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تشدیدبرخوردباارسالکنندگان
پیامکهایتبلیغاتی

در دیدار جهرمی با وزیر ارتباطات عراق عنوان شد

امنیت سایبری زمینه همکاری مشترک ایران و عراق

اپلیکیشنیکهمکانبدهکارانرا
نشان می دهد

اگر بدهکارید بزودی توسط طلبکار دیده میشوید.
آن سوی به گــزارش خبرآنالین ،مقامات رســمی در اســتان هبیی
خـــــــبر چین ،نرمافزار موبایلی بهنام map of deadbeat debtors
درست کردهاند که نقشه آنالین بدهکاران را به طلبکاران نشان میدهد .با این
اپلیکیشن قابلنصب روی تلفن همراه ،میتوان
فهمیــد فــرد بدهــکار کجاســت تا بتــوان بــه آنجا
رفت و قرض خــود را گرفت .مقامات چینی برای
اینکه بگویند چه کســی در نزدیکی شــما مقروض
اســت چنین ابتکاری را به خرج داده و نرمافزاری
مخصوص شناســایی مکانــی بدهــکاران را ایجاد
کردهاند.
طبق نوشــته روزنامــه چینی ،این اپلیکیشــن که از
ل دسترســی است ،میتواند تا
طریق وی چت قاب 
شعاع  500متری افراد بدهکار را نشان دهد.
این روزنامه ادعا کرده اســت که مکان دقیق نشان
داده میشــود ،اما ننوشته است که آیا مشخصات
ریــز فرد بدهکار نیز دیده میشــود یــا نه؟ و تا چه میزان بدهــی میتواند افراد
را در این لیســت ســیاه قرار دهد؟ در فرهنگ چینی صرفهجویی در مقایسه با
هزینــه کــردن برتری دارد و بدهی و قرض «تابو» محســوب میشــود؛ اما اخیراً
دولت سعی کرده است تا با انجام اصالحات در سیستم اعتبار اجتماعی ،مردم
را وادار کند تا وامهای خود را کم کنند.
این نرمافزار بخشی از سیستم اعتبار اجتماعی است که در چین از  2020بهطور
ق و حقوق عمومی
کامل اجرا خواهد شد و افراد بر اساس امتیاز اجتماعی ،ح 
خواهند داشت.

آن سوی لغو «رزمایش قطع اینترنت» چه بود؟
میترا جلیلی

خبرنگار

بــا انتشــار خبــر اجــرای «رزمایــش قطــع
اینترنت»،حاالدیگربسیاریازکاربرانایرانی
7بهمن را یک تلنگر برای قطع اینترنت کل
کشــور میدانند و این خبر را دستبهدســت
میکننــد کــه در ایــن روز اینترنت کل کشــور
بهمدت 2ســاعت قطع خواهد شــد؛ نگاهی
کــه بــا واقعیــت ،از زمیــن تا آســمان تفاوت
دارد .شــاید ایــن نــگاه ،بهنــام ایــن رزمایش
مربوط باشد که البته مورد انتقاد و گالیه وزیر
ارتباطات نیز قرار گرفته است تا آنجا که وزیر
این نامگذاری را یک بدســلیقگی میداند و
معتقد اســت که در شــناخت رسانه ضعف
داریم .ازسوی دیگر در حالی که بسیاری این
رزمایش را بدون توجیه میدانند ،یک فعال
عرصــه امنیت ســایبری در کشــور میگوید:
برگزاریچنینمانورهاییچیزتازهاینیست
و ســال هاست که در دنیا البته با نامی غیر از
«رزمایش قطع اینترنت» در حال اجراست
تــا تهدیدهــا و نقصهــای زیرســاختهای
حساسوحیاتیکشورهاشناساییشود.
ëëگالیههایتوئیتریوزیر
امــا ماجــرای گالیــه وزیــر چیســت؟
محمدجواد آذری جهرمی با انتشار سلسله
توئیتهایــی نســبت بــه انتخــاب نــام ایــن
رزمایش گالیه کرد و نوشــت :چــرا تابآوری
زیرســاختها را بهقطــع اینترنــت ارتبــاط
میدهیم؟اوباانتقادازطرحعبارترزمایش
قطع اینترنت ،در توئیتی عنوان کرد :عبارت
رزمایــش قطــع اینترنت یکــی از فجیعترین
عباراتــی بــود کــه بــرای ضایــع کــردن یــک
موضوع بســیار مهم مثل بررســی تابآوری
زیرساختهای حیاتی کشور ،بهکار برده شد.
وی البتــه تــاش کرد تا بــا مخاطبــان نیز در
توئیترارتباطبرقرارکندوبههمینمنظوریک
نظرســنجی در این شبکه اجتماعی قرار داد.
برای این منظور ،وی در یک توئیت جداگانه
نوشــت« :تصور کنید یــک روز صبح متوجه

