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تجربه یک سفر سریع السیر با <هایپرلوپ>

تکذیبیهقاضیپروندهفیلترینگ

در پی برگزاری نخستین جلسه دادرسی شکایت جمعی
از وکال و یک شـــهروند اصفهانی از «بیژن قاســـم زاده» ،
تکذیبیه بازپرس شعبه  2فرهنگ و رسانه که حکم به فیلترینگ
تلگرام داده بود ،روزنامه ایران با یکی از وکالی شاکی به نام «سعید دهقان»
مصاحبه کرده بود که «نادر کریمی» ،بازپرس شعبه  7دادسرای کارکنان که
ریاست نخستین جلسه دادرسی را برعهده داشت ،بخشی از این گفتوگو را
تکذیب کرده است .متن تکذیبیه به این شرح است:
مدیر مسئول محترم روزنامه ایران
سالم علیکم
با عنایت به تکذیبیه بازپرس شـــعبه هفتم دادســـرای کارکنان دولت و به
موجب ماده  23قانون مطبوعات در اولین شـــماره در همان صفحه منتشـــر
گردد :تکذیبیه« :نظر به این که در راســـتای رســـیدگی به پرونده مطروحه در
این شـــعبه احدی از شـــکات پرونده به نام آقای ســـعید دهقـــان مبادرت به
اعـــام مطالبی کذب و خالف واقـــع در روزنامه مذکور مـــورخ  97/03/22در
صفحـــه  8آن مبنی بر اینکه « ...قاضی یک هفتـــه فرصت دهد و تصمیمی
نگیرد تا هم دولـــت نمایندهاش را معرفی کند یا وکالت دهد »...و همچنین
اعالم داشته «...قاضی گفت با وجود فشارها تنها مطابق با قوانین و مقررات
این کشور به صورت مستقل به شکایت ما رسیدگی میکند »...نموده ،ضمن
اینکه مشـــارالیه بر اساس قانون حق اعالم و انتشار مطالب جلسه تحقیقاتی
را در رسانه نداشته ،اعالم میدارد مطالب منتسب به اینجانب قویاً تکذیب
و آن را کذب محض و خالف واقع اعالم میدارد».
نادر کریمی  /بازپرس شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت

تعیینتکلیفکدهایدستوری
تلفن همراه در مجلس
خبر

 11کشور موفق در حوزه صیانت
از حریم خصوصی
آن سوی
خبر

مانی آشتیانی

روزنامه نگار

پنجشـ ــنبه بزرگترین مسـ ــابقات ورزشـ ــی
دنیا یعنی جـ ــام جهانی فوتبال  ۲۰۱۸آغاز
میشـ ــود .مسـ ــابقاتی که حتی اگـ ــر به آن
هم عالقهمند نباشـ ــید آنقدر هیجان بازی
آن باالسـ ــت که ناخودآگاه ب ه دنبال نتایج
بـ ــازی خواهید بود .در ایـ ــن بین تکنولوژی
قرار است بهترین کمک را به برگزاری این
دوره از مسابقات که امسال در روسیه برگزار
میشود کند .براساس اخبار مختلف جام
جهانی  ۲۰۱۸به کمک ابزارهای تکنولوژی
قرار اسـ ــت متفاوتتر از همیشه برپا شود.
بـ ــرای نمونه آنطور کـ ــه رئیس فیفا اعالم
کرده است «کمک داور ویدئویی» (Video
 )assistant refereeقـ ــرار اسـ ــت در این دور
از مسـ ــابقات در تشخیص گلها ،پنالتیها
و حتی کارت قرمزها به داوران کمک کند.
البته این فناوری پیش از این در مسابقات
محلی کشورها مانند بوندس لیگا آلمان یا
لیگ برتـ ــر فوتبال امریکا امتحانش را پس
داده است .اسـ ــتفاده از پهپادهای ویژه ،به
کارگیری تکنولوژیهای خاص در طراحی
تـ ــوپ فوتبال و ...نیـ ــز از جمله دیگر پدیده
هـ ــای جام جهانـ ــی فوتبال  ۲۰۱۸هسـ ــتند
کـ ــه هر چهار سـ ــال یـ ــک بار و بـ ــا تغییرات
تکنولوژی به روزتر و کارآمدتر میشوند.
در کنار این تکنولوژیهـ ــا ،برنامههای ویژه
تلفـ ــن همـ ــراه نیـ ــز در نظر گرفته شـ ــده تا
فوتبال دوسـ ــتان براحتی امـ ــکان پیگیری
اخبـ ــار و اطالعـ ــات مربـ ــوط بـ ــه تیمهای
محبـ ــوب خود را داشـ ــته باشـ ــند .در ادامه
بهترین اپلیکیشنهایی که میتوانید برای
لذت بردن از  ۶۲بـ ــازی جام جهانی ۲۰۱۸
در یک ماه از آنها اسـ ــتفاده کنید را معرفی
میکنیم.
ëëفیفا و اپهای مخصوص
نخستینوبهترینمنبعبرایپیگیریاخبار
و اطالعات جام جهانی  ،۲۰۱۸اپلیکیشـ ــن
مخصوص فیفاسـ ــت .این اپلیکیشـ ــن هر
دوره بـ ــا به روزرسـ ــانی اطالعـ ــات و اضافه
شدن امکانات جدید در اختیار کاربران قرار

