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بازار PC
دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد:

ایجاد گذرگاههای امن اطالعات
در شبکه ملی

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت :نگرانی
هایی از انتشار آسیب پذیری ها در جریان شبکه ای شدن
وجود دارد که در شبکه ملی اطالعات با ایجاد گذرگاه های
امن به این موضوع به خوبی پرداخته شده است.
به نقل از مرکز ملی فضای مجازی ،سید ابوالحسن
فیروزآبادی در بیستمین جلسه کارگروه تعامل پذیری
دولت الکترونیکی با بیان این مطلب افزود :مرکز ملی فضای
مجازی کشور نه تنها بر تعامل پذیری دولت به دولت تاکید
دارد بلکه به دنبال تعامل پذیری دولت به کسب و کار و
دولت به شهروندان برای ایجاد انسجام الزم میان دولت،
بخش خصوصی و جامعه مدنی در حوزه الکترونیک به
صورت شبکهای است.
وی با بیان اینکه ایجاد این کارگروه در راستای اهداف
شبکه ملی اطالعات بوده است ،گفت :یکی از مباحث
مهم مرکز ملی فضای مجازی در ایجاد این کارگروه
بحث پایداری مرکز ملی تبادل اطالعات ( )NIXبود که
مهمترین اصل در پایداری بحث امنیت این مرکز است که
باید به سطح بهتری از پایداری در حوزههای کارکردی و
اعتمادسازی الزم برای تمامی کاربران دست یابد .در این
رابطه اقدامات خوبی در دست انجام است و امیدوارم در
سال  ۱۴۰۰اقدامات الزم نهایی شود.
فیروزآبادی در خصوص اهمیت حریم خصوصی تاکید
کرد :باید از تمرکز اطالعات در یک نقطه خاص حتی مرکز
تبادل اطالعات اجتناب کرد چرا که اگر اطالعات در یک
مرکز متمرکز شود زیان خالص است و عالوه بر مرگ
تدریجی اطالعات به دلیل عدم بهروزرسانی ،سازمانها
نمیتوانند برای پرورش سرویسهای جدید اقدام کرده و
نوآوری کاهش مییابد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به
نگرانیهای امنیتی در جریان شبکهای شدن اطالعات،
تصریح کرد :نگرانی از انتشار آسیب پذیری ها در جریان
شبکهای شدن وجود دارد که در شبکه ملی اطالعات با
ایجاد گذرگاههای امن به این موضوع به خوبی پرداخته
شده است .در دولت الکترونیک نیز وظیفه اصلی بر
عهده مرکز تبادل اطالعات و سازمان فناوری اطالعات
است و در صورت ورود آسیب پذیری به شبکه طرفین
خدمت باید پاسخگو باشند چرا که عالوه بر مرکز تبادل
اطالعات ،هر سازمانی باید مدافع حریم خصوصی
کاربران خود باشد.
فیروزآبادی با بیان اینکه باید از فرصت پیش آمده در
همکاری تمامی قوای کشور برای ایجاد دولت الکترونیک
و خدمات برای تحول دیجیتالی به خصوص در زمان همه
گیری کرونا استقبال کنیم ،گفت :شورای عالی فضای
مجازی ،مجلس شورای اسالمی و شورای اجرایی فناوری
اطالعات مصوبات کاربردی در این حوزه دارند و وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان متولی این امر
تاکنون بر این مهم تاکید داشته و بر همین اساس شاهد
عملکرد موفق این کارگروه طبق گزارشهای ارائه شده در
اجرایی شدن مصوبات هستیم.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

