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سازمان فناوری اطالعات و بورس
منامه نوشتند
تفاه 
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اخبارداخلی
سرویسچترمزنگاریشدهدرپیامرسان
بومیراهاندازیشد
حاجیان -مدیر اجرایی پیامرسان بیسفون از راهانــدازی
سرویس چت رمزنگاری شده ( پیام امن) در این پیامرسان
خبر داد و گفت :با این خدمت پیغامها در پیامرسان بومی از
مبداتامقصدرمزنگاریمیشودکهقابلرمزگشایینیست.
میالدموحدیندرمراسممعرفیسرویسپیامامناظهارکرد:
در این سرویس که مانند چت رمزنگاری شده تلگرام است،
تمامی پیغامها از مبدا تا مقصد رمزنگاری میشود و در این
بین رمز برای هیچ کس قابل گشایش نیست.وی همچنین
بهمشکالتپیامرسانهایداخلی اشارهکردوافزود:برخی
از مفاد مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از
پیامرسانها در حد حرف باقی مانده است ،از جمله تکالیف
بانکمرکزیکهازمردادسالگذشتهقرارشددرمدتدوماه
آییننامهپرداختاینترنتیراتهیهکند،اماپسازآنحتییک
جلسهپایصحبتننشستهاست.

معاونمرکزفناوریاطالعاتورسانههای
دیجیتال:

دریافتکدشامدبرایهمهسایتهاو
شبکههایاجتماعیالزامیاست
برنا  -معاون مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در خصوص کد شناسه
الکترونیکی ثبت محتوا وکاربردهای آن در فضای دیجیتال
به ارائــه توضیحاتی پرداخت .هر محتوا در فضای مجازی
قابلیت راستی آزمایی و اعتبار سنجی را خواهد داشت .در
وب سایتها و وبالگها لگوی هوشمند نشان شامددار
بودن سایت یا وبالگ است به صورتی که با کلیک روی لگو
مشخصاتدارندهمحتوا،موضوع،محتواوردهسنیمخاطب
محتوا مشخص میشود .شامد نشانی است که به همین
منظورگردآوریشدهاست.علیاکبرشیرکوند،معاونمرکز
فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،در خصوص این نشان گفت «:شامد در واقع
نشانیاستکهبه بسترهایارائهمحتوا،اعطامیشود.هدف
ما از ارائه این نشان ،پاالیش محیط نامحدود فضای مجازی
و تبدیل آن به یک محیط سالم است تا بتوان شرایط ورود
خانواده ها را هم به فضای مجازی مهیا کرد ».او در خصوص
مواردیکهنشانشامدبداناطالقمیشودگفت «:بهکلیه
سایت ها ،وبالگ ها ،اپلیکیشن ها ،حتی اپلیکیشن های
تلویزیونومسابقاتپیامکی،شبکههایاجتماعی،صفحات
موجوددرشبکههایاجتماعیوکلیهمحتواهایمشابهمی
تواننشانشامدرااختصاصدادتااینمحتواهااحرازهویت
شوند و مالک آن مشخص شود .پس از مشخص شدن مالک
 ،اقدام به پاالیش فضای این صفحات مجازی خواهیم کرد تا
فضا بر اساس ضوابط و استانداردهای قانونی شکل گیرد.
پاالیش فضا بدین صورت انجام می شود که پس از مشخص
شدن مالک آن ،فضای صفحه مجازی ،کانال و  ...را بررسی
میکنیموچنانچهفضاازنظراستانداردهاوضوابطقانونی
تایید شد ،کد شامد به مالک تعلق می گیرد و چنان چه هر
زمان ،محتوای خالف قوانین در این فضا منتشر شود کد
شامد تعلیق خواهد شد تا زمانی که مشکل محتوایی آن
برطرفشود».

