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نگهداری از اطالعات بانکی کشور
در سرورهای داخلی

تا پایان سال اینترنت به  750روستا می رسد
معـــاون وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعات گفت :تـــاش ما بر
ایـــن اســـت که تا پایان ســـال بـــه  ۷۵۰روســـتا اینترنـــت ببریم .به
گزارش«ایران» ،مرتضی براری با اشاره به اینکه در حوزه اینترنت
ثابت و تلفن همراه روســـتاها مشـــکالت جدی داریم یادآور شـــد:
تـــاش ما بر این اســـت که تا پایان ســـال  ۷۵۰روســـتای دیگر را به
اینترنت مجهز کنیم .وی افزود :سال گذشته برای خراسان جنوبی
یک سبد درآمدی جدید به نام  ICTتعریف کردیم که این مؤلفه،
خـــود ظرفیتهای دیگر همچون صنایع دســـتی و گردشـــگری را
ارتقا میبخشد .براری ادامه داد ICT:از مهمترین زیرساختهای
توســـعه اســـت چرا که موجب رفاه ،بهـــر ه وری و ارتقـــای کیفیت
خدمات میشـــود و برای دولت نیز کاهش هزینههای مردم بسیار
مهم اســـت .وی افزود :با اســـتفاده از  ICTمیتوان حتی توریســـم
سالمت و بازار فروش محصوالت صنایع دستی را گسترش داد.
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وزیــر ارتباطات در گفت و گو با رئیس جمهوری آذربایجان اعالم کرد

آمادگی ایران برای همکاری در پروژه ترانزیت دیتا

گروه فناوری /وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعاتایرانبهعنوانمیهمانافتخاری
در بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی
ارتباطات و فنـــاوری اطالعات آذربایجان
(باکوتـــل) کـــه از  5دســـامبر ( 14آذر) در
مرکز نمایشـــگاهی باکو آغاز به کار کرده و
تا 8دسامبر( 17آذر) ادامه دارد ،شرکت و
بر ضرورت ارتقای اقتصاد دیجیتال تأکید
کرد.
ëëاقتصاد دیجیتال ،بحث روز دنیا
محمـــد جـــواد آذری جهرمـــی که در
آذربایجـــان بـــه ســـر میبرد ،در حاشـــیه
برگزاری نمایشـــگاه باکوتـــل که با حضور
وزیرانارتباطاتروسیه،ترکیه،آذربایجان
و دبیرکل  ITUشـــروع به کار کرد ،با الهام
علـــی اف رئیـــس جمهـــوری آذربایجان
توگو کـــرد .وی در این دیدار
دیـــدار و گف 
گفت :ما در تمـــام حوزهها همکاریهای
خوبـــی داریم و بویژه در  ICTنیز ظرفیت
و امکانـــات خوبی داریم .ازســـوی دیگر با
توجه به محورهای مختلف همکاری در
زمینههای سیاسی ،اقتصادی و کشاورزی،
اراده خوبی برای تقویت روابط از سوی دو
طرف وجود دارد.
باالترینمقاممسئولحوزهآیسیتی
کشور با تأکید بر اینکه ارتباطات و فناوری
اطالعات موجب یک انقالب در دنیا شده
اســـت ،خاطرنشـــان کرد :درحال حاضر
بحـــث روز دنیا اقتصاد دیجیتال اســـت و
ایران هم در این راستا ،برنامه کالنی برای
این موضوع در دســـت اقدام دارد .آذری
جهرمی افزود :مخابرات قدیمی در حال
فراموشـــی اســـت و شـــرکتهای فناوری
اطالعات در حال رشد هستند.
وزیـــر ارتباطـــات با بیان اینکـــه دنبال
همـــکاری مشـــترک بـــا شـــرکتهای
آیســـیتی آذربایجان هستیم ،گفت :به
منظور توســـعه اقتصاد دیجیتال ،زمینه
همکاری در محورهای کشاورزی ،سالمتی
و توریســـم وجـــود دارد .عضـــو کابینـــه
دولت تدبیر و امیـــد همچنین به حضور
9اســـتارتاپ ایرانی در باکوتل اشاره کرد و
افـــزود :این اســـتارتاپها در مالقاتهای
دوجانبـــه خـــود در زمینـــه همکاریهـــا
صحبت خواهنـــد کـــرد .وی همچنین از
آمادگی ایران در زمینه همکاری در پروژه
ترانزیت دیتـــا خبر داد و افـــزود :به جای
رقابت باید همکاریها را گسترش داد.