میگیرد .این برنامـ ــه FIFA World 2018
 Cup Russiaاطالعـ ــات کاملـ ــی را شـ ــامل
تیمهـ ــای حاضر در جام ،اخبار و حواشـ ــی
مسـ ــابقات و نتایـ ــج لحظهای بـ ــازی جام
جهانی فوتبال ۲۰۱۸منتشر میکند.
یکـ ــی از بخشهای جالب این اپلیکیشـ ــن
 live scoresنـ ــام دارد کـ ــه با اسـ ــتفاده ازآن
میتوانیـ ــد ترکیـ ــب تیمها قبل از شـ ــروع
بازی ،تاریخ برگزاری مسـ ــابقات مختلف،
نتایـ ــج بازیها ،جـ ــدول رد ه بنـ ــدی تیمها
و … را مشـ ــاهده کنیـ ــد .یکـ ــی دیگـ ــر از
بخشهای کاربردی این قسمت ،معرفی
ورزشـ ــگاههای مرتبط با هر کدام از بازیها
اسـ ــت که برای کسـ ــانی که امکان مشاهده
نزدیـ ــک بـ ــازی را دارنـ ــد حـ ــاوی اطالعات
مفیدی است .دسترسی به آرشیو ویدئویی
از بازیهـ ــای پخـ ــش شـ ــده و مشـ ــاهده
صحنههای جالـ ــب هر بـ ــازی و رأیگیری
انتخاب بهترین بازیکـ ــن زمین نیز از دیگر
بخشهای این اپلیکیشن است .این برنامه
بهصورت رایگان دراختیار کاربران سیستم
عامل اندروید و  iosقرار گرفته است.
ëëیک فوتبال خالص
بعد از اپلیکیشـ ــن مخصوص فیفا دومین
برنام ـ ـهای کـ ــه در طـ ــول مسـ ــابقات جام
جهانـ ــی ۲۰۱۸میتواند همراه تان باشـ ــد
 Onefootballاسـ ــت ،یکـ ــی از جامعترین
برنامههای تلفـ ــن همراه که تمام اتفاقات
دنیای فوتبال را پوشـ ــش مـ ــی دهد .با این
برنامه میتوانیـ ــد از آخرین اتفاقاتی که در
مسـ ــابقات جام جهانی  ۲۰۱۸رخ میدهد
تا نتایج زنده بازی ،اخبار و حوادث ،زمان و
محل برگزاری و ...با خبر شوید .اگر فرصت
مشـ ــاهده زنده بازی را ندارید این برنامه با
رد و بدل شـ ــدن گل یا هر اتفاق دیگری به
کمک یک نوتیفیکیشن شما را آگاه میکند
تا لحظه به لحظه هیجـ ــان انگیز بازی را از
دسـ ــت ندهید .امکان پیشبینی بازیها و
اشـ ــتراک اطالعات آن با دوسـ ــتانتان یکی
دیگـ ــر از قابلیتهای این برنامه اسـ ــت که
هیجان این مسابقات را بیشتر هم میکند.
دسترسی به اطالعات این برنامه براحتی
امـ ــکان پذیر اسـ ــت .کافی اسـ ــت وارد یک