شرکتهایدانشبنیاندرشرایطسخت
اقتصادیقراردارند
فارس  -معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت :در شرایط
اقتصادی کنونی شرکتهای دانشبنیان بیش از هر نهاد
دیگری در شرایط سخت قرار دارند که ما باید فضا را برای
توسعه کسب و کارهای آنها فراهم کنیم .مسعود برومند
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تصریح کرد :یورشی به
اقتصادکشورواردشدهاست،اینوضعیتمانندمانورآتشی
ی افتاده باشد و در این شرایط هر کس
است که به جان کشت 
به فکر خود است تا بتواند به جای امنی برسد .وی افزود:
احساس میکنم که چنین شرایطی در کشور ایجاد شده
است ،ما نیازمند ایجاد همدلی و عشق در کشور هستیم .ما
مدیران بخشهای دولتی و حقوقبگیر هستیم ،ولی افراد
تولیدکننده در شرایط سختتری قرار گرفتهاند که برای
پرداخت حقوق با مشکالتی مواجه هستند .برومند گفت:
مدیریتسبزتنهاخریدچندینپنلفتوولتائیکنیستونیاز
به فناوریهای دیگر دارد که در این زمینه باید به هر قیمت با
مشارکتشرکتهایدانشبنیانمستقردرپارکهایعلمو
فناوریاقدامبهتولیدبرقموردنیازدرکشورکنیم.

کمیتهاطالعرسانیطرحرجیستریاعالمکرد

ایسنا-تفاهمنامهبینسازمانفناوریاطالعاتوسازمانبورساوراقبهادارامضاشد.رسولسراییان-رئیسسازمانفناوریاطالعات-بااشارهبهانعقادتفاهمنامهمیان
سازمانفناوریاطالعاتوسازمانبورساوراقبهاداراظهارکرد:هدفاینتفاهمنامههمافزاییوهمسوییبرایارائهخدماتبیشتربهمردماست.ورودفناوریاطالعات
درتمامیصنایعروزبهروزبیشترمیشودوبهعنوانتوانمندساز،پیشبرندهوتسهیلکننده ارائهخدمتوشفافکنندهفعالیتهانقشمحوریدارد.

روز داغ آژانس دیجیتال مارکتینگ در الکامپ 2018
زهرا حاجیان  -در دومین روز برگزاری بیست وچهارمین
نمایشگاه الــکــامــپ  ،2018مسئوالن متعددی از
نمایشگاه و بخش استارت آپی الکامپ که این روزها
بیش از  400استارت آپ را در خود جای داده است،
بازدید کردند.
دیــروز غرفه شتاب دهنده فردوسی وآژانــس دیجیتال
مارکتینگ روز داغ و پرباری را پشت سرگذاشت و ضمن
حضور پررنگ در نمایشگاه وبرگزاری نشست های تعاملی
با صاحبان کسب وکارهای نوین وفعاالن حوزه استارت
آپی ،میزبان مسئوالن متعددی نیز بود .
سورنا ستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهور،
مهندس نصرا ...جهانگرد معاون فناوری وزیر ارتباطات،
امیر خــوراکــیــان مــعــاون محتوای مرکز ملی فضای
مجازی کشور ،دکتر صابری معاون توسعه فناوری پارک
علم وفناوری پردیس و دکتر ایازی معاون امور اجتماعی
وزارت بهداشت از جمله مسئوالنی بودند که در روز دوم
برگزاری نمایشگاه الکام استارز از این غرفه بازدید
کردند.

▪بــرای حمایت ازشتاب دهنده هــای خــاق مصمم
هستیم

ســتــاری همچنین در جــریــان بــازدیــد از بخش های
دیگرسالن شرکت های استارت آپی ،استارت آپ ها و
شتاب دهنده ها را بخش مهمی از اقتصاد دانش بنیان
توصیف کرد و از برنامه ریزی معاونت علمی طی امسال
برای حمایت ویژه و جدی از استارت آپ های خالق خبر
داد.وی با بیان این که هم اکنون محیط بسیار مناسبی از
سوی بخش خصوصی و سرمایه گذاران خطرپذیر در حال
فراهم شدن است ،اظهار کرد :معاونت علمی و فناوری،
به طور جدی به دنبال پویایی هرچه بیشتر محیط های
کسب و کار نوین است.وی یکی از وظایف دولت در قبال
فعاالن عرصه دانش بنیان را جلوگیری از مقاومت ها در
این عرصه بیان کرد.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
همچنین با بیان این که اقتصاد دانش بنیان هم اکنون
به اقتصاد  60هزار میلیارد تومانی تبدیل شده است،
از برنامه وسیع دولت در این حوزه خبر داد و تاکید کرد:
امسال مصمم هستیم بخش استارت آپ های خالق و
شتاب دهنده ها را به عنوان بخش مهمی از اقتصاد فعلی
دانش بنیان حمایت کنیم.