امر یک ابهام و نگرانی در ذهن مردم ایجاد
کرده است .وزیر ارتباطات تأکید کرد :فرآیند
بررسی پایداری نیاز به قطع اینترنت نداشته
و میشود با شیوههای دیگری صورت گیرد.
امــا در هر حــال قطع اینترنت یک شــرکت،
انتصاب داده شد به قطع اینترنت کل کشور
و ایــن کجســلیقگی در به کار بــردن کلمات،
فضایی را ایجاد کرد که خوشایند نبود.
ëëآزمونتابآورینهقطعیاینترنت
«امیــد توکلــی» طــراح و راهبــر امنیــت
راهکارهای فناوری اطالعات و عملیات یکی
از کارشناســان حــوزه امنیت ســایبری اســت
که او هــم عنوان«رزمایش قطع اینترنت» را
مناســب نمیداند .وی با اشــاره بــه اینکه در
همه جای دنیا رزمایشهای سایبری و چک
کــردن وضعیت تــابآوری زیرســاختهای
حیاتی بــا عنــوان آزمونهــای نفوذپذیری یا
آزمونهــای تــابآوری انجــام گرفتــه و لزوم
اجــرای آن در کشــور مــا نیــز حتماً احســاس
میشــود ،گفــت :البتــه عنــوان ایــن مانورها
در کشــورهای مختلــف بــا یکدیگــر متفاوت
اســت .توکلی با اشــاره به گزارشــی مربوط به
28کشــورعضو ناتو یادآور شــد :از ســال 2010
تاکنون 19کشور از این تعداد ،هرسال مانوری
با عنــوان « »Logged Shieldsبرگزار میکنند

که کامالً سناریو محور است و مانند رزمایش
مــا از آن با نــام قطع اینترنت یاد نمیشــود.
در ایــن کشــورها ،تــابآوری زیرســاختها
دربــاره یک موضوع خاص بهعنوان ســناریو
ارائه میشــود و تالش میشــود تا مشــکالت
زیرســاختها درباره همیــن موضوع خاص
ازجمله اختالل اینترنت ،قطع شــبکهها و...
مورد بررسی قرار بگیرد و مشکالت شناسایی
شــوند .وی ادامــه داد :مــا در شــرایط خاصی
قرار داریم و امکان قطع شــدن شاهرگهای
اینترنت کشور به هر دلیلی وجود دارد که این
موضــوع میتواند بر اثر تحریم ،اختــال و...
ایجاد شــود .پس ما باید مطمئن باشــیم که
لینکهای پشــتیبان بدرســتی کار میکنند و
هدف این رزمایش هم همین اســت .از نگاه
من این رزمایش حتماً باید انجام شــود ولی
نــام آن اصالً درســت انتخاب نشــده اســت.
اگــر مــن بــودم اســم آن را آزمون تــابآوری
زیرســاختها یــا آزمــون تــابآوری ســطح
شــبکه زیرســاختهای حســاس و حیاتــی
میگذاشتم .این کارشــناس امنیت سایبری
ادامه داد :من از جزئیات این رزمایش اطالع
زیــادی ندارم ولــی نام آن غلطانداز اســت و
ابهاماتی ایجاد کرده اســت .قرار نیســت کل
اینترنت در کشور قطع شود و شرکتهایی که