مسـ ــابقه شـ ــوید تا جزئیات آن بازی مانند
ورزشـ ــگاه محل برگزاری بازی ،نـ ــام داور،
فهرست بازیکنان و ...برای شما ب ه نمایش
در آیـ ــد .ایـ ــن برنامه ب ه صـ ــورت رایگان در
اختیار کاربران اندروید ،وینـ ــدوز فون و ios
قرارگرفتـ ــه اسـ ــت .امکانات ایـ ــن برنامه از
طریـ ــق سـ ــایت  onefootball.comهم در
دسترس است.
ëëنمایش زنده نتایج بازی
اپلیکیشـ ــن دیگـ ــری که در ایـ ــن خصوص
میتوانید از آن کمـ ــک بگیرید SofaScore
 Live Scoreاسـ ــت .البته از مزیتهای این
برنامه این اسـ ــت که تنها مسـ ــابقه فوتبال
را پوشـ ــش نمیدهـ ــد و اطالعـ ــات دیگـ ــر
بازیهای ورزشـ ــی مانند بسـ ــکتبال ،هاکی
روی یـ ــخ ،تنیـ ــس ،ورزشهـ ــای موتوری،
کریکـ ــت ،بیـ ــس بـ ــال ،راگبـ ــی ،فوتبـ ــال
امریکایـ ــی ،هندبـ ــال ،والیبـ ــال ،واترپلـ ــو،
فوتسـ ــال ،Aussie Rules ،اسـ ــنوکر ،دارت،
بدمینتـ ــون را نیز گـ ــزارش میدهد .اما این
برنامه نیز به بهانه جـ ــام جهانی امکانات
قابل توجهی را در اختیار کاربران می گذارد.
در این برنامه شـ ــما به نتایج زنده بازیها،
نمایـ ــش ترکیـ ــب تیمهـ ــا ،آمـ ــار و ارقـ ــام
مخصوص بازی ها و ...دسترسـ ــی خواهید
داشـ ــت .از دیگـ ــر مزیتهـ ــای جالب این
برنامه همخوانی آن با ابزارهای هوشمند
پوشـ ــیدنی اسـ ــت .یعنی  SofaScoreبرای
دسـ ــتگاههایی مانند اپـ ــل واچ و Android
 Wearهم بهینه شده تا کاربران سریع تر و
راحتتر به جزئیات مسابقات جام جهانی
فوتبال دسترسی داشته باشند .این برنامه
نیز از طریق آدرس www.sofascore.com
روی دسکتاپ قابل دسترس است.
ëëپیشبینی بازیها
یکـــی دیگر از برنامههایـــی که میتوانید
در روزهـــای جـــام جهانی فوتبـــال از آن
کمک بگیرید  FotMobاســـت که بیش
از  10میلیـــون کاربر در سراســـر دنیا دارد.
با این برنامـــه نیز میتوانید پیگیر نتایج
زنده مســـابقات فوتبال باشید و از سوی
دیگر در پیشبینیهای برنامه شـــرکت
و با هیجان بیشتری مســـابقات را دنبال

فناورانه به دنیای طب سنتی ورود کنید
تاپ اپ

ماهرخ چنگیز

خبرنگار

با وجود پیشـ ــرفتهای علمـ ــی در درمان
بسـ ــیاری از بیماریها ،اما هنـ ــوز گروهی از
مردم هسـ ــتند کـ ــه با تکیه بر طب سـ ــنتی
در تالش برای حل مشـ ــکالت سالمتی یا
پیشگیری از مشـ ــکالت احتمالی هستند.
در سـ ــطح شهر مراکز طبی یا عطاریهای
مختلفـ ــی وجـ ــود دارد امـ ــا بسـ ــیاری از ما
شـ ــاید با ایـ ــن مراکز کـ ــه در نزدیکی محل
زندگی یا کارمان هسـ ــتند آشنایی نداریم
بنابراین اگر بخواهیم دارویی سـ ــنتی تهیه
کنیم به مشـ ــکل برخواهیم خـ ــورد .اگر از
جمله طرفداران طب سنتی هستید ولی
نمیدانید چگونه و از کجا داروهای سنتی