توطئه گوگل علیه مرورگرهای رقیب کروم

▪حمایت از شتاب دهنده های استانی در دستور کار
وزارت ارتباطات

مهندس جهانگرد معاون فناوری وزیــر ارتباطات نیز
مهمان دیگر غرفه آژانس دیجیتال مارکتینگ بود که از
غرفه شتاب دهنده فردوسی وآژانس دیجیتال مارکتینگ
هم بازدید کرد و به رغم آشنایی بیشتر با فعالیت های این
مجموعه ،قول های مساعدی را نیز برای حمایت از شتاب
دهنده فردوسی وآژانس دیجیتال مارکتینگ مجموعه
برسا مطرح کرد.
جهانگرد در این بازدیدخبر خوشی هم به شتاب دهنده
های استانی داد .وی با اشاره به تصمیم وزارت ارتباطات
وفناوری اطالعات برای حمایت از شتاب دهنده های
استانی گفت :در قالب این برنامه بنا داریــم از شتاب
دهنده های استانی تا  50درصدحجم سرمایه گذاری
آن ها و با اعطای وام کم بهره حمایت کنیم .
سید علی علوی سردبیر روزنامه خراسان و بنگاه رسانه
ای آخرین خبر هم با ارائه توضیحاتی به مهندس جهانگرد
در خصوص فعالیت های مختلف این مجموعه ،از تصمیم
گیری برای ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری خبر داد که
بتواند مرجع استارت آپ ها برای سرمایه گذاری باشد .
وی در عین حال مشکل نقدینگی را یکی از موانع اجرای
این طرح اعالم کرد که مهندس جهانگرد ضمن اعالم
آمادگی برای رفع موانع موجود خاطر نشان کرد  :به نظر
من جهت بسیار خوبی از سوی این مجموعه انتخاب شده
است به طوری که این تجربه در حوزه رسانه ای کشور
بسیار جدید است و امیدواریم که بیش از پیش توسعه یابد

و ما نیز آمادگی داریم تا حمایت های الزم را برای موفقیت
وتوسعه چنین ایده هایی به عمل آوریم .
امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی
نیز دقایقی مهمان غرفه مجموعه شتاب دهنده فردوسی
و آژانس دیجیتال مارکتینگ بود وطی مصاحبه ای برنامه
ها وسیاست گذاری های مرکز ملی فضای مجازی در
زمینه حمایت از پیام رسان های داخلی را تشریح کرد .
▪شتاب دهنده فردوسی در شرق کشور ،تحوالت
بزرگی را رقم خواهد زد

دکتر صابری معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس
نیز زمان ویژه ای را برای حضور در غرفه آژانس دیجیتال
مارکتینگ اختصاص داد .او شتاب دهنده فردوسی
واکو سیستمی را که در مجموعه برسا ایجاد شده است،
یکی از کامل ترین اکو سیستم هایی دانست که مجموعه
کاملی از سرمایه گذاری ،شتاب دهی وخبری را در کنار
هم ایجاد کــرده است  .او در عین حــال شتاب دهنده
فردوسی را از نظر کارایی وتاثیر گذاری در ردیف شتاب
دهنده های مطرح وموفقی همچون شزان و آواتک قرار
داد .صابری با بیان این که تاکنون حدود  97مجموعه در
کشور درخواست خود را برای دریافت مجوز مرکزشتاب
دهی معاونت علمی ریاست جمهوری به معاونت علمی
ارائــه کرده اند ،افــزود :در این میان تنها  27مجموعه
موفق به دریافت مجوز شده اند که مجموعه شتاب دهنده
فردوسی یکی از آن هاست چرا که متاسفانه بسیاری
از مجموعه هایی که متقاضی دریافت این مجوز بودند،