به روزرسانی «فلش پلیر» را جدی بگیرید

مرکز مدیریت امـ ــداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایان ـ ـهای (ماهر) از کاربران
نرمافزار چندرسانهای «فلش پلیر» خواسـ ــت برای جلوگیری از حمالت بدافزاری،
نرمافزار خود را به روزرسـ ــانی کنند .به گزارش «ایران» ،محققان امنیتی آزمایشگاه
کسپرسـ ــکی ،استفاده از این آسـ ــیبپذیری برای اجرای کدهای کنترل از راه دور را در
 Adobe Flashپیـ ــدا کردند که توسـ ــط گروهی به نام  BlackOasisارائه شـ ــده اسـ ــت.
تاکنون گروه  ، BlackOasisقربانیانی را در کشورهای مختلف از جمله روسیه ،عراق،
افغانستان ،نیجریه ،لیبی ،اردن ،تونس ،عربستان سـ ــعودی ،ایران ،هلند ،بحرین،
انگلیس و آنگوال مورد هدف قرار داده اسـ ــت .این بدافزار که بـ ــا نامهای FinFisher
یا FinSpyشـ ــناخته شده اسـ ــت ،یک محصول تجاری اسـ ــت که با اهداف نظارتی و
جاسوسی ،به ادارات اجرای قانون و ایاالت ملی فروخته شده است .کاربران میتوانند
این ب ه روزرسانی را از طریق ب ه روزرسانی ویندوز انجام دهند و برای این کار هم تنها
نیاز به روشـ ــن کردن بهروزرسانی خودکار برای دانلود و نصب خودکار آن دارند .آنها
همچنین میتوانند از کاتالوگ بهروزرسـ ــانی مایکروسافت برای دریافت بستههای
مستقل این بهروزرسانی استفاده کنند .گفتنی است Adobe Flash Playerیک برنامه
نرمافزاری است که به کاربران این امکان را میدهد تا از محتوای چندرسانهای در وب
از طریـ ــق مرورگر بهره ببرند .از آنج ا که روزبهروز بر تعداد کاربرانی که از این نرمافزار
استفادهمیکنندافزودهمیشود،نیازبهکنترلآننیزبیشترمیشودبااینحالبرخی
از افراد ،قربانی آسیبپذیریهای موجود در این برنامه نرمافزاری میشوند.

وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعات
همچنین با اشـــاره به پروژه ایپگ ،اظهار
کرد :ترانزیت جنوب به شـــمال از طریق
ایران شـــروع شده اســـت و عالقهمند به
همـــکاری بـــا آذربایجـــان در ایـــن زمینه
هســـتیم .باالتریـــن مقام مســـئول حوزه
آیسیتی کشور همچنین از عالقهمندی
ایران به همکاری در حـــوزه فضایی خبر
داد و تصریح کرد :در زمینه همکاریهای
امنیت سایبری که در گذشته تفاهمنامه
نیز داشتهایم ،مایل به توسعه همکاریها
هستیم.
«الهـــام علی اف» رئیـــس جمهوری
آذربایجـــان نیـــز در ایـــن دیدار بـــا ابالغ
ســـام به رئیس جمهوری ایران به دو بار
سفر خود به ایران اشـــاره کرد و گفت :دو
کشـــور میتواننـــد در زمینههای مختلف
اقتصادی و سیاسی با یکدیگر تفاهمنامه
همکاری داشته باشـــند .در سفری که به
ایران داشتم از دکتر روحانی برای سفر به
آذربایجان دعوت کردم و خوشـــحالم که
ایشان را مالقات خواهم کرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه همکاریهـــای دو
کشـــور در زمینـــه امنیـــت ســـایبری نیـــز
گفت :عالقهمندم تمام تفاهمنامههای
زیرســـاختی برقرار شود .الهام علی اف با
ابراز خرســـندی از رونق سفر گردشگران
ایرانـــی و آذربایجانـــی اظهـــار کـــرد :یک
میلیون توریســـت آذربایجانی بـــه ایران
سفر کردند و امیدواریم این رقم افزایش
پیداکند.
ëëتولیـــد ناخالـــص  5تریلیـــون دالری
کشورهایعضواکو
آذری جهرمـــی وزیر ارتباطـــات ایران
همچنیـــن در دومیـــن اجـــاس وزیـــران
ارتباطـــات کشـــورهای عضـــو اکو کـــه در
باکو آذربایجان برگزار شـــد ،به سخنرانی
پرداخـــت .وی در جمع وزیران ارتباطات
کشورهای اکو گفت :ما جمعیتی نزدیک
به  500میلیون نفر هستیم که مجموعه
تولیـــد ناخالص بیـــش از  5تریلیون دالر
را در اختیـــار داریـــم و اینهـــا نقـــاط قوت
کشورهای عضو اکو محسوب میشود و ما
را قادر میسازد همکاریهای معناداری
را به اجرا بگذاریم.
وزیر ارتباطات ایران ،این نشســـت را
فرصت بســـیار خوبی برای آشنا شدن با
ظرفیتها ،خدمـــات و تولیـــدات بومی