 ۶۵درصد استعالمات دولت الکترونیکی ،خارج از دولت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه حدود ۶۵
درصد استعالماتی که باید در دولت الکترونیک شکل بگیرد،
خارج از دولت و مربوط به نیروی انتظامی و قوه قضاییه است،
گفت :در سال  ۱۳۹۲ما  NIXنداشتیم اما در سال ۱۳۹۶
به  ۱۰۴میلیون استعالم در سال و امسال به یک میلیادر و
 ۳۰۰میلیون استعالم رسیدهایم که این نتیجه هماهنگی بین
دستگاهها است.
محمدجواد آذری جهرمی در جلسه بیستم کارگروه
تعاملپذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی
برگزار شد ،با بیان اینکه ما در اجرایی شدن دولت الکترونیک
یک انسداد داشتیم ،گفت :آن انسداد این بود که دستگاهها
و نهادها دولت الکترونیک را مربوط به دولت میدانستند ،در
حالی که بخش عمدهای از دولت الکترونیک خارج از دولت
است .او افزود :نیروی انتظامی و قوه قضاییه به عنوان دو مرکز
مهم صدور مجوز باالترین رتبه را در دولت الکترونیکی دارند،
قوه قضاییه  ۴۶درصد و نیروی انتظامی  ۲۷درصد ،این یعنی
نزدیک به  ۶۵درصد استعاالماتی که در دولت الکترونیک
باید شکل بگیرد ،خارج از دولت است و آنها این اتصال
را برقرار نمیکردند .تدبیر شورای عالی فضای مجازی برای
تبدیل دولت الکترونیکی به حاکمیت الکترونیکی ،تشکیل
کارگروه تعاملپذیری بود که در گرهگشایی از مشکالت بسیار
تاثیرگذار بود .وی ادامه داد :در سال  ۱۳۹۲ما  NIXنداشتیم
اما در سال  ۱۳۹۶به  ۱۰۴میلیون استعالم در سال و امسال به
یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون استعالم رسیدهایم که این نتیجه
هماهنگی بین دستگاهها است .استراتژی بعدی این بود که ما
 GSBو پابلیک  GSBرا جدا کنیم تا قواعد و مقرراتی که
در این دو صورت میگیرد برای دولت و کسبوکارها متفاوت
باشد .ما تصمیم داریم در هر استان  NIXراهاندازی کنیم.
زمانی که  NIX ۳۱استانی داشته باشیم بار شبکه کم میشود.
دستورالعمل اجرایی جزو اولویتهای مهمی است که کارگروه
تعاملپذیری باید به آن توجه کند .اینکار هم به نظر کیفی
سرعت را باال میبرد هم گسترش و شاخصهای پایداری را.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به ساختار جدید
شبکه دولت الکترونیکی اظهار کرد :ما از بستر شبکه ملی
اطالعات یک طرح جامع استخراج کردیم تا الیه اتصال را امن
کنیم و منابع آن را در سال  ۱۴۰۰در نظر گرفتهایم .ایرادات
شبکه ملی اطالعات ظرف هفته آینده اصالح میشود و وقتی
شورای عالی فضای مجازی آن را تایید کند ،آنها را اعمال

خوهیم کرد تا امنیت دولت الکترونیکی باال برود.
آذری جهرمی با اشاره به سند برنامه ششم توسعه اظهار
کرد :در این سند ،دو شاخص برای توسعه دولت الکترونیکی
در نظر گرفته شده ،اولین شاخص کاهش  ۱۲.۵درصدی در
مراجعات است .البته این مانند بسیاری از شاخصگذاریها
سال صفر برای این شاخص مشخص نیست و نمیدانیم در
سال  ،1395میزان مراجعه مردم به دستگاهها و شیب این
مراجعات چقدر بوده که بدانیم کاهش پیدا کرده است یا نه .ما
شاخص مدونی نداریم ،اما میدانیم که امروزه خدمات زیادی
ایجاد شده .میتوانیم بگوییم از مجموع مراجعات ۱ ،میلیارد
و  ۳۰۰میلیون مراجعه را کم کردیم ،اما نمیدانیم کاهش
مراجعات چند درصد است.
وی با اشاره به شاخص دوم توسعه دولت الکترونیکی
بیان کرد :در شاخص رشد توسعه جهانی در سال گذشته
 ۲۰رتبه رشد داشتیم و امسال رتبهمان کاهش پیدا کرد و از
 ۱۰۳به  ۸۹آمدیم ،در حالی که باید رشد بیشتری میکردیم.
تحلیل کاملی بر ارزیابی سازمان ملل انجام و مشخص شد که
سرویسهای حائز اهمیتی باید به عنوان نمونه عرضه شود و
 ۲۵شاخص باید بهصورت آنالین ارائه شود که در کشور ما تا
کنون  ۲۰مورد آنالین شده است .از جمله صدور گواهینامه
آنالین و یا صدور پروانه ساختمانی که به صورت آنالین ارائه
نمیشود و در ارزیابی سازمان ملل ،باعث کاهش رتبه ما شده
است .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر ایجاد
فرصت برای توسعه پلتفرمهای داخلی خاطرنشان کرد :ستاد
ملی کرونا مصوب کرده که سه خدمت پرکاربرد هر دستگاه
اجرایی باید از طریق سامانه دولت همراه قابل ارائه به مردم
باشد و پلتفرمها میتوانند از این بستر به خوبی استفاده کنند.
آذری جهرمی درباره تعلل و تخلف دستگاهها برای

