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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 میتوانــد باشــد :نمایــش فیلمــی کــه رغبتــی بــه دیــدن آن نداریــم!

ســرگرمی در طــول ســفر از جملــه مــواردی اســت کــه مدتیســت از ســوی موسســات معتبــر بــرای معرفــی بهتریــن ناوگانهــای حمــل و نقــل جهــان بررســی میشــود.
امــکان انتخــاب فیلــم ،برنامههــای 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 سيســتمهاي ســرگرمي عــاوه بــر اينكــه بــراي جــذب مســافر بســيار 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

نیــاز دارد ،فراهــم میکنــد .بــا ایــن ســامانه ،هــر مســافر ایــن امــکان را دارد تــا در تمامــی طــول مســیر بــه بانــک عظیمــی از فیلــم ،موســیقی ،کتــاب ،بــازی و اخبــار
دسترســی داشــته باشــد .بــه جــای اســتفاده از روشهــای ســنتی و اجبــار مســافران بــه تماشــای یــک فیلــم در حــال پخــش ،هــر مســافر میتوانــد بــا اســتفاده از دســتگاه
هوشــمند نظیــر موبایــل ،تبلــت و یــا رایانــه همــراه ،فیلــم و ســریال مــورد عالقــه خــود را ببینــد ،اخبــار و موســیقی دلخــواه خــود را بشــنود ،نقشــه مســیر پیــش روی خــود را

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

امکانات مدیا وای-فای
ســامانه مدیــا وای-فــای بــا ویژگیهــای 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 میکنــد:

•دریافت محتوا (فیلم ،موسیقی ،کتاب ،بازی و )...از طریق امواج  Wi-Fiبدون نیاز به اینترنت
•استفاده از بهترین راهکارهای امنیتی روز دنیا جهت تامین امنیت سیستم

•امکان استفاده از طریق دستگاههای 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 سفارشیسازی 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

•دستهبندی محتواهای موجود جهت مدیریت دسترسی
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•امکان ارسال پیام

•امکان درج فرمهای نظرسنجی
•امکان درج تبلیغات و اخبار

ایــن ســامانه بــه صــورت مبتنــی بــر وب طراحــی و پیادهســازی شــده اســت و هــر کاربــر ایــن امــکان را دارد کــه توســط مرورگــر لپتــاپ و یــا هــر دســتگا ه هوشــمند دیگــر از
ایــن ســامانه اســتفاده نمایــد .بــه منظــور ســهولت اســتفاده تمامــی کاربــران ،در ابتــدای ورود ،امــکان انتخــاب زبــان موردنظــر از بیــن زبانهــای عربــی ،انگلیســی و فارســی

وجــود دارد.

در صفحــه اصلــی ســامانه مدیــا وای-فــای ،تمــام امکانــات موجــود قابــل مشــاهده میباشــند و هــر کاربــر میتوانــد بــر اســاس ســلیقه و نیــاز خــود ،وارد هــر کــدام از ایــن

بخشهــا شــود.
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سرویسهای ارائه شده در مدیا وای-فای
در ایــن بخــش آرشــیو متنوعــی از ســریالها و فیلمهــای ســینمایی داخلــی و خارجــی بــا کیفیــت بــاال در ژانرهــای مختلــف در دســترس

فیلم

میباشــد .امــکان افــزودن لوگــو یــا نــام شــرکت حمــل و نقــل یــا زیرنویــس تبلیغاتــی بــه محتــوای بارگــذاری شــده از مهمتریــن ویژگیهــای
آن میباشــد کــه بــا جــذب تبلیغــات ،میتوانــد 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

کاربــر بســیار راهبــردی میباشــد.

در ایــن قســمت هــر یــک از مســافران میتواننــد آلبومهــای موســیقی متنوعــی را مشــاهده و بــر اســاس عالقمنــدی خــود انتخــاب نماینــد،

موسیقی

و همزمــان بــا اســتفاده از ســایر خدمــات موجــود در ایــن ســامانه بــه موســیقی موردنظــر خــود گــوش دهنــد .در ایــن بخــش نیــز امــکان ارائــه

گــزارش از تعــداد پخشهــای هــر آهنــگ وجــود دارد.

در قســمت کتابخانــه ،مجموعــهای از کتابهــای الکترونیــک بــا عناویــن و موضوعــات مختلــف ارائــه شــده اســت و هــر کاربــر میتوانــد

کتابخانه

کتــاب مــورد نظــر خــود را انتخــاب و مطالعــه نمایــد .کتابهــا بــه صــورت موضوعــی دســتهبندی شــدهاند و امــکان درج اطالعــات بیشــتر

(نویســنده ،مترجــم ،ســال چــاپ ،خالصــه و )...فراهــم میباشــد .امــکان دریافــت گــزارش از میــزان اســتقبال از کتابهــای مختلــف در

ایــن قســمت نیــز وجــود دارد.