منطقـــه دانســـت و افـــزود :هماکنون در
عصر ورود به اقتصاد دیجیتالی باند پهن
با فرصتهای زیاد هستیم و میخواهم
بـــر اهمیـــت تحکیـــم همکاریهـــای
منطقـــهای در رســـیدن بـــه اقتصـــاد
دیجیتالی باند پهن تأکید کنم .معتقدم
که اقتصاد دیجیتالی مردم محور ،فراگیر
و توسعهگرا میتواند به دستیابی اهداف
توســـعهای بینالمللی کمـــک کند .وی
ادامه داد :ما برای اجرای هدف ششم که
همان اســـتفاده از فناوریهای دیجیتال
برای توســـعه کشـــاورزی اســـت آمادگی
داریـــم و برای اجـــرای هـــدف هفتم که
همان محیط آیســـیتی امن و مطمئن
بـــرای منطقه اکو اســـت نیـــز میتوانیم
فعالیت کنیم( .کشورهای عضو سازمان
همکاری اقتصادی اکو شـــامل  10کشـــور
ایـــران ،جمهـــوری آذربایجـــان ،ترکیـــه،
افغانســـتان ،پاکســـتان ،تاجیکســـتان،
قرقیزســـتان ،قزاقســـتان ،ازبکســـتان و
ترکمنستانهستند).
ëëتأکیدبرتوسعههمکاریفناوریباترکیه
وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری ایـــران
همچنین در حاشـــیه این نمایشـــگاه ،در
دیـــدار با وزیـــر ارتباطات ترکیـــه به وجود
زمینههایهمکاریدرحوزههایفضایی،
پســـت ،رگوالتوری و ترانزیت دیتا بین دو
کشور ایران و ترکیه تأکید کرد.
آذری جهرمی با اشـــاره به اینکه اراده
رهبران سیاســـی دو کشور ایران و ترکیه بر
توســـعه روابط است ،گفت :این دیدارها،
یـــک فرصـــت اســـتثنایی برای توســـعه
روابط اســـت .دنیا در این حـــوزه در حال
تحول اســـت و در حوزه اقتصاد دیجیتال
نیز شـــاهد رشد خوبی هســـتیم و به نظر
میرسد تحول بزرگی پیش روی ما باشد.
وی با اشـــاره بـــه مثالی در حـــوزه اقتصاد
دیجیتـــال ،تأکید کـــرد :امـــروز بزرگترین
شـــرکت حمل و نقل دنیا یعنـــی «اوبر»
حتی یک خودرو هم ندارد و این ،معنای
اقتصاددیجیتالاست.
جهرمی بـــه زمینههای همـــکاری دو
کشـــور نیز اشـــارهای کرد و افزود :دو کشور
میتواننـــد در حـــوزه صنعـــت فضایی،
پســـت ،رگوالتـــوری ،ترانزیـــت دیتـــا و
حمایتهـــای دوجانبـــه در عرصه ITU
بـــا هم همـــکاری داشـــته باشـــند و آن را
توسعه بدهند .وزیر ارتباطات تأکید کرد:

عکس :سایت وزارت ارتباطات

رئیس ســـازمان فناوری اطالعات گفت :امـــروزه تمام
اطالعات بانکی کشـــور در ســـرورهای داخلی نگهداری
میشود و حفظ و صیانت از این اطالعات بسیار حیاتی
است.
بـــه گـــزارش ایران آنالین ،نصـــراهلل جهانگرد در کارگروه بررســـی و نظارت ســـتاد
پیشگیری از جعل اســـناد و مدارک رســـمی با بیان اینکه برخی از اطالعات کشور
ســـرمایهای است و بقیه کارها به این اطالعات وابسته است ،گفت :هویت تکتک
افراد جامعه ارزشـــمند اســـت و این اطالعات در حکم ســـرمایه ملی اســـت .وی
تصریح کرد :باید احراز هویت را بســـیار جدی مورد توجه قرارداد و از این اطالعات
بهگونـــهای حفـــظ و نگهداری کرد که ً
کامـــا تحت کنترل داخل باشـــد و هیچگونه
دسترسی بینالمللی به سرورهای مربوط امکانپذیر نباشد.
وی با اشـــاره به معیار پـــول در مبادالت اقتصادی ،آن را بهعنوان دومین ســـرمایه
اطالعاتی کشور دانســـت و گفت :مبادله پول ،معیار ارزشافزوده در اقتصاد کشور
است و امروزه تمام اطالعات بانکی کشور در سرورهای داخلی نگهداری میشود و
حفظ و صیانت از این اطالعات بسیار حیاتی است.
جهانگـــرد افـــزود :اطالعـــات مکانیابی نیـــز بهعنوان پایه اســـتراتژیک ســـوم در
داراییهای دادهای ،دارای ارزش اســـت به این مفهوم که چه چیزی کجا قرار دارد
البته بعضی از این اطالعات عمومی است اما برخی دیگر جنبه محرمانه دارد.
وی با تأکید بر اینکه امروزه بســـیاری از ســـرویسهای الکترونیکی در بســـتر گوگل
مبادله میشود ،گفت :متأســـفانه حوزه مکانیابی در کشور عقبمانده است و ما
نیازمند نقشـــه بومی ملی ژئوکد شده هســـتیم که دادههای مکانی را روی آن قرار
توجوگر ملی بتوانند اطالعات را از آنها اســـتخراج کنند.
دهیم و موتورهای جســـ 
البته شـــهرداری تهران گامهایی در راستای ایجاد نقشه بومی برداشته است و باید
دستگاههای مربوطه نیز در این حوزه وارد شوند.
معاون وزیر ارتباطات در جمعبندی ســـخنان خود تأکید کرد :مؤلفههای هویتی،
مکانی و اقتصادی پایه و ســـتون دنیای دیجیتال و سایبری ما هستند و افشای این
اطالعات ،اجازه اقدام و جعل به دشمن و رقبا را در اندازههای بینالمللی میدهد.