پیوستن به دولت الکترونیکی و اینکه چه تضمینی برای
همراه کردن آنها وجود دارد ،گفت :تضمین اجرایی ،قانون و
سازمان بازرسی است و کارگروه تعاملپذیری باید از ظرفیت
قانونی اعالم تخلف به بازرسی استفاده کند ،اگر این تخلفات
را اعالم نکنید ،سازمان بازرسی شما را درباره اجرایی نشدن
دولت الکترونیکی مواخذه میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :هر یک رزو که اجرای دولت
الکترونیکی عقب بیفتد ،ما یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد
میدهیم و مسئولین نیز یک روز بیشتر در معرض انجام فساد
قرار میگیرند .در صورتی که اگر دولت الکترونیکی مستقر
شود ،فساد ریشهکن میشود و شرایط فساد از بین میرود.
در این جلسه همچنین رضا باقری اصل -دبیر شورای
اجرایی فناوری اطالعات -با اشاره به ضوابطی که در این
کارگروه مصوب شده است ،گفت :سند توافقنامه سطح
خدمات ،انتشار داده باز در درگاه ملی دولت ،الزام به استعالم
مدرک تحصیلی و حذف کاغذ ،پایگاه تقسیمات کشوری،
الزام صحتسنجی کلی متقاضیان انحصار ورثه ،خدمت غیر
حضوری و حذف کاغذ در بیمه شخص ثابت ،تعیین نقاط
کسبوکار مکان محور ،پیشگیری از بروز مشکل تاریخ در
 ۱۴۰۰از جمله این ضوابط است .وی درباره سرویسهای
ایجادشده نیز گفت :ایجاد و فراگیری سرویس نشانی پایگاه
اطالعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی ،ارائه سرویس
استعالم الکترونیکی مدارک تحصیلی و حذف استعالم
کاغذی ،سرویس دریافت شماره شبای مودیان ،سرویس
ازدواج و طالق ،استعالم اسقاط خودرو ،استعالم مشمولیت
غایب شاغل ،سرویس اقامت خارج از کشور ،سرویس استعالم
تایید اماکن از جمله مهمترین سرویسهای ایجادشده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات همچنین درباره
تراکنشهای مرکز ملی تبادل اطالعات خاطرنشان کرد :تعداد
تراکنشهای ساالنه از  ۱۰۳میلیون در سال  ،۹۶به بیش از
یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون تراکنش در سال جاری رسید
و به همین تعداد رفتوآمدها و صدورنامهها کم شده است.
همچنین تعداد دستگاههای سرویسدهنده و سرویسهای
ارائهشده از  ۲۵و  ۲۸۲در سال  ،۹۶به  ۵۶و  ۹۶۱در سال
جاری رسیده است .سه دستگاه برتر سرویسدهنده در سال
 ۹۹نیز به ترتیب سازمان ثبت احوال با  ۵۷درصد تراکنشها،
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با  ۲۰درصد و
شرکت ملی پست با  ۶درصد هستند.