تهیه کنید شـ ــاید بهتر اسـ ــت از اپلیکیشن
راهنمـ ــای «پیـ ــن طب» کـ ــه دقیقـ ــاً برای
همین کار سـ ــاخته شـ ــده کمـ ــک بگیرید.
کار اصلی ایـ ــن برنامه معرفی مراکز طب
سنتی اسـ ــت که با استفاده از آن میتوانید
از عطاریهـ ــا ،فروشـ ــندگان محصـ ــوالت
ارگانیک ،مطبها ،سـ ــامتکدهها و حتی
رستورانهاییکهغذایسالمسرومیکنند
باخبـ ــر شـ ــوید .از سـ ــوی دیگر با اسـ ــتفاده
از ایـ ــن برنامـ ــه میتوانیـ ــد از محصوالت
عطاریها ،ساعات کاری مطبها ،آدرس
سـ ــامتکدهها و اطالعـ ــات تمـ ــاس آگاه
شـ ــوید .همچنین نظرات کاربران در مورد
ایـ ــن مراکز و اسـ ــتفاده تجربیـ ــات آنها نیز
میتواند در این زمینه بسـ ــیار برای شـ ــما
کارساز باشد .یکی از بخشهای جالب این
برنامه اطالعرسانی در خصوص خواص

داروهای گیاهی است .البته برای استفاده
از مطالـ ــب و اطالعـ ــات دارویـ ــی گیاهـ ــان
بهتر است به وبالگ این برنامه سر بزنید.
در این وبالگ تمامـ ــی مطالب خواندنی
بهصـ ــورت دسـ ــتهبندی شـ ــده در اختیـ ــار
کاربـ ــران قرار گرفته اسـ ــت .برای نمونه در
بخشخواصخوراکیهاشمامیتوانیدبه
اطالعات جالبی در خصوص هر خوراکی
که میتواند به سـ ــامتی بهتر بدن شـ ــما
کمک کند آشـ ــنا شـ ــوید یا در بخش طب
سنتی میتوانید به اطالعات جزئی درباره
طب سنتی و خواص آن دسترسی داشته
باشید .این برنامه این امکان را به کاربران
میدهد تا بهطور مستقیم با ارائهکنندگان
محصوالت و خدمات طب سـ ــنتی ارتباط
داشته باشـ ــند ،همچنین این امکان برای
عطاریهـ ــا و فروشـ ــندگان محصـ ــوالت

کنید .یکـــی از تفاوتهای ایـــن برنامه با
سایر برنامههایی که معرفی کردهایم در
امکانات گرافیکی و نوع اطالعاتی است
که در اختیار کاربرانش میگذارد چرا که
از همان ابتدا با اجرای برنامه ،فهرست
ش رویتـــان قـــرار میگیرد که
کاملـــی پی 
میتوانید براساس عالقه خود به برنامه
اعـــام کنیـــد که دوســـت داریـــد اخبار و
اطالعات کدام یک از مسابقات دنیا و در
نهایت لیگهای فوتبـــال را دنبال کنید.
در این برنامه حتی شـــما بـــه اطالعات
جام حذفی فوتبال ایران نیز دسترســـی
خواهید داشـــت که قطعاً بعـــد از دوران
جام جهانـــی به دردتـــان خواهد خورد.
مشاهده پروفایل بازیکنان و سرمربیان از
دیگر امکانات این برنامه است .با لمس
صفحه هر بازیکن یا مربی که میخواهید
میتوانیـــد اطالعـــات جالبـــی در مورد
زندگـــی ورزشـــی و افتخـــارات آن فرد به
دست بیاورید .این برنامه نیز با ابزارهای
هوشـــمندی نظیر اپـــل واچ و Android
 Wearســـازگاری دارد .ایـــن اپلیکیشـــن
بـــه صـــورت رایـــگان در اختیـــار کاربران

قـــــاب
فناوری

سیســـتم عامل اندروید و iosقرار گرفته
است.
ëëیک فوتبال ایرانی
در بین برنامههای مختلف فوتبالی که اکثر
آنها هم خارجی هسـ ــتند شـ ــاید بد نباشد
یک برنامه ایرانی را هم امتحان کنید .یکی
از بهترین برنامههای ایرانی برای پیگیری
اخبار و اطالعات جـ ــام جهانی «فوتبالی»
اسـ ــت که در صدر برنامههای دانلود شده
فروشـ ــگاههای اپ ایرانی نیز قرار دارد .این
برنامه با الگـ ــو قرار دادن اپلیکیش ـ ـنهای
مخصوص اطالعرسـ ــانی زنده مسابقات
فوتبالی توانسـ ــته نظر کاربران زیادی را به
خود جلب کند .اطالعرسانی زمان بازیها،
نتایج بـ ــازی ،زمانبندی پخش تلویزیونی
مسابقات ،انتشـ ــار آخرین حواشی و اخبار
جام جهانی فوتبال از امکانات این برنامه
فارسـ ــی اسـ ــت .یکی از ویژگیهای جالب
توگوی آن است که به
این برنامه تاالر گف 
عاشقان دنیای فوتبال این اجازه را میدهد
توگو بنشینند و به پیشبینی
تا باهم به گف 
بازی ها بپردازند .اگر امکان مشاهده یک یا
چند بازی را هم نداشتید میتوانید از آرشیو

