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بازار PC
برای حضور در کنفرانس شهر هوشمند؛

هماهنگ کننده شهرهای هوشمند
اتحادیه اروپا به تهران میآید

معاون هماهنگ کننده برنامه جامع و مشترک
شهرهای هوشمند اتحادیه اروپا برای حضور و سخنرانی
در همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند  » ۲۰۱۸به
ایران سفر میکند .به نقل از سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شهرداری تهران ،رویداد «تهران هوشمند
 »۲۰۱۸در روزهای  ۱۳و  ۱۴اسفندماه سال جاری در
مرکز همایشهای بینالمللی برج میالد تهران برگزار
خواهد شد .در این رویداد سخنرانیهای کلیدی و پنلهای
تخصصی پیشبینی شده که با حضور مدیران ارشد شهری
و دولتی و بازیگران اصلی شهر هوشمند در کشور برگزار
میشود .در همین حال  ۶چهره علمی و سرشناس از جمله
هانس مارتین نویمن ،معاون هماهنگ کننده برنامه جامع
و مشترک شهرهای هوشمند اتحادیه اروپا برای حضور و
سخنرانی در این همایش به ایران سفر میکند .همچنین
نیکوالس نئوبرت ،رئیس گروه توسعه شهرهای هوشمند
و پایدار موسسه تکنولوژی اتریش « ،»AITفرانس
آنتون ورماست ،مشاور اجرایی پروژه اسمارت آمستردام،
کارلوس هرناندو ،مدیر تجهیز شهرهای هوشمند ،صنعت
و سالمت الکترونیک لیبلیوم اسپانیا ،سپهر موسوی ،رئیس
کمیته ملی شهرهای هوشمند و جوامع پایدار سوئد و
غزل اطمینان ،مدیر توسعه کسب وکار شهرهای هوشمند
موسسه تکنولوژی اتریش ،سخنرانان و چهرههای خارجی
حاضر در پنلهای تخصصی همایش «تهران هوشمند
 »۲۰۱۸خواهند بود.

پالگین آلوده باعث سرقت ارزهای
دیجیتال شد

هزاران وب سایت که از پالگین Browsealoud
طراحی شده توسط یک شرکت انگلیسی استفاده می
کردند ،در روزهای اخیر قربانی یک حمله هکری شده اند.
به نقل از دیجیتال ترندز ،هکرها با سوءاستفاده
از ضعف امنیتی پالگین یادشده برای سرقت پول های
دیجیتال از طریق نفوذ دادن یک کد برنامه نویسی آلوده
تالش کرده اند .پالگین مذکور در اصل برای کمک به
استفاده از وب سایت ها توسط افرود کم شنوا طراحی شده
است تا آنها بتوانند صدای فایل های چندرسانه ای را بهتر
بشنوند ،اما دستکاری پالگین یادشده باعث اجرای کدهای
جاواسکریپتی مخربی برای سرقت یک نوع پول دیجیتال
به نام مونرو شده است .کدنویسی به زبان جاواسکریپت
سرقت ارزهای دیجیتال از این طریق را تسهیل کرده است
و بررسی ها حاکیست بیش از  4200وب سایت به همین
شکل مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند که برخی از آنها
متعلق به سازمان ها ،دولت ها و مدارس بوده اند.
تحقیقات برای شناسایی عوامل طراح این کد مخرب
ادامه دارد .البته برخی روش های فنی خاص برای مقابله با
این مشکل هم از سوی برنامه نویسان پیشنهاد شده است.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

توزیع مشترکین :رسانهگستر جم()88419716

نشاني الكترونيكي www.asrerasaneh.ir :پست الكترونيكيinfo@asrerasaneh.ir :