در ایــن قســمت ،تعــدادی از محبوبتریــن بازیهــا بــرای کاربــران فراهــم آمــده اســت .لیســت ایــن بازیهــا هماننــد ســایر محتواهــای

بازی

موجــود در ســامانه قابــل مدیریــت و سفارشیســازی میباشــند.

در ایــن ســامانه ایــن امــکان وجــود دارد کــه کاربــر در قســمت خدمــات ،لیســت خدمــات قابــل دریافــت را مشــاهده نمــوده و در صــورت نیــاز

خدمات

بــرای ســفارش آن اقــدام نمایــد.

اخبــار و رویدادهــای مهــم روز بــه صــورت کامــل و جامــع در ایــن قســمت قــرار میگیرنــد و کاربــران در ایــن قســمت میتواننــد ایــن اخبــار

اخبار

را مشــاهده نماینــد.

در ایــن قســمت ،مســیر مبــدا تــا مقصــد روی نقشــه نمایــش داده میشــود و کاربــر میتوانــد موقعیــت مکانــی خــود ،ایســتگاهها و شــهرهای

نقشه

پیــش رو و حتــی مکانهــای تاریخــی و گردشــگری آنهــا را نیــز مشــاهده نمایــد.

نظرســنجی بــه عنــوان یــک ابــزار کارآمــد بــرای اخــذ تصمیمــات ،یکــی از مهمتریــن قســمتهای ســامانههای مدیریتــی میباشــد .در

نظرسنجی
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قابلیــت سفارشیســازی دارد.
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تبلیغات
همــان طــور کــه اشــاره شــد ،یکــی از ویژگیهــای ایــن ســامانه ،امــکان کســب درآمــد از طریــق جــذب و پخــش تبلیغــات میباشــد .نکتــه حائــز اهمیــت ،امــکان ارائــه

تبلیغــات بــه صــورت مبتنــی بــر مــکان میباشــد ،کــه شــرکتهای تبلیغاتــی بــه شــکل هدفمندتــری میتواننــد مخاطــب خــود را پیــدا کننــد .شــیوههای مختلفــی بــرای
نمایــش تبلیغــات در ایــن ســامانه وجــود دارد ،ماننــد:

•بنر صفحهی اول :نمایش بنر هنگام ورود به برنامه که در این بنر دکمهای تحت عنوان «بیشتر» برای هدایت کاربر به صفحهی مورد نظر طراحی میگردد.
•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 میگردد.

• POP UPمیان برنامه :نمایش محتوا به صورت POP UPدر پایین صفحه با قابلیت حذف؛ که با هر بار ورود کاربر ،حداکثر دو بار پخش میگردد.

• POP UPمیان ویدیو:نمایش محتوا به صورت  POP UPدر هنگام پخش فیلم با قابلیت حذف .این محتوا هنگام PAUSEفیلم نیز نمایش داده میشود.

•واترمارک :لوگو یا لوگوتایپ به صورت واتر مارک در باال سمت چپ نمایش داده میشود( .قابلیت کلیک ندارد)
•تیزر تبلیغاتی :نمایش یک ویدئوی تبلیغاتی 30ثانیهای در ابتدای پخش فیلم

امنیت
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 نرمافــزار مدیریتــی کدگــذاری و رمزنــگاری شــده و ســپس در دســتگاه مدیــا وای-فــای بارگــذاری میشــود و دســتگاه فقــط محتــوای رمزنــگاری
شــده را بــه کاربــر نمایــش میدهــد .بدیــن ترتیــب هــر گونــه رخنــه و نفــوذ در سیســتم توســط افــراد متفرقــه جهــت تغییــر محتــوا غیرممکــن میباشــد.

بدون محدودیت
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 قســمتها امــکان سفارشیســازی و حتــی افــزودن امکانــات جدیــد را دارا میباشــد .از جملــه امکانــات دیگــری کــه قابلیــت اضافــه شــدن بــه ســامانه را
دارنــد ،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

•پخش دوربینهای 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 بازیهای دو نفره جهت ایجاد حس رقابت

•ارائه امکانات مبتنی بر مکان از جمله معرفی مکانهای مختلف و جاذبههای توریستی و تبلیغات مبتنی بر مکان
•ارائه داده کاوی ( )Data Miningدر سیستم مدیاوای-فای و بررسی رفتار کاربر

www.samimgroup.com
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