این برنامه کمک بگیرید چرا که در آرشـ ــیو
آن ویدئوی اختصاصی از خالصه بازیها
به نمایش گذاشته شده است.
ëëشناخت روسیه
شـ ــاید این امـ ــکان برایتـ ــان فراهم شـ ــده
باشـ ــد که بازیهای جام جهانـ ــی  ۲۰۱۸را
بهصـ ــورت زنده و در کشـ ــور روسـ ــیه دنبال
کنید .در این شـ ــرایط اگر تـ ــا به حال به این
کشور سـ ــفر نکرده اید بهتر است اطالعات
کاملی در خصوص این کشـ ــور به دسـ ــت
بیاورید .برای شروع شاید بد نباشد سری به
سایت  welcome2018.comبزنید .در این
سـ ــایت عالوه بر اعالم اخبار و گزارشهای
مخصوص هر بازی شما میتوانید با کشور
روسـ ــیه هم بیشتر آشنا شـ ــوید .برای مثال
اینکـ ــه قوانین و مقررات سـ ــفر به روسـ ــیه
چیسـ ــت ،چگونـ ــه میتوانیـ ــد بلیتهای
تهیه بـ ــازی را دریافـ ــت کنید یـ ــا چگونه از
مترو شـ ــهر برای رفت و آمد استفاده کنید.
همچنین از طریق این سایت میتوانید به
رویدادهای مخصوصی که در ایام برگزاری
جام جهانی توسط هواداران تیمها برگزار
میشود نیز با خبر شوید.

ممنوعیت داده کاوی ارزهای مجازی
در<اپل>

ارگانیـ ــک نیـ ــز فراهـ ــم شـ ــده اسـ ــت تا
بهصـ ــورت رایگان مراکز خـ ــود را در این
اپلیکیشـ ــن ثبت کنند .گفتنی است این
اپ بهصورت رایـ ــگان در اختیار کاربران
سیستمعاملاندرویدقرارگرفتهاست.

نشستن صحیح به کمک فناوری
نشستن مداوم و آن هم به مدت چند ساعت بر نقطهای ب ه شکل ساکن یکی از عوامل تأثیرگذار در ب ه خطر انداختن سالمتی است و این
در حالی است که روزانه بسیاری از مردم بخش زیادی از اوقات خود را در محل کار ،هنگام غذا خوردن ،رانندگی و حتی تماشای تلویزیون
در حالت نشسـ ــته و در زاویهای ناصحیح میگذرانند .اما واقعیت این اسـ ــت که شیوه زندگی غیرفعال و ناصحیح احتمال ایجاد برخی از
بیماریها از جمله مشکالت قلبی ،اضافه وزن ،فشار خون باال و همچنین دیابت را دوچندان میکند .به گزارش «ایران آنالین» بههمین
دلیل محققان مؤسسـ ــه صنایع و تحقیقات سیلیکات فرانهوفر آلمان ،گجتی با نام ( )LED stoolطراحی و تولید کردند که نحوه نشستن
کاربر را ارزیابی کرده و در صورت نشستن در وضعیتی ناسالم هشدار میدهد .این
گجت متشکل از چند سنسور فشار منعطف و دو الیه الکترود از جنس سیلیکون
رسانا در صندلی مجهز به الای دی قرار داده شده است .بهمحض نشستن کاربر
روی این صندلی ،سنسورها فعال شـ ــده و وزن کاربر ،ارگونومی و زاویه نشستن را
اندازهگیری کرده و ثبت میکند .این دادهها به شکلی بیسیم به یک رایانه یا تلفن
هوشمند ارسال شده و پس از پردازش به صندلی منتقل میشود .با روشن شدن
چراغهای این صندلی در رنگهای خاص ،کاربر از نوع نشستن خود آگاه میشود.
پس از آن کاربر از طریق بازخورد حاصله ،درخواستی را ارسال میکند .بر اساس
نوع درخواسـ ــت ،ویدئویی به نمایش درآمده و ارگونومی ناصحیح نشسـ ــتن به
کاربر ارسال میشود .این فناوری در صورت نشستن در زاویهای نامناسب و زمانی
طوالنی ،از کاربر درخواست میکند تا تغییر وضعیت داده و به شکلی صحیح بنشیند .طراحان LED stoolتالش دارند این فناوری سنجش
را در آیندهای نه چندان دور در ساخت تشکها یا صندلیهای اداری بهکار برده و با این اقدام از گسترش آسیبهای وارده به کمر و نخاع
ناشیازنشستنناسالمجلوگیریکنند.
cnet