فنـــــاوری

iran-newspaper

برش

امســـال در بیست و سومین نمایشـــگاه بین المللی ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان(باکوتل) که با
حمایت موسسه )Caspian Event Organisers) CEOبرگزار شد 192،کمپانی از بیش از 20کشور جهان ازجمله
ایران ،آذربایجان ،چین ،فنالند ،فرانســـه ،هلند ،سوئد،ترکیه ،امریکا ،امارات متحده عربی و ...حضور یافتند و
کمپانیهای آی سی تی برجسته آذربایجان ازجمله اپراتورهای موبایل و مخابراتی ،ارائه دهندگان اینترنت نیز
حاضر بودند .همچنین امسال بیش از 30درصد شرکت کنندگان در نمایشگاه از پیشگامان عرصه آیسیتی
بـــوده و کمپانیهایی همچون  BMC Software, Hikvision, Nexus Telecom, Qmaticبرای نخســـتین بار در
این رویداد حضور یافتند.امسال موضوع هایی چون دولت الکترونیک،نانوتکنولوژی،ارتباطات،سرویسهای
ابری ،مراکز داده و ...توســـط اســـتارتاپها به بحث گذاشـــته شـــد هرچند به طور ویژه بر سیستم های ارتباطی
ماهوارهای تمرکز شده بود و  Turksatاز ترکیه Airbus ،از هلند Thales Alenia Space ،از ایتالیا و نیز  Azercellاز
آذربایجان شرکت و حضوری فعال داشتند.از میهمانان افتخاری امسال می توان به هولین ژائو دبیر کل اتحادیه
جهانی مخابرات و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران اشـــاره کرد .در طول 23سال گذشته تالش
ن کمپانیهای فناوری جهان را در باکو
آذربایجان بر این بوده است که پلتفرمی برای گرد هم جمع شدن برتری 
فراهم کند و البته هر بار نیز موفق شده است تا افراد صاحبنام این حوزه در جهان،سرمایهگذاران ،تولیدکنندگان
و ...را جذب کند .گفتنی اســـت هرســـال در باکو درباره مهمترین مشـــکالت توسعه آی سی تی ،بحث و گفت و
گو شده و برترین پروژههای آیسیتی ،تکنولوژیهای نوین ،ابداعات و اختراعات این حوزه به نمایش گذاشته
میشود .عالوه بر برندها ،استارتاپها نیز حضوری فعال در این رویداد دارند و هرسال تالش میشود تا به این
توسعه دهندگان جوان فضایی ویژه داده شود تا بتوانند به معرفی توانمندیها و طرحهای خود بپردازند و از
ایران نیز  10استارتاپ موفق و فعال در حوزه کسب و کارهای نوپا در این نمایشگاه حضور دارند.

در حوزه امنیت سایبری نیز عالقهمندیم
تفاهمنامـــه امضا شـــده ،اجرایی شـــود.
در ادامـــه این دیدار ،احمد ارســـان وزیر
ارتباطـــات ترکیه گفت :مطمئن هســـتم
تصمیمات شـــما به نفع منطقه اســـت
و در زمینـــه توســـعه روابـــط اقتصـــادی
بخصوص در حوزه ارتباطات با نظر شما
موافقم .وی تصریح کرد :توسعه تجارت
الکترونیک به نفع دو کشور ایران و منطقه
اســـت و برخی مشـــکالت کوچکی نیز که
وجود دارد باید حل کنیم.

آغاز فاز دوم رجیستری

با تلگرام منچ بازی کنید
تاپ اپ
مانی آشتیانی

یکی از بازیهای قدیمی و نوستالوژیک
در دهـــه  70- 60بـــازی منچ بـــود .بازی
که میتوانســـت تا ساعتها ما را سرگرم
کنـــد .اما این روزها دیگـــر کمتر در جمع
خانوادگی یا دوستان برای سرگرم شدن
خبـــری از ایـــن بازی اســـت حتـــی دیگر
به ســـختی میتوانید در فروشـــگاههای
فـــروش بازی ،صفحـــه مخصوص منچ
با تاس و مهرههای دوست داشتنیاش
را پیـــدا کنید .اگر با این توضیحات دلتان
هوای بـــازی منـــچ را کـــرده اســـت باید
بگوییـــم بـــه کمـــک روبـــات «منچک»

آن سوی
خبر

براحتـــی میتوانید خاطـــرات قدیمی
خـــود را تکـــرار کنیـــد .در واقـــع بـــدون
اینکه نیـــاز به نصب بازی روی گوشـــی
خـــود داشـــته باشـــید کافی اســـت نام
آی دی  @menchakbotرا در بخـــش
توجوی تلگرام خود وارد کنید و
جســـ 
سپس دکمه استارت را بزنید .به همین
ســـادگی میتوانید با کسانی که دوست
دارید بازی منچ را انجام دهید .قوانین
انجـــام منچک نیـــز مانند بـــازی منچ
قدیمی است .با تاس انداختن بازی را
شروع کنید و تا پایان کار به پیش بروید.
هم میتوانید تکی و هم میتوانید چند
نفره و به صورت آنالین با سایر اعضای
منچک ،چنـــد نفره بازی کنیـــد ،امتیاز
بیشـــتری به دســـت بیاورید تـــا بتوانید
نیروهای ویژه بازی را داشته باشید .حاال
شاید بپرسید نیروهای ویژه در این بازی