تنها ظاهریک شتاب دهنده را داشتند و فرایند وشبکه
الزم را نداشتند ،در حالی که شتاب دهنده فردوسی
به رغم برخورداری از یک شبکه مناسب ،از اکو سیستم
کامل و عمق اطالعاتی وخروجی مناسبی نیز برخوردار
و خروجی آن قابل لمس است .
ویبااشارهبهاهمیتحوزهشرقکشوردربحثفعالیتهای
استارتآپیوکسبوکارهاینوینخاطرنشانکرد:حضور
شتابدهنده فردوسیدرشرقکشوراثربسیارمهمیدارد،
بهعالوهتیم هایمستقردراین مجموعهقابلیتباالییبرای
تبدیل شدن به یک کسب وکار بزرگ وقابل لمس را دارند .
ویافزود:همانطورکههمهفوتبالیستهایبزرگاززمین
هایخاکیشناساییمیشوند،هماکنونبسترهایشتاب
دهیبهترینجابرایشناساییسوپراستارهایحوزهکسب
وکاردرآیندهاستوامید میرودکهدرشرقکشورباحضور
شتابدهندهفردوسیومجموعهبرسا،اتفاقات بزرگتری
رقم بخورد .وی در عین حال برای راه انــدازی صندوقی
مشترک باشتاب دهنده فردوسی ومجموعه برسا برای
حمایتازاستارتآپهادرشرقکشوراعالمآمادگیکرد.
دکتر ایازی معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت هم از
دیگر مسئوالنی بود که از غرفه شتاب دهنده فردوسی
وآژانــس دیجیتال مارکتینگ بازدید کرد .این بازدید
البته به انجام تفاهم نامه ای نیز منجر شد  .برا ساس این
توافق ،مقرر شد تا بنگاه رسانه ای آخرین خبر در جشنواره
رسانه های دیجیتال سالمت مدیریت بخش شبکه های
اجتماعی جشنواره را برعهده بگیرد که البته نحوه اجرای
این تفاهم نامه طی جلسه مشترکی پیگیری خواهد شد.

تازه های فناوری
نخستین سمعک قابل ایمپلنت طراحی شد
ایسنا  -شرکت " " MED-ELمستقر در آمریکا برای
نخستین بار موفق به طراحی یک سیستم شنوایی
بیسیم منحصر به فرد شده اســت .شرکت
" " MED-ELمستقر در ایالت کارولینای
شمالی آمریکا بــرای نخستین بــار یک
سیستم شنوایی منحصر به فــرد را که
نیازی به اتصال بین ایمپلنت و قطعه
خارجی برای نفوذ به پوست ندارد ،ابداع
کرده است.
ایــن سیستم بیسیم کــه آن هــا توسعه داد هانــــد،
" "BONEBRIDGEنام دارد و به گونهای طراحی شده

لبه فضا  20کیلومتر به زمین نزدیک شد!

که استفاده از آن آسان و با استفاده از آن احتمال ابتال
به عفونت نیز بسیار کمتر است،BONEBRIDGE .
نخستین سیستم کمک شنوایی هدایت
استخوانی در جهان است که برای کمک به
افراد دارای مشکالت شنوایی طراحی و
توسعه داده شده استBONEBRIDGE.
امواج صوتی مانند صداهای طبیعی را
به صورت مستقیم یا از طریق استخوان
به گوش داخلی انتقال میدهد .ایمپلنت
هدایت استخوانی به طور مستقیم با جراحی ،زیر
پوست قرار داده میشود.

تولید خودروی برقی با الهام از ماشینهای دهه  50میالدی
فارس  -خــودروی میکرولینو تازه ترین خودروی
برقی عرضه شده در کشورهای اروپایی است
که با الهام از خودروهای کوچک در دهه
 ۵۰میالدیساختهشدهاست.اینخودرو
که به تازگی مجوزهای الزم را از اتحادیه
اروپا دریافت کرده قرار است از اوایل سال
 ۲۰۱۹در بازار توزیع شود تا عالقه مندان
بتوانند آن را خریداری کنند .این خودروی برقی

با الهام از خودروی  BMW Isettaساخته شده که
از اواسط دهه  ۵۰تا اواسط دهه  ۶۰میالدی
یک خودروی کوچک و کم مصرف بسیار
پرطرفداربود.ویماوبوترطراحاینخودرو،
نمونه اولیه آن را در سال  ۲۰۱۶عرضه
کرد .این خودروی برقی کوچک  2.4متر
طول و تنها ۴۵۰کیلوگرم وزن دارد که البته
در صورت نصب باتری وزن آن افزایش می یابد.