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

جزئیات راهحل مشترک بانک مرکزی
و وزارت ارتباطات برای حل مشکل امنیت USSDها

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از جزئیات تفاهم
رگوالتوری بانکی و ارتباطات برای حل مشکل امنیت
 USSDها خبر داد و گفت :رگوالتوری تأیید کرده که با
استفاده از اپلتهایی روی سیمکارت امنیت موردنظر بانک
مرکزی را تأمین کند.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در حاشیه سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی
اینترنت اشیا در جمع خبرنگاران از راه حل مشترک بانک
مرکزی و رگوالتوری برای رفع مشکل کدهای کوتاه دستوری
برای تبادالت مالی خبر داد و گفت :درست شدن و فعال
شدن مجدد این بستر از طریق پیوست مشترک بانک مرکزی
و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شد که
با تفاهم این دو مجموعه و اپراتورها و شرکتهای پرداخت
الکترونیکی مقرر شد سندی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت :در این سند با استفاده از اپلتهایی روی
سیمکارت مالحظه امنیتی بانک مرکزی تأمین شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :مالحظه امنیتی
بانک مرکزی مورد تأیید ما نیز هست و رگوالتوری تأیید کرده
که با این راهکار امنیت مورد نظر بانک مرکزی تأمین میشود.
* اشتغال حاکمیتی سم خالقیت است
جهرمی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره راهکار وزارت
ارتباطات برای استفاده از نخبگان اظهار داشت :سم خالقیت،
اشتغال حاکمیتی است .نخبگان و مغزها خودشان میتوانند
موتور محرک برای اشتغالزایی باشند .این سم است که به یک

نخبه و مغز بگوییم بهجای اشتغالزایی در یک شغل دولتی
ثابت مشغول شود .بنابراین هدفمان در اشتغالزایی نخبگان
بهجای بهکارگیری مستقیم آنها در مشاغل است.
* برای توسعه اشتغال در سال آینده باید تالش
جدیتری کنیم
جهرمی در پاسخ به سؤالی درباره حمایت این وزارتخانه
از توسعه کسب و کارها گفت :وزارت ارتباطات مسئول توسعه
زیرساختهای فناوری اطالعات در کشور است که آمارهای
سال  ۹۵و  ۹۶نشان میدهد هدف ایجاد  ۱۰۰هزار شغل
محقق شده که این امر ناشی از فراهم کردن اکوسیستمها
بوده است.
وی گفت :اما برای سال آینده برای توسعه اشتغال باید
تالش جدیتری کنیم و باید موانع سر راه کسب و کارهای
نوپا از جمله موانع حقوقی ،مالیاتی و نظام تأمین مالی را

«توسعهاقتصادفضا»بهبرنامهراهبردیفضاییکشورافزودهمیشود

رئیس سازمان فضایی ایران گفت :در برنامه راهبردی فضایی کشور تا افق ،١٤٠٤
سرفصلی برای توسعه اقتصاد بخش فضایی کشور پیش بینی شده که در حال نهایی سازی
است .مرتضی براری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت :در برنامه راهبردی
فضایی کشور تا افق  ،١٤٠٤سرفصلی برای توسعه اقتصاد بخش فضایی کشور پیش بینی
شده که با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در حال نهایی سازی است.
وی گفت :موضوعات اصلی در این برنامه شامل توسعه کسب وکارها و استارتاپهای
مبتنی بر ارائه خدمات فضاپایه ،تجاری سازی فناوری های باالدستی حوزه فضایی ،توسعه
صادرات فناوری ،محصوالت و خدمات ،جذب حداکثری سرمایه بخش خصوصی و در
نهایت کسب سهم مناسب از اقتصاد فضایی بین المللی که منتج به توسعه اشتغال در حوزه
فضایی می شود .رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد :اگرچه در دهههای گذشته ،اولویت
اغلب کشورها در دستیابی به فناوری فضایی ،کسب اقتدار حاکمیتی در سطح جهان بوده،
امروزه حضور پررنگ در این صنعت ،عالوه بر ارتقای جایگاه سیاسی ،با هدف بهره مندی
از مزایای بیشمار اقتصادی آن به عنوان یک اقتصاد نوظهور ،صورت می گیرد؛ به نحوی
که تاثیر صنعت فضایی در رشد ناخالص داخلی ( )GDPاغلب کشورهای حاضر در این
حوزه ،به وضوح قابل مشاهده و ردیابی است .معاون وزیر ارتباطات افزود :بر اساس آمارها
و برآوردهای بین المللی ،اقتصاد جهانی فضا در افق چشم انداز ۲۰۲۵-۲۰۲۶( ۱۴۰۴
میالدی) ،از رشدی بین  ۵۰تا ۸۶درصد برخوردار خواهد بود .این در حالی است که بیش
از ۷۵درصد از اقتصاد این صنعت ،در اختیار بخش خصوصی است.