چـــه کاری انجام میدهنـــد؟ نیروهای
ویـــژه منچـــک قدرتهای ویـــژهای به
بازیکنان خود میدهند تا بتوانند بازی
را به نفـــع خودشـــان تمام کننـــد .این
نیروهای ویژه را هم میتوانید در طول
بازی و با کســـب امتیاز بیشتر به دست
بیاوریـــد .در این بـــازی به شـــما مدال
هم تعلـــق میگیرد .در واقع با بیشـــتر
بازی کردن و به دســـت آوردن بردهای
بیشـــتر ،مدالهای ویژه منچک همراه
با امتیـــازات بیشـــتری به شـــما تعلق

خواهد گرفت .همچنیـــن برترینهای
منچک بر اســـاس دستاوردهایی که در
بازی داشتند در رتبهبندی برترینهای
منچـــک دیـــده میشـــوند و میتوانند
جوایز ویـــژهای را هر ماه برنده شـــوند.
این بـــازی عالوه بـــر روبات تلگـــرام از
طریـــق  menchak.comدر دســـترس
است .برای این آخر هفته با کمک این
روبات بازی مخصوص بـــه خودتان را
راه بیندازید و کسانی که دوست دارید را
به آن دعوت کنید.

«گوگل »و کدنویسی برای کودکان
میترا جلیلی

گـــوگل پس از اعتراض نســـبت به نمایش ویدئوهایی نامناســـب بـــرای کودکان،
گروهی ویژه را برای بررسی و نظارت بر محتوای یوتیوب استخدام کرد .به گزارش
خبرآنالین ،بر این اساس سال آینده  10هزار کارشناس به تیم یوتیوب میپیوندند
تا محتوای ویدئوها را از نظر خشونت فیزیکی و جنسی و مضر برای کودکان بررسی
و ارزیابی کننـــد .مدیر اجرایی یوتیوب Susan Wojcicki ،پس از انتشـــار سلســـله
گزارشهایی علیه این ســـایت درباره توســـعه خشـــونت ،محتوای نژادپرستانه و
ویدئوهای نامناســـب کودکان تصمیم به این کار گرفته است .وی گفت :عالوه بر
اســـتخدام  10هزار ناظر ،با استفاده از «یادگیری ماشین» و هوش مصنوعی اقدام
به حذف خودکار محتوای مشـــکوک روی یوتیوب خواهد کرد .مهندسان یوتیوب
الگوریتمـــی را بر اســـاس سیاســـتهای تعریف شـــده خود تهیه کـــرده و در حال
غنیســـازی آن هستند تا با محتوای افراطی و خشونتآمیز و همچنین نامناسب
برای کودکان مبارزه کنند .بدین ترتیب هم نظارت مستقیم انسانی و هم ماشینی
روی محتوای یوتیوب پس از انتشـــار مدیریت میکنند .نیویورک تایمز در گزارش
اخیر خود نوشت فیلمهای سوءاستفاده از کودکان ،شکنجه دختران کم سن و سال
و تولید تصاویر مستهجن از بچههای کم سن و سال با «وب کم» و انتشار آن روی
یوتیوب رواج یافته است.

قاب
فناوری

گـــوگل در مناســـبتهای مختلف تاریخی ،علمـــی ،اجتماعی و،...
اقـــدام به تغییر ظاهر نمـــاد خـــود ( )Doodleمیکند و به محض
اینکه کاربر آدرس این موتور جســـت و جو را تایپ میکند گوگل را
بـــا ظاهری ویژه میبینید و این بار نوبـــت به کودکان و ورود آنها به
دنیای کدنویسی رسید.
اگر در یکی دو روز گذشـــته شـــما هم از موتور جســـت و جوی گوگل
اســـتفاده کرده باشـــید مطمئناً متوجه تغییر شکل ظاهری نماد و
سمبل گوگل ( )Doodleشدهاید .به محض باز کردن سایت گوگل
با یک خرگـــوش مواجه میشـــوید که در مقابـــل هویجهایی روی
ســـکوهای مختلف قرار گرفتهانـــد .نماد گوگل همیشـــه به منظور
بزرگداشـــت افراد خاص و مشهور ،سالروز ساخت بازیهای ویژه و
همچنیـــن روزهای خاص در جهان ،بـــا تغییراتی ویژه همراه بوده
اســـت و ایـــن  Doodleاین بار نیز ظاهری ویژه داشـــت ولی تفاوت
آن با نمونههای پیشـــین ،این بود که در قالب این نماد ،یک بازی
رایانهای بســـیار ساده و کوچک ارائه شـــد .تنها کافی بود کاربر روی
این  Doodleکلیک کند و یکراست وارد این بازی  4مرحلهای شود.
در این نماد گوگل تالش شـــده بود تا عالوه بر آموزش کدنویســـی،
به 50ســـاله شدن رونمایی از  ،Logoنخســـتین زبان برنامهنویسی
طراحی شـــده برای کودکان نیز اشارهای شود و به همین دلیل هم
سکوهایی که خرگوش و هویجها روی آن جای گرفته بودند به شکل
 Logoطراحی شده بودند .این کار با همکاری تیم ،Google Blockly