ایسنا  -یکمطالعهجدیددردانشگاههارواردمیگوید
که فضای بیرونی کمی نسبت به آن چه در گذشته باور
داشتیم ،به زمین نزدیک تر است .اخترفیزیک
دان دانشگاه هاروارد میگوید ،مدلسازی
ریاضی نشان داده است که فضا تنها کمی
بیش از  80کیلومتر باالتر از سطح زمین
است .جو زمین و فضای بیرونی از کجا
آغاز میشوند؟ یک مقاله جدید میگوید
فضا تنها در فاصله  80کیلومتری از سطح
زمین قرار دارد" .جاناتان مکداول" اخترفیزیک دان
مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونیان استدالل

میکند که دانشمندان ممکن است مرز فضای بیرونی
را اشتباه گرفته باشند .وی در یک مطالعه جدید که
برای انتشار در مجله Acta Astronautica
برنامهریزی شده است ،میگوید که فضای
بیرونی در ارتفاع  80کیلومتری از سطح
زمین و به طور کلی حدود  20کیلومتر
پایین تر از خط کــارمــن( )Karmnقرار
دارد .خط کارمن از تئوری رایج در دهه
 1960میالدی میآید که ف ــرض را بر این
گذاشته بود که فضای بیرونی 100 ،کیلومتر باالتر از
سطح زمین است.

تبدیل پست برق قدیمی به هتل پنج ستاره در دانمارک
فارس  -تعدادی سرمایه گذار در کپنهاگ پایتخت
دانمارک یک پست برق قدیمی و از رده خارج
را به یک هتل لوکس پنج ستاره مبدل
کرده اند .این هتل به یکی از هتل های
زنجیره ای  Brchnerمبدل شده است
که به دلیل ظاهر صنعتی و متفاوت خود
در مقایسه با هتل های دیگر عالقه مندان
خاص خود را دارد .پست برقی که هم اکنون

به هتل مبدل شده است در سال  1963ساخته
شده بود و با نوسازی نمای زیبایی پیدا کرده
است .ظاهر کلی این هتل خاکستری و
برنزی است و حال و هوا و نورپردازی آن
نیز خاص و تیره است .برای طراحی این
هتل از درهای شیشه ای بزرگ استفاده
شده و فضای البی آن نیز با سقفی با ارتفاع
 12متر نوسازی شده است.

جزئیاترجیستریآنطرفآبیگوشیها
فارس  /کمیته اطالع رسانی طرح رجیستری جزئیات
رجیستری آن طرف آبی برخی گوشیها را اعالم و تاکید
کرد :دربــاره این که هر شخص با یک کد ملی میتواند
 ۱۰۰۰گوشی مسافری ثبت کند ،از ابــتــدای مــرداد
اعمال محدودیتهای الزم در سامانه همتا صورت گرفته
است .به تازگی انتشار اخباری با عنوان «رجیستر کردن
گوشیهای تلفن همراه در خارج از کشور» منجر به بروز
شایعات متعددی شد که تیمی از کارشناسان سامانه همتا
موضوع را بررسی کردند که نتایج حاصل از این بررسی
به شرح زیر است :بنابراعالم کمیته اطالع رسانی طرح
رجیستری ،افرادی که قصد قاچاق تلفن همراه به داخل
کشور داشتهاند ،ابتدا این گوشیها را از طریق همدستان
خود در داخل کشور و با استفاده از سامانه ثبت گوشی
مسافری ،به عنوان «گوشی مسافری» ثبت و بــرای هر
دستگاه یک کد فعال سازی دریافت کردهاند .این افراد
کد فعال سازی را با برچسب و عنوان «کد رجیستری»
روی جعبه تلفن همراه نصب و سپس این گوشیها را از
مبادی غیرقانونی و بهصورت قاچاق وارد کشور کردهاند.
در چند روز اخیر این گوشیها در بازارهای تلفن همراه
داخل کشور باعنوان «رجیستری آن ور آبی!» بهفروش
رسیده ،درحالی که فرایند ثبت این گوشیها دقیق ًا مشابه
ثبت گوشیهای مسافری بوده و حقوق و عوارض گمرکی
این گوشیها تمام و کمال دریافت شده است و به عبارت
بهتر طرح رجیستری به هیچ عنوان دور نخورده است و
از همین جا اعالم میشود که در «آن ور آب!» هیچ اقدام
خاصی صورت نگرفته و گوشیها در داخل کشور و آن هم
با پرداخت حقوق گمرکی ثبت شده است!