مرتفع کنیم که ایجاد زیستبوم مناسب برای ایجاد کسب و
کارها وظیفه ما است.
* نمایش سنسورها؛ ابزارهای اندازهگیری و نمایشگرهای
هوش مصنوعی در نمایشگاه اینترنت اشیاء
وی درباره نمایشگاه اینترنت اشیاء توضیح داد :در حوزه
اینترنت اشیاء در آغاز راه در دنیا هستیم و همه کشورها تالش
میکنند از این بازار سهم مناسب بگیرند.
وی گفت :برپایی این نمایشگاهها که فرصتی را برای دیدن
آخرین دستاوردهای این حوزه فراهم میکند ،فرصت مناسبی
است ،در این نمایشگاه سنسورها و ابزارهای اندازهگیری بر
بستر اینترنت اشیاء در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده
شده است.
وی گفت :اگر آزادسازی فرکانسی در الیههای مختلف
صورت بگیرد ،جمعآوری اطالعات برای رشد اینترنت اشیاء
تسهیل میشود.
جهرمی ادامه داد :همچنین در الیه کالنداده و بیگدیتا
شاهد پردازشگرهای هوش مصنوعی در این نمایشگاه بودیم
که مجموعه دستاوردهای این نمایشگاه نشان میدهد
اکوسیستم اینترنت اشیاء در حال تکمیل شدن است.
وی اظهار امیدواری کرد :با استفاده از ظرفیت ایران در
اتحادیه جهانی مخابرات نشستی بینالمللی در اینترنت اشیاء
داشته باشیم.
وی ادامه داد :در این حوزه در مجموع  ۳۰۰شرکت فعال
هستند که  ۸۰محصول ارائه کردهاند.

گوگلکرومجدیدسایتهای HTTPراغیرامنمیداند

با انتشار کروم  ۶۸که قرار است در ماه ژوئیه  ۲۰۱۸منتشر شود ،گوگل به صراحت تمامی
سایتهای  HTTPرا «غیرامن» عالمتگذاری میکند .طبق آمار گوگل ۶۸ ،درصد از ترافیک
کروم در هر دو سیستم عامل اندروید و ویندوز در حال حاضر رمزگذاری شده است .همانطور
که  ۷۸درصد از ترافیک کروم را در هر دو سیستم عامل کروم و مک دارد .این رقمها در ماه
ژوئیه حتی باالتر هم خواهند بود .مدیر محصول امنیتی کروم گفته است که «توسعهدهندگان
سایتهای خود را به  HTTPSمنتقل کرده و وب را برای همه امنتر میکنند و مورد از ۱۰۰
سایت برتر در وب به طور پیش فرض از  HTTPSاستفاده میکنند .گوگل چند سال است
که به تدریج اینترنت را به سمت  HTTPSسوق میدهد .در تابستان  ،۲۰۱۴اولویتبندی
وبسایتها با استفاده از  HTTPSدر نتایج جستوجوی گوگل آغاز شد .در ماه مارس سال
 ،۲۰۱۶گوگل ردیابی و به اشتراکگذاری اطالعات مربوط به استفاده خود از  HTTPSو
همچنین  ۱۰۰سایت غیراینترنتی گوگل در اینترنت را آغاز کرد .در اوایل سال  ،۲۰۱۷کروم
سایتهایی را که رمزهای عبور یا اطالعات کارت اعتباری را از طریق  HTTPبه عنوان غیرامن
انتقال داده بودند ،برچسب گذاری کرد .بر اساس گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس فتا ،در اواخر
سال  ،۲۰۱۷همان برچسب شروع به افزودن به سایتهای  FTPکرد که با شروع کروم ،۶۸
سایتهای  HTTPبه عنوان «غیرامن» برچسبگذاری میشوند ،اما بعد از آن یکی از آخرین
مرحله است ،زمانی که شاخص امنیتی  HTTPقرمز میشود .کروم توسط  ۶۳درصد از کاربران
دسکتاپ و  ۵۰درصد از کاربران گوشیهای هوشمند در زمانی که به  HTTPSاینترنت ،متصل
میشود ،استفاده میشود و قدرت نفوذ قابل توجهی را به گوگل میدهد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