بررســـی رویکرد کشـــورهای مختلف جهان در زمینه حفاظـــت از اطالعات
کاربران در فضای مجازی نشان میدهد که تنها  ۱۱کشور در وضعیت خیلی
خوب قرار دارند و  ۱۸۵کشور در این حوزه با خأل قانونگذاری مواجهند.
بهگـــزارش «ایران» ،مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشـــی به مطالعه
قوانین  ۱۱کشـــور منتخب با رویکرد اروپایی که دارای قانون جامع و یکپارچه
هستند ،پرداخته اســـت .بر این اســـاس عالوه بر قوانین ،نحوه قانونگذاری،
ســـاختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی این کشـــورها
از جمله کره جنوبی ،فرانســـه ،انگلستان ،کانادا ،اسپانیا ،نروژ ،سوئد ،آلمان،
ایرلند ،ایتالیا و بلژیک بررسی شده است .نتایج این بررسی نشان میدهد که
با توجه به ضعف مبانی نظری مورد توافق در عرصه قانونگذاری حفاظت
از دادههـــای کاربران ،بهنظر میرســـد مطالعات کشـــورهای منتخب بویژه
کشورهای پیشـــرو در این عرصه یکی از منابع اصلی قانونگذاری ملی است.
براســـاس آمار ارائه شـــده توســـط نهاد ( DLAدی.ال.ای) از میان  ۱۹۶کشور
جهان ،تنها  ۱۱کشور در وضعیت خیلی خوب قرار دارند .کره جنوبی ،کانادا،
انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا ،بلژیک ،سوئد ،نروژ و ایرلند؛ براین
اســـاس در این تحقیق این  ۱۱کشور بهعنوان کشـــورهای منتخب و پیشرو در
حوزه صیانت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی انتخاب شـــدند.
براســـاس گزارش قبلی مرکـــز پژوهشهای مجلس با عنـــوان «حفاظت از
دادههای کاربران؛ بررســـی رویکردها و گونهشناســـی کشـــورها» ،سه رویکرد
قانونگذاری برای حفظ حریم خصوصی اطالعاتی شناســـایی شد که شامل
کشـــورهای «فاقد قوانین مدون» ،کشـــورهای «دارای قانونگذاری بخشی» و
کشـــورهای «دارای قانونگذاری یکپارچه» میشـــود .در این میان کشورهایی
همچون پاکستان ،گواتماال ،هند ،ترکیه ،مالزی ،مکزیک ،فیلیپین ،سنگاپور،
ونزوئـــا دارای کمبود قوانین در این حوزه هســـتند .همچنین ایاالت متحده
امریکا و ژاپن نیز دارای رویکرد قانونگذاری بودهاند.