بررسی صنعت اینترنت اشیای ایران در کنگره جهانی
فناوریهای هوشمند
ایسنا-دبیراجراییمرکزتحقیقاتاینترنتاشیابااشاره
به بررسی صنعت اینترنت اشیای ایران در کنگره جهانی
فناوریهای هوشمند ،گفت :یکی از مهمترین مباحث
روز دنیا در حوزه فناوریهای هوشمند ،موضوع اینترنت
اشیاست که در مدت کوتاهی مورد توجه اکثر نهادهای
علمی دنیا قرار گرفته و به رتبههای نخست تحقیقاتی
صعود کــرده اســت .مهندس محمد قیصری گفت :در
همین باره در ایران نیز با عنایت به اسناد باالدستی در
زمینهتوسعهمراکزپژوهشیودانشبنیانونیزتصمیمات
مدیران کشوری در زمینه رشد همزمان فناوری ایران با
کشورهای توسعه یافته ،نیاز است تا تحقیقات و پژوهش
در بخشها و رشتههای مختلف علمی در سطح ملی و
بینالمللی ارتقا یابد و با کشورهای برتر علمی در دنیا
همسان شــود .وی افــزود :از این رو در شرایط کنونی،
برگزارینشستتخصصیدراینزمینهدرحاشیهکنگره
جهانی فناوری های هوشمند  2018ضــروری به نظر
میرسد و بر همین اساس این نشست تخصصی توسط
این مرکز که همکاری نزدیکی با معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و مراکز معتبر آموزشی و دانشگاه های
سراسر کشور دارد ،برگزار میشود .قیصری گفت :در
این نشست تخصصی که با عنوان "هوشمندسازی به
سبک اینترنت اشیا" برگزار میشود ،استادان حوزه در
موضوعاتی نظیر سالمت هوشمند امنیت اینترنت اشیا،

قانون جدید مصر کاربران توئیتری را نشانه
گرفت
ایسنا  -به نظر میرسد کاربران مصری توئیتر که بیش
از پنج هزار فالوور داشتند ،از این پس تحت تاثیر تصویب
قانون جدید مربوط به اخبار کذب و دروغین در این کشور
قرار خواهند گرفت .مجلس کشور مصر  ۱۶ژوئیه سال
جاری میالدی قانون جدیدی را برای جلوگیری از انتشار
اخبار کذب و دروغین در محیط فضای مجازی تصویب کرد
که بسیاری از کاربران توئیتری با بیش از پنج هزار فالوور
و دنبال کننده را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد .این
قانون قرار است برای تمامی افراد و کاربرانی که به انتشار
اخبار و گزارشهای دروغین و نادرست در فضای مجازی
میپردازند و بیش از پنج هزار دنبال کننده در توئیتر دارند،
اعمال شود و قدم مثبتی برای پاک سازی فضای مجازی به
خصوص توئیتر بردارد.

▪فعالیت هــای مجموعه شتاب دهنده فردوسی
وآژانس دیجیتال مارکتینگ تحسین برانگیزاست

دکتر سورنا ستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهور
دربازدید از غرفه شتاب دهنده فردوسی وآژانس دیجیتال
مارکتینگ ،فعالیت های این مجموعه را تحسین برانگیز
خواند وقول داد که طی سفری به شهرمقدس مشهد
از مجموعه شتاب دهنده فردوسی و آژانــس دیجیتال
مارکتینگ نیز بازدید کند .

...

کوتاه از جهان علم

کسب و کار تجاری سازی اینترنت اشیا و رایانش ابری و
اینترنت اشیا سخنرانی خواهند کرد .وی تصریح کرد :در
ایننشستابتدامعرفیجامعیازاینترنتاشیاخواهدشد
و سپس مهندس خوشوقت از استادان و متخصصان این
حوزه،دربارهسالمتهوشمندموضوعاتینظیرپایشآنی
مبتنیبراینترنتاشیا،پیشبینیواعالمتغییراتعالیم
حیاتیومحیطیافرادباپایشعالیمحیاتیو...بحثوآن
رابررسیخواهدکرد.قیصریخاطرنشانکرد:مهندس
ایلوخانیدرحوزهامنیتاینترنتاشیاشرکتکنندگانرابا
موضوعاتینظیرEncryption,Symetric,Algorithm
و  ...آشنا خواهد کرد .همچنین دکتر محبان در حوزه
کسب و کار تجاریسازی اینترنت اشیا به تشریح کسب
و کار و تعریف تجاریسازی و اهمیت آن در اینترنت اشیا
و  ...میپردازد و مهندس کریمی در حوزه رایانش ابری
و اینترنت اشیا سخنرانی خواهد کرد .وی ضمن اشاره
به سیاستهای کلی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا برای
توسعهفناوریهایهوشمندبهویژهموضوعاینترنتاشیا
در کشور از طریق همکاری با مراکز آموزشی و حضور در
گردهماییهایعلمیاظهارکرد:دربارهاینکنگره،مرکز
تحقیقاتاینترنتاشیاهمکاریبسیارنزدیکوتنگاتنگی
با ستاد برگزاری این رویــداد داشته و امید است نتایج و
خروجیهای این نشست بتواند به حوزه فناوریهای
هوشمنددرکشورکمکشایانیبکند.

