلم، موسیقی، کتاب، بازی و...( از طریق امواج Wi-Fi بدون نیاز به اینترنت	 
استفاده از بهترین راهکارهای امنیتی روز دنیا جهت تامین امنیت سیستم	 
امکان استفاده از طریق دستگاه های شخصی و رفع وابستگی به نمایشگر و مانیتورهای ثابت	 
پخش آنی محتوا )دسترسی بدون وقفه(	 
امکان ارائه محتوا با کیفیت باال	 
امکان توقف و پخش مجدد محتوا 	 
امکان پخش چندین فیلم و موسیقی به صورت همزمان	 
پشتیبانی از چند زبان مختلف	 
نگهداری آسان و کم هزینه	 
امکان سفارشی سازی سیستم بر اساس هویت بصری شرکت حمل و نقل	 
امکان استفاده و مدیریت سامانه به صورت تحت وب	 
مدیریت کامل محتوای در حال پخش	 
امکان افزودن محتوای جدید	 
تعریف سطوح دسترسی متفاوت	 
دسته بندی محتواهای موجود جهت مدیریت دسترسی 	 

امکانات مدیا وای-فای
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امکان ارسال پیام	 
امکان درج فرم های نظرسنجی 	 
امکان درج تبلیغات و اخبار 	 

ایــن ســامانه بــه صــورت مبتنــی بــر وب طراحــی و پیاده ســازی شــده اســت و هــر کاربــر ایــن امــکان را دارد کــه توســط مرورگــر لپ تــاپ و یــا هــر دســتگاه  هوشــمند دیگــر از 
ایــن ســامانه اســتفاده نمایــد. بــه منظــور ســهولت اســتفاده تمامــی کاربــران، در ابتــدای ورود، امــکان انتخــاب زبــان موردنظــر از بیــن زبان هــای عربــی، انگلیســی و فارســی 

وجــود دارد.

ــر اســاس ســلیقه و نیــاز خــود، وارد هــر کــدام از ایــن  ــد ب ــر می توان در صفحــه اصلــی ســامانه مدیــا وای-فــای، تمــام امکانــات موجــود قابــل مشــاهده می باشــند و هــر کارب
ــود. ــا ش بخش ه
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سرویس های ارائه شده در مدیا وای-فای

فیلم

در ایــن قســمت هــر یــک از مســافران می تواننــد آلبوم هــای موســیقی متنوعــی را مشــاهده و بــر اســاس عاقمنــدی خــود انتخــاب نماینــد، 
و هم زمــان بــا اســتفاده از ســایر خدمــات موجــود در ایــن ســامانه بــه موســیقی موردنظــر خــود گــوش دهنــد. در ایــن بخــش نیــز امــکان ارائــه 

گــزارش از تعــداد پخش هــای هــر آهنــگ وجــود دارد.  موسیقی

ــد  ــر می توان ــر کارب ــت و ه ــده اس ــه ش ــف ارائ ــات مختل ــن و موضوع ــا عناوی ــک ب ــای الکترونی ــه ای از کتاب ه ــه، مجموع ــمت کتابخان در قس
ــه صــورت موضوعــی دســته بندی شــده  اند و امــکان درج اطاعــات بیشــتر  ــد. کتاب هــا ب کتــاب مــورد نظــر خــود را انتخــاب و مطالعــه نمای
ــزارش از میــزان اســتقبال از کتاب هــای مختلــف در  )نویســنده، مترجــم، ســال چــاپ، خاصــه و...( فراهــم می باشــد. امــکان دریافــت گ

ایــن قســمت نیــز وجــود دارد.
کتابخانه

ــای  ــایر محتواه ــد س ــا همانن ــن بازی ه ــت ای ــت. لیس ــده اس ــم آم ــران فراه ــرای کارب ــا ب ــن بازی ه ــدادی از محبوب تری ــمت، تع ــن قس در ای
ــند. ــازی می باش ــت و سفارشی س ــل مدیری ــامانه قاب ــود در س موج

بازی

در ایــن ســامانه ایــن امــکان وجــود دارد کــه کاربــر در قســمت خدمــات، لیســت خدمــات قابــل دریافــت را مشــاهده نمــوده و در صــورت نیــاز 
بــرای ســفارش آن اقــدام نمایــد.

خدمات

اخبــار و رویدادهــای مهــم روز بــه صــورت کامــل و جامــع در ایــن قســمت قــرار می گیرنــد و کاربــران در ایــن قســمت می تواننــد ایــن اخبــار 
را مشــاهده نماینــد.

اخبار

در ایــن قســمت، مســیر مبــدا تــا مقصــد روی نقشــه نمایــش داده می شــود و کاربــر می توانــد موقعیــت مکانــی خــود، ایســتگاه ها و شــهرهای 
پیــش رو و حتــی مکان هــای تاریخــی و گردشــگری آنهــا را نیــز مشــاهده نمایــد.