The verge

 10هزارناظر برای پاالیش
ویدئوهای یوتیوب

ارســـان پیشـــنهاد کـــرد کـــه کارگروه
مشترکی برای بررسی مشـــکالت در این
حوزه تشکیل شده و همچنین زمینههای
توسعه همکاریها در این کارگروه بررسی
شـــود .وی تأکید کرد :در خصوص امنیت
ســـایبری با توجه به اهمیـــت موضوع به
همکاریهای بینالمللـــی اعتقاد داریم
و آماده همـــکاری با جمهوری اســـامی
ایران در این حوزه هستیم .وزیر ارتباطات
ترکیه در زمینه همکاری در حوزه ترانزیت
نیز گفت :جایگاه مهمی بین اروپا و آسیا

توســـط ترکیه و ایران بـــرای ترانزیت دیتا
وجـــود دارد و در این زمینه بین دو کشـــور
جلســـات متعددی برگزار شـــده است و
مجدداً پیشنهاد میکنم کمیته مشترکی
ســـریعتر برای بررســـی موضوع تشکیل
شود .وی تأکید کرد :برقراری ارتباط دیتا از
طریق ترکیه ،ایران ،پاکستان و چین مورد
نظـــر ترکیه اســـت .ارســـان در پایان این
دیدار از وزیر ارتباطات ایران درخواســـت
کرد مطالعه برای همکاریهای فضایی
آغاز شود.

تیـــم  Google Doodleو همچنیـــن محققانـــی از دانشـــگاه MIT
انجام شـــد .این  Doodleهمچنین به هفته علوم رایانه نیز اشـــاره
داشت .البته این  Doodleمطمئناً نمیتواند به کودکان کدنویسی
را آموزش دهد ولی به هرحال میتواند آنها را با این موضوع آشنا
کـــرده و شـــاید از طریق این بازی ،به کدنویســـی عالقهمند شـــده و
بخواهند بازی ویژه خود را طراحی کنند .اما اگر موفق به دیدن این
نماد در یکی دو روز گذشته نشدهاید نگران نباشید چون میتوانید
آن را ازطریـــق  the Google Doodle archiveبـــه آدرس اینترنتی
https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of kids-codingمشاهده کنید.