تلفن همراه به دستگاه کارت خوان
تبدیل می شود
ایرنا -یک شرکت دانش بنیان در کشور موفق به طراحی
نرم افزاری شده است که تلفن همراه را به دستگاه کارت
خوان سیار تبدیل می کند .یکی از مشکالت بسیاری
از فعاالن تجاری نبود امکان هرگونه دریافت و پرداخت
مالی به صورت سیار حین معامله است .بر خالف تمام
برنامه های مالی موجود در بازار اعم از بانکی یا غیربانکی
که تنها توانایی ارسال مبلغ به صورت کارت به کارت را
دارند،یکشرکتدانشبنیاننرمافزاریرااختراعکرده
است که امکان دریافت مبالغ را نیز دارد .یکی از مهم
ترین قابلیت های سیستم جدید دریافت و پرداخت ،نبود
محدودیت در مبلغ است .به عبارت دیگر گرچه برنامه
هایپرداخت،سقفسهمیلیونتومانازهرکارتدر24
ساعت را دارند ،در دریافت بدون محدودیت می توان در
تراکنشهای 50میلیونتومانیبهتعدادبینهایتوجوه
را از یک کارت دریافت کرد .دکتر افشین واعظ غیاثی
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت :این تنها برنامه
دریافت وجوه در کشور است که تلفن همراه شما را به یک
دستگاه کارت خوان سیار تبدیل می کند .وی با تاکید بر
این که تمامی قوانین دستگاه پوز بر این اپلیکیشن حاکم
است ،یکی از قابلیت های این سامانه را امکان اتصال
دارنده آن به هر شماره شبای بانکی ذکر کرد .غیاثی
افزود :به عبارت دیگر ،این اپلیکیشن هر مبلغی را که به
آن وارد شود ،به طور مستقیم به حساب شبای دارنده

اپلیکیشن نزد هر بانکی واریز می کند و کارمزد آن حدود
نصف کارمزد کارت به کارت است .وی با اشاره به تفاوت
این اپلیکیشن با دستگاه پوز گفت :در واقع هیچ قطعه
سخت افزار و کیبوردی در کار نیست و تماما اپلیکیشن
و نرم افــزار اســت .غیاثی ادامــه داد :با استفاده از این
ن که در یک جایگاه مخصوص
اپلیکیشن کاربر به جای ای 
کارت بانکی خود را بکشد ،شماره کارت و رمز دوم خود را
وارد می کند و خرید و فروش به سهولت انجام می گیرد.
ویهمچنینیکیدیگرازقابلیتهایمهمایناپلیکیشن
را نصب آسان و همچنین ثبت نا م مشتری و خریدار اعالم
کرد و افزود :این در حالی است که در دستگاه های کارت
خوان فعلی اطالعات ذخیره نمی شود .غیاثی گفت:
با وجود این دستگاه ،دیگر نیازی به حمل دستگاه پوز
نیست ضمن این که بسیاری از مراجعات بانکی برای
دریافت کارت خوان از بین خواهد رفت بنابراین نیاز
به واردات دستگاه پوز نیست .به گفته این فعال دانش
بنیان ،این اپلیکیشن که بــرای نخستین بار در ایران
اختراعوسالگذشتهنیزکارثبتاختراعآنانجامشد،در
هرجای دنیا با اتصال به اینترنت قابل استفاده است .وی
با بیان این که سقف تراکنش مشابه دستگاه کارت خوان
یا همان پوز مبلغ  50میلیون تومان است ،افزود :مجوز
این اپلیکیشن که قابل استفاده در androidو iosاست،
از طریق بانک سامان از بانک مرکزی گرفته شده است.