نقشه

ــد. در  ــی می باش ــامانه های مدیریت ــمت های س ــن قس ــی از مهم تری ــات، یک ــذ تصمیم ــرای اخ ــد ب ــزار کارآم ــک اب ــوان ی ــه عن ــنجی ب نظرس
ایــن قســمت، کاربــران می تواننــد نظــرات خــود را در رابطــه بــا ارائــه خدمــات، نحــوه برخــورد کارکنــان و... ثبــت نماینــد. فــرم نظرســنجی 

ــازی دارد. ــت سفارشی س قابلی نظرسنجی

ــاال در ژانرهــای مختلــف در دســترس  ــا کیفیــت ب ــن بخــش آرشــیو متنوعــی از ســریال ها و فیلم هــای ســینمایی داخلــی و خارجــی ب در ای
می باشــد. امــکان افــزودن لوگــو یــا نــام شــرکت حمــل و نقــل یــا زیرنویــس تبلیغاتــی بــه محتــوای بارگــذاری شــده از مهم تریــن ویژگی هــای 
آن می باشــد کــه بــا جــذب تبلیغــات، می توانــد بــه منبــع درآمــد جدیــد شــرکت تبدیــل شــود. ســامانه مدیــا وای-فــای صمیــم ایــن امــکان را 
دارد کــه از تعــداد مشــاهدات هــر محتــوا گــزارش ارائــه نمایــد. ایــن قابلیــت در مدیریــت محتــوا و تأمیــن محتــوای جدیــد بــر اســاس ســلیقه 

ــر بســیار راهبــردی می باشــد. کارب
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ــه  ــکان ارائ ــت، ام ــز اهمی ــه حائ ــد. نکت ــات می باش ــش تبلیغ ــذب و پخ ــق ج ــد از طری ــب درآم ــکان کس ــامانه ، ام ــن س ــای ای ــی از ویژگی ه ــد، یک ــاره ش ــه اش ــور ک ــان ط هم
ــرای  ــه شــکل هدفمندتــری می تواننــد مخاطــب خــود را پیــدا کننــد. شــیوه های مختلفــی ب ــر مــکان می باشــد، کــه شــرکت های تبلیغاتــی ب ــه صــورت مبتنــی ب تبلیغــات ب

نمایــش تبلیغــات در ایــن ســامانه وجــود دارد، ماننــد:

بنر صفحه ی اول: نمایش بنر هنگام ورود به برنامه که در این بنر دکمه ای تحت عنوان »بیشتر« برای هدایت کاربر به صفحه ی مورد نظر طراحی می گردد.	 
بنر متا دیتا: نمایش بنر به صورت تصادفی در صفحات داخلی برنامه، مشابه بنر صفحه اول	 
آرم آگهی: نمایش بنر در ابتدای فیلم، با دکمه »بیشتر« که با زدن این دکمه، کلیپ مربوط به آن برای کاربر پخش می گردد.	 
POP UP میان برنامه: نمایش محتوا به صورتPOP UP  در پایین صفحه با قابلیت حذف؛ که با هر بار ورود کاربر، حداکثر دو بار پخش می گردد.	 

POP UP میان ویدیو:نمایش محتوا به صورت POP UP در هنگام پخش فیلم با قابلیت حذف. این محتوا هنگامPAUSE  فیلم نیز نمایش داده می شود.	 

واترمارک: لوگو یا لوگوتایپ به صورت واتر مارک در باال سمت چپ نمایش داده می شود. )قابلیت کلیک ندارد(	 
تیزر تبلیغاتی: نمایش یک ویدئوی تبلیغاتی30 ثانیه ای در ابتدای پخش فیلم	 

تبلیغات

بــه منظــور تامیــن امنیــت ایــن سیســتم، از بهتریــن راهکارهــای امنیتــی روز دنیــا اســتفاده شــده اســت. ایــن ســامانه بــه نحــوی طراحــی شــده اســت کــه محتــوای آمــاده 
بــرای بارگــذاری، توســط نرم افــزار مدیریتــی کدگــذاری و رمزنــگاری شــده و ســپس در دســتگاه مدیــا وای-فــای بارگــذاری می شــود و دســتگاه فقــط محتــوای رمزنــگاری 

شــده را بــه کاربــر نمایــش می دهــد. بدیــن ترتیــب هــر گونــه رخنــه و نفــوذ در سیســتم توســط افــراد متفرقــه جهــت تغییــر محتــوا غیرممکــن می باشــد.

امنیت

بــا توجــه بــه اینکــه تمــام مراحــل طراحــی و پیــاده ســازی ســامانه مدیاوای-فــای صمیــم بــه دســت نیروهــای متخصــص ایرانــی و در شــرکت صمیــم انجــام گرفتــه اســت، ایــن 
ســامانه در تمــام قســمت ها امــکان سفارشی ســازی و حتــی افــزودن امکانــات جدیــد را دارا می باشــد. از جملــه امکانــات دیگــری کــه قابلیــت اضافــه شــدن بــه ســامانه را 

دارنــد، می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

پخش دوربین های مدار بسته )مشاهده مناظر بیرون، ازدحام رستوران و...(	 
اتاق گفتگو )چت(	 
امکان ارائه اینترنت در نقاط تحت پوشش اینترنت سراسری	 
نمایش آب و هوا، اوقات شرعی و تقویم روز	 
امکان ثبت رکورد در بازی به نام فرد و بازی های دو نفره جهت ایجاد حس رقابت	 
ارائه امکانات مبتنی بر مکان از جمله معرفی مکان های مختلف و جاذبه های توریستی و تبلیغات مبتنی بر مکان	 
ارائه داده کاوی )Data Mining( در سیستم مدیاوای-فای و بررسی رفتار کاربر	 

بدون محدودیت
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گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد کننــده تجهیــزات پیشــرفته در حــوزه رســانه و 
راهکارهــای مرتبــط، بــا تکیــه برتوانمنــدی بومــی و اســتفاده از آخریــن دســتاوردهای علــم 
ــه  ــی توانســته اســت از پیشــگامان فنــاوری رســانه باشــد و ارائ و فنــاوری در کالس جهان

محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.
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