با شروع فاز دوم اجرای طرح رجیستری موبایل ،فرآیند
روی وب
ثبت شناسه گوشیهای آیفون در شبکه مخابراتی کشور
برای تشخیص اصالت و قاچاقی نبودن آن ،آغاز شد.
به گزارش مهر ،مرحله اصلی طرح رجیستری موبایل
بـــا ثبت مدلهای مختلف گوشـــی و تبلـــت برند اپل از
۱۴آذرماه آغاز شده است و تا دو ماه آینده ،سایر برندهای گوشی و تبلت نیز مشمول
این طرح خواهند شد .با اجرای طرح ثبت تلفنهای همراه در شبکه ارتباطی کشور،
امکان قاچاق گوشی و ورود غیرمجاز تجهیزات سیمکارتخور از بین خواهد رفت.
به این ترتیب تمامی خریداران گوشـــی و تبلت اپل در هنگام خرید باید از اصالت
آن مطمئن شـــوند و برای این کار ،خریدار باید در ابتدا شناســـه  ۱۵رقمی ()IMEI
را که روی جعبه دســـتگاه قابل مشاهده است ،به شـــماره  ۷۷۷۷پیامک کند یا با
استفاده از کد دستوری  *۷۷۷۷#و انتخاب گزینه استعالم اصالت ،قبل از خرید و
پرداخت هزینه ،از اصالت گوشی مطمئن شود .پس از این مرحله ،گوشی یا تبلت
خریداری شده باید در شبکه اپراتوری نیز فعال شود که برای این کار خریدار باید کد
فعالســـازی ( )Activation Codeرا هنگام خرید از فروشنده دریافت و بالفاصله
دســـتگاه را فعال کند .برای این فعالســـازی نیز الزم اســـت خریدار کد دســـتوری
 *۷۷۷۷#را شـــمارهگیری کرده و عـــدد مربوط به گزینه فعالســـازی را انتخاب و
ســـپس شناسه بینالمللی  ۱۵رقمی ( )IMEIگوشی ،کد فعالسازی مربوط به آن
و شـــماره ســـیمکارتی که میخواهد از آن استفاده کند را به ترتیب واردکند .پس از
تأیید اطالعات وارد شده ،پیام موفقیتآمیز بودن فرآیند ،روی صفحه گوشی دیده
میشود .کاربران پس از خرید گوشی تلفن همراه یا سایر کاالهای سیم کارت خور،
بهتر است با شمارهگیری کد دستوری  ،*#۰۶#شناسه بینالمللی ۱۵رقمی ()IMEI
گوشی را دریافت کرده و آن را با شناسه ثبت شده روی جعبه دستگاه هم مطابقت
دهند و از یکســـان بودن آن مطمئن شـــوند .توجه به این نکته نیز ضروری اســـت
که گوشیهای دو ســـیم کارته دارای دو شناسه  IMEIو گوشیهای چند سیمکارته
دارای چند  IMEIهستند .در صورتی که دارنده گوشی بخواهد از سیمکارت دیگری
اســـتفاده کند باید فرایند انتقال بهرهبردار را با شمارهگیری کد دستوری *۷۷۷۷#
و ارســـال عدد مربوط به گزینه انتقـــال بهرهبردار انجام دهـــد در غیر این صورت،
تلفن همراه روی سیمکارت جدید فقط به مدت  ۳۰روز قابل استفاده خواهد بود.
گوشـــیهای اپل نیز که اکنون در شبکه اپراتورها فعال هستند ،درصورت تعویض
سیم کارت باید فرایند انتقال مالکیت را انجام دهند .خریداران حتماً پس از خرید
دستگاه ،فاکتور رسمی با مهر فروشگاه که شماره شناسه  ۱۵رقمی ( )IMEIدستگاه
روی آن درج شـــده را از فروشنده دریافت کنند و درصورت بروز هرگونه مشکل در
مورد غیرقانونی بودن گوشی یا تجهیز ،فروشنده پاسخگو خواهد بود.
مســـافرانی هم که از خارج کشور تلفن همراه یا هروسیله دارای سیم کارت را وارد
کشـــور میکنند ،باید شناسه بینالمللی  ۱۵رقمی ( )IMEIتجهیز خریداری شده
را در گمـــرک محل ورود خود ثبت کنند .مســـافران هنگام ثبت شناســـه گوشـــی
تلفن همراه خود باید عوارض گمرکی آن را پرداخت کرده و رسید آن را نزد خود
نگهداری کنند و در آخر ،پس از دریافت کد فعالسازی از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،باید آن را در سامانه همتا به آدرس  Hamta.ntsw.irثبت کنند .عوارض
گمرکی و ارزشگذاری کاالی مسافری نیز براساس ارزشهای ثبت شده در سامانه
 TSCبه آدرس  tsc.irica.coانجام میشود.
در فرآیند ثبت و شناســـهدار کردن گوشـــیهای تلفن همراه ،برای اعالم شکایت
یا پیگیری مشـــکالت احتمالی نیز سامانه  ۱۲۴ســـازمان حمایت از تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان ،مرکز تماس طرح با شـــماره  ۰۹۶۳۶۶یا شماره  ۱۳۵سازمان
تعزیرات حکومتی اعالم شده است.