ارسال اشتباه پیامک رجیستر نبودن
برای برخی گوشیها

معاون وزیر ارتباطات درباره ارسال پیامک رجیستر نبودن برای برخی گوشیهایی که قبل
از رجیستری فعال شده ،گفت :در اقدام مشترکی با اپراتورها و رگوالتوری تمامی اطالعات تا دو
سال قبل اپراتورها در حال بررسی است تا دیگر برای کسی که قبل از رجیستری گوشی کار
کرده دارد این پیامک ارسال نشود.
حسین فالح جوشقانی در حاشیه سومین نمایشگاه اینترنت اشیاء در جمع خبرنگاران
از پیگیری تخلف اخاذی از مشترکان تلفن ثابت در شمارههای هوشمند  ۹۰۹خبر داد و
گفت :شکایتهایی مبنی بر اخاذی از مشترکان شنیده میشود که گفته شده برای مثال
دستسرویس مشاوره از کاربر تقاضای وجه اضافهتر از هزینه مکالمه میشود.
وی گفت :دریافت وجه اضافه در این سرویسها مورد تأیید ما نیست و تمام هزینه این
سرویسها باید روی قبض تلفن ثابت دریافت شود و از مردم میخواهیم مواردی این چنینی
را اعالم کنند تا بررسی کنیم.
وی تأکید کرد :شبکههای هوشمند سرویسی است که بین اپراتور و یک شرکت تجاری
منعقد میشود و نباید هیچ هزینهای اضافهتر از مکالمه از مشتری دریافت شود.
وی گفت :مشابه این کالهبرداریها از طریق پیامک اتفاق میافتد که مردم باید بدانند
هیچ هزینهای اضافهتر نباید بپردازند.
فالح در پاسخ به سؤالی درباره اینکه برخی از دارندگان گوشیهای مشمول طرح
رجیستری پیامکی مبنی بر رجیستر نبودن گوشی خود دریافت کردند در حالی که گوشی قبل
از رجیستری فعال شده است ،گفت :از اواخر مهرماه پایش شبکه اپراتوری در طرح رجیستری
آغاز شده و در این پایش  ۱۲۰میلیون شماره سریال گوشی فعال در دست مردم ثبت شده
است .وی ادامه داد :ممکن است بعد از زمان آغاز رجیستری ،برخی مردم گوشیهای خود را
روشن نکرده باشند که در این نتیجه اگر چه گوشی کار کرده و از قبل فعال بوده ،اما در زمان
آغاز رجیستری فعال نبوده است.
وی گفت :برای حل این مشکل ،مشترکان باید با شماره  ۹۶۳۶۶تماس بگیرند و
رگوالتوری مشکل را حل میکند .وی ادامه داد :همچنین در اقدام مشترکی با اپراتورها و
رگوالتوری تمامی اطالعات تا دو سال قبل اپراتورها در حال بررسی است تا دیگر برای کسی
که قبل از رجیستری گوشی کار کرده دارد این پیامک ارسال نشود.

بازار موبايل
اپراتور دوم تلفن همراه تاکید کرد:

حمایت از حقوق مشترکان و تالش
برای اجرای صحیح ترابردپذیری

ایرانسل اعالم کرد که در راستای حمایت از
حقوق مشترکان تمامی سعی و تالش حداکثری خود
را برای اجرای صحیح و منطبق با قوانین از جمله طرح
ترابردپذیری معطوف داشته است .شرکت خدمات ارتباطی
ایرانسل پیرو انتشار گزارشی با عنوان» ترابرد زورکی با
قرعهکشی دروغین» در توضیحی اعالم کرد که در راستای
اجرای پروانه صادره توسط سازمان محترم تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی همواره تابع مقررات ابالغی توسط این
سازمان بوده و در جهت حمایت از حقوق مشترکان تمامی
سعی و تالش حداکثری خود را برای اجرای صحیح و
منطبق با قوانین از جمله طرح ترابردپذیری معطوف داشته
است .ازین رو هرگونه دخالت در خصوص مورد ذکر شده را
تکذیب میکند .ایرانسل به عنوان اپراتور پیشرو در کسب
رضایت مشتری همواره خود را متعهد به ایجاد شرایط سالم
برای استفاده هرچه بهتر مشترکان از خدمات ارائه شده
میداند ،از این رو در صورت ارائه مشخصات مورد ادعا شده،
موضوع را پیگیری کرده و اقدام الزم را به عمل خواهد آورد.
طرح ترابردپذیری شمارههای تلفن همراه (Mobile
 )Number Portabilityیا همان امکان تغییر اپراتور
بدون تغییر شماره ،پس از بارها مطرح شدن و به نتیجه
نرسیدن ،در نهایت از تیر ماه سال گذشته اجرایی شد؛ در
قالب این طرح هر مشترک میتواند بدون تغییر شماره
خود ،نسبت به عوض کردن اپراتور خود اقدام و بر حسب
عالقه خود از سرویسها و خدمات اپراتورهای دیگر استفاده
کند .در گزارش مذکور بر اساس اطالعات مشترکان اعالم
شد که ممکن است با شما تماس بگیرند و خبر خوب برنده
شدن در قرعهکشی را به شما بدهند و در ادامه از شما
شماره کارت بانکی ،آدرس منزل ،اطالعات شخصی و برخی
دیگر از اطالعات را درخواست کنند که این موضوع صحت
نداشته و درنهایت ممکن است شما زمانی متوجه ساختگی
بودن تماس و قرعهکشی و جوایز شوید که متضرر شده
باشید و از حساب شما برداشت یا از اطالعاتتان سوءاستفاده
شده باشد.