مهر  -یکی از کارکنان شرکت موزیال طــراح مرورگر
فایرفاکس می گوید ،گوگل به طور عمدی سایت یوتیوب
را در صــورت بــاز شــدن با مــرورگــرهــای فایرفاکس و اج
مایکروسافت کند می کند .این کارمند موزیال معتقد است،
هدف گوگل از این کار از دور خارج کردن مرورگرهای
اینترنتی رقیب است تا کاربران به علت کندی دسترسی
به سایت اشتراک گذاری ویدئوی یوتیوب در مرورگرهای
مذکور ترجیح دهند از مرورگرهای دیگری به خصوص
مرورگر کروم خود گوگل استفاده کنند .کریس پترسون
مدیر برنامه های فنی شرکت موزیال می گوید این اقدام
به صورت عمدی و کامال آگاهانه از سوی گوگل صورت
می گیرد .این فرد معتقد است ،یوتیوب روی مرورگرهای
فایرفاکس و اج تا پنج برابر کندتر از مرورگر کروم عمل
می کند .این اقدام گوگل یک نوع انحصارطلبی تجاری
محسوب می شود و در صورت اثبات می تواند پیامدهای
حقوقی و قضایی را بــرای ایــن شرکت به ارمغان آورد.
پترسون می گوید :کاربران بــرای مقابله با این مشکل
عمدی ایجاد شده توسط گوگل می توانند افزونه خاصی
را بارگذاری و نصب کنند .گوگل هنوز در برابر این ادعا
واکنشی نشان نداده است.

تم تاریک به نسخه اندروید یوتیوب اضافه
میشود
ایسنا  -سرانجام گوگل اعالم کرد که حالت تاریک (dark
 )themeبرای کاربران اندرویدی نیز در دسترس قرار
گرفته است .گوگل بهعنوان شرکت توسعهدهنده سرویس
پخش آنالین ویدئویی یوتیوب ،به تازگی اعالم کرده است
که کاربران دستگاههای الکترونیکی اندرویدی نیز از این
پس قادر خواهند بود تم و حالت تاریک را به پلتفرم یوتیوب
خود به هنگام تماشای ویدئوهای مدنظرشان اضافه کنند.
تقریبا شش ماه پیش بود که یوتیوب تم تاریک و حالت شبانه
را به گوشیهای آیفون و محصوالت با سیستم عامل iOS
افزود و گفت که کاربران برای فعالسازی این حالت ،باید
تنها روی آیکون حساب کاربری "  " accountکلیک کنند،
به تنظیمات بروند و گزینه "  "dark themeرا انتخاب کنند
و از ظاهر جدیدی که برایشان نمایش داده می شود ،لذت
ببرند.

افزودن پیام صوتی به لینکدین
ایسنا  -به نظر میرسد مایکروسافت میخواهد قابلیت
ارسال پیام صوتی را به پلتفرم شبکه اجتماعی لینکدین
اضافه کند .اگر شما نیز جزو آن دسته از کاربرانی باشید
که به منظور تکمیل رزومه کاری و تحصیلی خود به شبکه
اجتماعی لینکدین سری زده و به باز کردن یک حساب
کاربری برای خود اقدام کردهاید ،با محیط و رابط کاربری
این شبکه اجتماعی آشنایی کافی را دارید .همان طور که
گفته شد ،هدف مایکروسافت از تاسیس و راهاندازی این
پلتفرم از ابتدا برقراری ارتباط سریع و راحت میان کاربران
در فضای مجازی و کاری بود .بنابراین ممکن است بسیاری
از قابلیتهای فانتزی دیگر شبکههای اجتماعی را نداشته
باشد .حاال مایکروسافت اعــام کــرده که قصد دارد در
هفتههای آینده قابلیت ارسال و دریافت پیام صوتی را برای
کاربران اپلیکیشن موبایل لینکدین بیفزاید تا آنها بتوانند
عالوه بر نوشتن و تایپ کردن ،پیامهای مدنظر خود را به
صورت صوتی نیز برای مخاطبان مربوط بفرستند.

پرفروشترین برند چینی موبایل مشخص شد
ایسنا  -هواوی ،شرکت چینی تولیدکننده موبایل توانسته
است به رغم رکود بازار فروش گوشیهای هوشمند ،به
میزان فروش موفقیت آمیزی دست یابد .با این که در یک
سال اخیر بــازار فــروش گوشیهای هوشمند با رکودی
بیسابقه و کمنظیر مواجه شده است ،اما بسیاری از تحلیل
گران و کارشناسان در این حوزه اعالم کردهاند که در میان
شرکتهای تولیدکننده موبایل و محصوالت فناوری در
چین ،هواوی از دیگر رقبایش عملکرد بهتر و موفق تری
داشته است.
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