برترین«اپ» ها برای پیگیری آنالین جام جهانی فوتبال 2018

the verge

رئیس کمیســـیون ارتباطات مجلس شورای اسالمی گفت :مسئوالن بانک
مرکزی هفتـــه آینده برای تعییـــن تکلیف کدهای دســـتوری تلفن همراه
و صحبت درباره محدودیتهای اعمال شـــده توســـط برخـــی بانکها در
مجلس حضور پیدا میکنند.
به گزارش ایبنا ،رمضانعلی سبحانی فر افزود :برخی بانکها بهدلیل نظام
کارمزدی نادرست در پرداختهای خرد و ضرردهی پرداختهای کمتر از دو
هزار تومان نسبت به اعمال محدودیتهایی از جمله حداقل میزان تراکنش
موبایلی دو هزار تومانی در بستر کدهای دستوری اقدام کردهاند .این موضوع تا
به امروز چندین بار اطالعرسانی شده ،اما اعتقاد وزارت ارتباطات و کمیسیون
ارتباطاتمجلس،ادامهفعالیتUSSDهاوبرداشتهشدنهرگونهمحدودیتی
از این بســـتر است .نماینده مردم سبزوار ،جویین و جغتای در مجلس با بیان
اینکه کدهای دســـتوری در سیســـتم بانکی و پرداخت اهمیـــت باالیی دارند،
خاطرنشان کرد :معتقدم با وجود هزینههای پردازشی سنگین پرداختهای
خرد برای بانکها ،بســـتر  USSDبرای بانکها در بلند مدت ســـودآور است و
میتواند در گسترش بحث پرداخت الکترونیکی و ارائه سرویس آسان و سریع
مفید واقع شود.
رئیـــس کمیســـیون ارتباطـــات مجلـــس تأکید کـــرد :بخشـــی از اقتصاد
اپراتورهـــای تلفن همراه بر بســـتر کدهای  USSDاســـت و حـــذف یا ایجاد
محدودیتهـــا میتوانـــد درآمدهـــای فعاالن حـــوزه ارتباطـــات و فناوری
اطالعـــات را کاهش دهـــد .فعالیتهای جدید بانکها بـــه منظور کاهش
هزینهها در زمینه پرداخت خرد و جهتگیری به سوی سرویسهای نوین
بر پایه اینترنت به جای  USSDاست .در صورتی که قرار باشد بانک مرکزی
در این بستر محدودیتهایی اعالم کند باید یک جایگزین با ضریب نفوذ
و ســـرعت باال آماده کند تا افرادی که از موبایلهای غیرهوشـــمند در نقاط
روستایی استفاده میکنند ،مشکلی پیدا نکنند .وی اظهارداشت :براساس
مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی قرار است هفته آینده مسئوالن بانک
مرکـــزی و مقامات ذیربط در حـــوزه  ،USSDدر مجلس حضور پیدا کنند و
برای کدهای دستوری چارچوبی در نظر گرفته شود تا درنهایت ،این حوزه
تعییـــن تکلیف شـــود .همچنین قوانین و مقررات الزم بـــه صورت ابالغیه
بـــه بانکها و شـــرکتهای فعال این حوزه ابالغ شـــود و دیگر شـــاهد روند
خودسرانه محدودیتهای خاص از برخی بانکها نباشیم.

هایپرلوپ ایده جدیدی از حمل و نقل
شهری ســـریع السیر است که مسافران
را در غالفهـــای بزرگی در مســـافتی با
بیش از  1100کیلومتر در ساعت جابهجا
یکند.
م 
ب ه گزارش «ایـــران آنالین» هایپرلوپ
فـــرم جدیـــدی از حمل و نقل ســـریع
زمینـــی اســـت کـــه بـــرای نخســـتین
بار توســـط ایـــان ماســـک ،بنیانگذار
شـــرکتهای مشـــهوری همچـــون

تســـا موتـــورز و پـــی پل مطرح شـــد.
درهایپرلوپ مســـافران درون کپسولی
قـــرار مـــی گیرند کـــه این کپســـول در
داخل مســـیر تیوب مانند و با شـــرایط
نزدیک به خأل حرکت میکند.
این وســـیله ســـریع با اســـتفاده از فشار
هوایی که از عقب وارد و از خروجیهای
پاییـــن آن بـــه بیـــرون رانده میشـــود
حرکت میکنـــد .این قطار قادر اســـت
مسافت شهرها را در عرض  30دقیقه

طی کرده و به طورمثال از لس آنجلس
به سانفرانسیسکو سفر کرد.
در حـــدود  2ســـال پیـــش نخســـتین
جابهجایـــی واقعی از طریق سیســـتم
هایپرلـــوپ ،در شـــهر دوبـــی و با هدف
جابهجا کردن محمولهها روی ســـطح
زمیـــن یا زیر دریا عملیاتی شـــد .اخیراً
این شرکت اعالم کرده است قصد دارد
با توسعه آزمایشهای جدید ،سرعت
ایـــن سیســـتم را به  4هـــزار کیلومتر در

ساعت برســـاند .برخی از چالشهای
عمـــده در مســـیر توســـعه ایـــن طرح،
هزینههای بســـیار گران ایجاد لولههای
خـــأ با بیـــش از صدها کیلومتر اســـت
که در حـــدود میلیاردهـــا دالر تخمین
زده شده است .همچنین این سیستم
باید در یک خط مستقیم حرکت کند تا
حال مسافران در سرعت باال بد نشود.
همین موضوع نیز توسعه این پروژه را
کند کرده است.