همراهی شاتل موبایل با «پویش نهال» در راستای حمایت از دانشآموزان کمبضاعت

شبکه تلفن همراه شاتل موبایل ،از «پویش نهال» که با همت سازمان نظام صنفی رایانه
ای کشور برای حمایت از دانشآموزان کمبضاعت به راه افتاده است ،حمایت میکند.
بنابراعالم روابط عمومی شاتل موبایل ،با توجه به شرایط همهگیری ویروس کرونا،
مدارس در حالی به فعالیتهای خود به صورت غیرحضوری ادامه میدهند که بسیاری از
دانشآموزان قادر به تهیه تبلت یا موبایل به عنوان ابزار ارتباطی تحصیلی نیستند و به ناچار
از تحصیل بازماندهاند.
در همین راستا سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به منظور تهیه تبلت برای این
دانشآموزان ،پویشی با عنوان پویش نهال به راه انداخته تا با تهیه بیست هزار تبلت شرایطی
فراهم کند که تعدادی از این دانشآموزان بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.

شاتل موبایل نیز حمایت خود را از این پویش اعالم کرده و کمک میکند تا افراد
بیشتری به این پویش بپیوندند .پیش از این نیز شاتل موبایل در کمپینی که از سوی «دیوار»
برگزار شده بود ،به دانشآموزان نیازمند سیمکارت با اینترنت رایگان اهدا کرده بود.
همه افرادی که تمایل دارند سهمی در پویش نهال و کمک به تحصیل این دانشآموزان
داشته باشند میتوانند ضمن آگاه کردن افراد بیشتری برای پیوستن به این پویش ،کمک
های نقدی خود را از طریق شمارهکارت  ۶۰۳۷-۹۹۷۵-۹۹۲۶-۵۷۰۰بانک ملی شعبه آپادانا
به نام سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور پویش نهال و کمک های غیر نقدی خود را به
نشانی تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان توپچی ،پالک  ،۳طبقه  ،۳دبیرخانه نصر
کشور برای این سازمان ارسال کنند.