دوربین گوشیها
مجهز به هوش مصنوعی میشود

به زودی پرچمدار جدید ال جی موسوم به  V30به
همراه یک دوربین مبتنی بر هوش مصنوعی و یک دستیار
صوتی جدید در نمایشگاه  MWCمعرفی خواهد شد.
به نقل از انگجت ،الجی یک نسخه جدید از گوشی
هوشمند پرچمدار خود V30 ،را در کنگره ساالنه دنیای
موبایل( )MWCدر سال جاری عرضه خواهد کرد و طبق
شایعات ،مجهز به یک دوربین هوش مصنوعی خواهد بود.
این شرکت کرهای «چشمانداز هوش مصنوعی» را
توسعه داده است تا دوربین گوشی را هوشمندتر و استفاده
از آن را راحتتر کند.
«چشمانداز هوش مصنوعی» میتواند به طور خودکار
آنچه را که شما از آن عکس میگیرید ،تجزیه و تحلیل کند
و میتواند بهترین حالت عکسبرداری را در میان هشت
حالت پرتره ،غذا ،حیوان خانگی ،منظره ،شهر ،گل ،طلوع و
غروب خورشید پیشنهاد کند.
این برنامه میتواند زاویه ،رنگ شیء و هر انعکاسی
در اطراف آن را حذف کند .همچنین سطح روشنایی و
اشباع رنگی را در نظر میگیرد تا بهترین تصویر ممکن
را ارائه کند .این هوش مصنوعی همچنین دارای تعدادی
قابلیتهای خرید است و میتواند جستجوی تصویر یا
اسکن کیو.آر کدها را انجام دهد که در آن شما میتوانید
دوربین گوشی را به سمت یک محصول بگیرید و مشخصات
آن به همراه قیمت و محصوالت مشابه را مشاهده کنید.
عالوه بر این »Vision AI« ،میزان روشنایی تصویر
را در عکسهایی که در شرایط کمنور گرفته شده در
قسمتهای مهم باال میبرد .عالوه بر معرفی یک دوربین
هوش مصنوعی جدید ،الجی همچنین یک دستیار صوتی
هوشمند جدید را در کنار دستیار گوگل معرفی خواهد
کرد .فرمانهای صوتی جدیدی به این دستیار صوتی اضافه
خواهد شد که اکثر آنها به « »Vision AIمتصل است.
شما میتوانید از این دستیار صوتی بخواهید در حالت
پانوراما ،در حالت غذا یا در حالت نور کم عکس بگیرد .حتی
میتوانید از آن بخواهید ویدیوهای حرکت آهسته بگیرد و
جستجوی تصویر کند یا یک کد  QRرا اسکن کند.
الجی میگوید این ویژگیها تنها اولین مجموعه
از فناوریهای هوش مصنوعی است که برای V30
برنامهریزی شده است.
این در حالی است که اعالم نشد که الجی چه زمانی
قصد دارد سایر فناوریهای هوش مصنوعی را که در حال
کار بر روی آن هستند ،نشان دهد ،اما تا پایان ماه فوریه در
مورد این مسئله بیشتر خواهیم دانست.