اپل ،نصب و اجرای هرگونه اپلیکیشن روی آیفون برای دادهکاوی
از نوع
ارزهای مجازی را ممنوع کرد.
دیگر
بهگزارش خبرآنالین ،بر اسـ ــاس راهنمای جدی د ایاواس ،بخش
موسوم به  ،3.15اپلیکیش ـ ـنهااز دادهکاوی هر نوع ارز مجازی و ارزهای رمزنگاری
شـ ــده مانند بیت کوین بهصورت محلی منع شـ ــده و تنها دادهکاوی از طریق کلود
مجاز خواهد بود.بنابراین توسعهدهندگان نرمافزاری حق ندارند از آیفون بهعنوان
پایـ ــه اصلـ ــی دادهکاوی ارزهای مجـ ــازی اسـ ــتفاده کنند و چنین اپهایی مسـ ــدود
خواهند شـ ــد.همچنان ارسال پسـ ــت روی شـ ــبکههای اجتماعی از طریق اپهای
واسط مرتبط با ارز مجازی نیز ممنوع است و پیغامهای مالی صرفاً باید از مراجع
قانونی مانند بانکها روی اپلیکیش ـ ـنها انجام شود.ارزهای مجازی برای دادهکاوی
معموالً از سختافزار پرقدرت برای محاسبات پیچیده ریاضی استفاده میکنند و در
همینجا است که اپل واردشده و اجازه نمیدهد تا سختافزار آیفون بهعنوان حامل
و «دادهکاو» مورد اسـ ــتفاده قرار گیرد.از سـ ــوی دیگر کیفهای پول مجازی قادرند در
اپ استور فعالیت داشته باشند ،اما این کیفهای پول باید مرتبط با سازمان قانونی
و بانک باشند ،در غیر این صورت فیلتر خواهند شد.گفتنی است سیستم بالکچین
غیرمتمرکز داده ،عمل
برای بیت کوین خلق شـ ــد تا براساس سیستم ذخیرهسازی
ِ
کرده و هر نقلوانتقال مالی را بهعنوان یک بلوک تعریف کرده و برای تأیید به سایر
اعضا بفرستد .سپس این بلوک جدید به سایر بلوکها در یک زنجیرهای از دادههای
مالیافزودهشدهوعملیاتنقلوانتقالمالینهاییمیشود.

تعمیر جادهها بهدست روباتها

پژوهشگران انگلیسی ادعا میکنند در آینده ،تعمیر جادههای این
کشور با استفاده از روباتهای مجهز به چاپگر سهبعدی و پهپادها
ممکن خواهد شـــد .به گـ ــزارش دیلیمیل ،دانشـ ــمندان پیشبینی
میکنند شـ ــاید جادههای در حال تخریب انگلستان ،با روباتهایی که
قابلیت پـ ــر کردن حفره را در مدت یک دقیقه دارند ،تعمیر شـ ــوند.به
گفته دانشمندان ،در آینده نزدیک ،یک روبات خواهد توانست در مدت
یک دقیقه ،با استفاده از یک چاپگر سهبعدی ،ترکخوردگی جادهها را
آسـ ــفالت و آنها را تعمیر کند .حتی شاید روباتها بتوانند شبها یا در
ساعتهایی غیر سـ ــاعات کاری فعالیت کنند تا از بسته شدن جاده ها
در طول روز جلوگیری کنند.پروفسور «مارک میودونیک» ،استاد «کالج
دانشـ ــگاهی لندن» ( )UCLگفت :شـ ــبکه جادهای انگلستان ،به خاطر
ناتمام ماندن تعمیرات ،در حال تخریب است و مقامات محلی ،برای
ادامه کار ،بودجه و نیروی انسانی کافی ندارند.وی افزود :بهترین راه حل،
امکان دیدن ترکخوردگی ،هنگام ب ه وجود آمدن آن است .پیشنهاد ما
این است که یک پهپاد برای شناسایی ترکها و پهپاد دیگری برای فرود
آمدن و تعمیر آنها ،در اطراف شبکه جادهای به پرواز درآیند .این فرآیند
میتواند در شب و تنها ب ه مدت یک دقیقه انجام شود.