فنآوری

بومیسازی ربات زیرآبی آبهای عمیق
در کشور

محققان پژوهشکده «علوم وفناوری زیردریا»ی دانشگاه
صنعتی اصفهان با طراحی و ساخت ربات زیرآبی کنترل از
راه دور (کاوش  )۸به عنوان نخستین ربات زیرآبی آبهای
عمیق( ۴۰۰متر) کشور ،این فناوری ارزشمند و کاربردی را
بومیسازی کردند.
پژوهشکده علوم و فناوری زیردریای دانشگاه صنعتی
اصفهان با پشتوانه بیش از سه دهه فعالیت پژوهشی ،ضمن
فعالیت مرزهای دانش حوزه زیرسطحی ،دستاوردهای
ارزشمندی چون طراحی و ساخت  ۸ورژن از ربات زیرآبی
کنترل از راه دور( )ROVو یک ربات هوشمند زیرآبی
( )AUVو نیز طراحی و تولید نرم افزار قدرتمند شبیهسازی
مجازی جهت طراحی ،ساخت و تست این شناورها را در
کارنامه دارد .جمهوری اسالمی ایران به دلیل برخورداری
از بیش از  ۲هزار و  ۷۰۰کیلومتر مرز آبی و نیازمندیهای
متعددی همچون بازرسی لولههای نفتی ،سکوهای نفتی،
تأسیسات دریایی ،برخورداری از سدهای متعدد از جمله
کشورهای نیازمند فناوری پیچیده رباتهای زیرآبی آبهای
عمیق است .با اعمال تحریمهای همه جانبه و قرار گرفتن این
نوع فناوری در فهرست تحریمهای خارجی ،هم اینک اجاره
این نوع ربات از پیمانکاران خارجی ،روزانه بیش از  ۶هزار دالر
ارز را از کشور خارج میکند.
دکترسیدمهدی ابطحی ،رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان
با بیان اینکه ساخت ربات زیرآبی کاوش  ،۸ایران را در زمره
کشورهای برخوردار از فناوری رباتهای زیر آبی با مأموریت
های عملیات برای آبهای عمیق قرار می دهد ،گفت :با توجه
به فناوری سطح باالی این نوع سامانه ،این فناوری پیش از این
در اختیار برخی کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا ،انگلیس و
نروژ بود .وی افزود :در طراحی و تولید این ربات ،از بهروزترین
فناوریها در رشتههای مهندسی مکانیک گرایشهای
دینامیک وکنترل ،هیدرودینامیک ،طراحی کاربردی و
ساخت و تولید ،مهندسی برق گرایشهای الکترونیک ،قدرت
و مخابرات ،مهندسی کامپیوتر گرایشهای نرم افزار و سخت
افزار ،مهندسی مواد بهره گیری شده است .دکتر ابطحی
ادامه داد :این سامانه که برای فعالیت در عمق  ۴۰۰متری
زیردریا ساخته شده است ،دارای  ۴مجموعه اصلی شامل
بدنه( ،)ROVسیستم به آب اندازی و بازیابی (،)LARS
سیستم گاراژ و آزادسازی کابل( )TMSو کابین کنترل است.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه این ربات از
حداکثر سرعت افقی و قدرت انجام عملیات در جریان های تا
 ۳گره دریایی برخوردار است ،بیان کرد :محصول تولیدشده
ضمن برخورداری از دو بازوی هیدرولیک با درجات آزادی  ۵و
 ۶جهت انجام انواع عملیات زیرسطحی ،مجهز به دو بازوی سه
درجه آزادی دیگر جهت بازرسی و فیلمبرداری در زیرآب است.
دکتر ابطحی تصریح کرد :ربات زیرآبی آبهای عمیق
(کاوش  )۸با برخورداری از دو دوربین در قسمت جلو و یک
دوربین در قسمت عقب و دو دوربین بر روی بازوهای سه درجه
آزادی ،چهار چراغ در قسمت جلو و یک چراغ در قسمت عقب
و دو چراغ بر روی بازوها ،سنسورهای عمق سنج ،جهت سنج و
سونارهای مانعیاب و پروفایلر ،امکانات ویژهای برای عملیات در
حالتهای مختلف زیرسطحی فراهم میکند.

سرورهای بزرگترین شرکت میزبانی وب اروپا چگونه در آتش سوخت؟

رایانههای سرور بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی وب و
رایانش ابری در اروپا موسوم به او وی اچ کلود در اواخر هفته گذشته در آتش
سوخت .به نقل از کامپیوترویکلی ،شرکت فرانسوی او وی اچ کلود آتش سوزی
رایانههای سرور و دیتاسنترهای خود در استراسبورگ فرانسه را تأیید کرده و
همین مساله موجب شده تا وب سایتهای متعددی که از این شرکت خدمات
دریافت میکردند از دسترس خارج شوند.
آتش سوزی یادشده یکی از ساختمانهای دیتاسنتر این شرکت فرانسوی

را با خسارت قابل مالحظهای مواجه کرد ،اما هیچ کس در جریان این آتش
سوزی آسیب ندید .این آتش سوزی کل  ۵طبقه ساختمان دیتاسنتر شرکت
مذکور موسوم به  SBG2را در بر گرفت .اوکتاوا کالبا مؤسس OVHcloud
خسارات یادشده را تأیید کرده و از برنامه ریزی برای بازسازی خسارتهای
واردشده خبر داده است .وب سایتهایی که توسط این شرکت میزبانی شده و
به علت آتش سوزی یادشده از دسترس خارج شدند به طور عمده در فرانسه،
آلمان ،ایتالیا ،لهستان و ترکیه فعال بوده اند.