قهرمانان در نبرد با قهرمانان
گیم نت

خبرنگار

جنگبینقهرمانانهمیشهسوژهو ایدهجالبیبودهکه در فیلمهایسینماییهمیشه
باعث جذب مخاطبان و فروش میلیاردی فیلمها شده است .شاید بههمین دلیل هم
استودیو بازیسازی دیدما این موضوع را دستمایه بازی موبایلی خود قرار داده است.
این بازی با نام «هردمبیل» از مجموعه قهرمانانی تشکیل شده که شما باید یکی از این
قهرمانان را انتخاب و به جنگ با سایر قهرمانان در بازی بروید .این بازی بیشباهت به
بازی کلش رویال نیست و بههمین خاطر میتوان گفت که ایده و گیم پلی جذابی دارد.
البتهبرخیازکاربراننسبتبهگرافیکوگیمپلینهچندانقویاینبازیانتقادهاییرا
مطرح کردهاند اما همچنان این بازی توانسته نظر جمع قابلتوجهی از بازیکنان ایرانی
را به خود جلب کند .برای انجام این بازی هم پیش از شروع مبارزه ،کارتهایی پیش
روی شما قرار میگیرد که باید آنها را انتخاب و با کمک آنها به مواجهه با رقیبتان بروید.
در نبردهای این بازی هر بازیکن از سه ساختمان دفاعی بهرهمند است .دو ساختمان
فرعی ثابت هستند و یک ساختمان اصلی برخالف دیگر ساختمانها محرک است و
این یعنی برای دفاع از خود ،میتوانید ســاختمان را با خودتان حرکت دهید در واقع
قابلیت حرکت ســاختمان اصلی یکــی از کاربردیترین و جذابتریــن بخشهای این

سرورشــان در داخل کشور قرار دارد هم نباید
مشــکلی پیدا کنند چون باید لینک پشتیبان
داشته باشند و حتی در صورت قطع اینترنت
هم بتواننــد خدمات و ســرویسهای خود را
ارائهبدهند.بهعنوانمثال،شبکهبانکیکشور
نبایــد برای پرداختهای داخلی به ارتباط با
اینترنت نیازی داشــته باشد اما شرکتهایی
که ســرورهای آنها در خارج از کشور قرار دارد
مطمئناًبامشکالتیمواجهخواهندشد.
ëëتکذیب یک نامه
میــاد جهانــدار ،دبیــر ســابق انجمــن
فین تــک نیز گفــت:در مجموع قطع شــدن
اینترنــت بهعنــوان اینکــه بخواهنــد میــزان
تابآوری زیرساختها را بررسی و تست کنند
غیرکارشناسی است ،چرا که اینترنت در ذات
خود به معنای ارتباط اســت؛ وقتــی ارتباط را
قطع میکنید و چیزی برای تست شدن وجود
نــدارد پــس چه چیــزی را میخواهید تســت
کنیــد؟ وی کــه مدیرعامــل یک شــرکت فین
تک است با اشاره به اینکه با نام این رزمایش
مشــکل دارد ،افــزود :مشــکل اینجاســت کــه
اصــاً معلوم نیســت چه چیــزی میخواهد
تست شــود؟ تابآوری یک کلمه کلی است.
ازســوی دیگــر وقتی تســتی میخواهــد با هر
هدفی انجام شود ،در محیط عملیاتی انجام

نمیشــود و بایــد محیــط شبیهســازی شــده
باشــد .در دنیا کسی اینترنت را قطع نمیکند
تا چیــزی را تســت کنــد .جهانــدار همچنین
گفــت :اگر حاکمیت میخواهد شــرکتهای
نوپا ســرورهای خود را به داخل کشور بیاورند
باید سیاستهای تشویقی وجود داشته باشد
نه اینکه هم ســبب زیان این شرکتهای نوپا
شــویم و هــم بــرای آنهــا هزینههــای اضافی
ایجاد کنیم .اما اینکه زودتر اعالم کردند بهتر
اســت .ما با افزایش امنیت سایبری و تقویت
زیرساختها مشــکلی نداریم همه حرف ما
این اســت که باید کار کارشناسی انجام شود و
دالیل اجرای چنین رزمایشی هم عنوان شود
تا اینقدر ابهام در بین کارشناسان در کشور به
وجود نیاید .به هرحال فارغ از نامگذاری این
رزمایــش ،آنچه دارای اهمیت اســت واکنش
شــرکت «ســداد»(یکی از شــرکتهای ارائــه
دهندهدرگاهپرداختاینترنتی)است؛شرکتی
کــه نامه رزمایــش قطع اینترنت بهنــام او در
فضای مجازی از روز  30دی بازنشر شد و حاال
با گذشت چند روز و ایجاد حاشیههای بسیار،
مدیرعامل این شرکت درباره انتشار نامهای از
قول این شرکت که در آن خبر از رزمایش قطع
اینترنت داده شده بود گفت :این شایعات به
خاطر تستهایی است که به منظور برطرف
کــردن اختــاالت جزئی شــبکه این شــرکت
صورت میپذیرد و اساســاً طرح شایعه قطع
اینترنــت و هرگونــه گمانهزنــی بیاســاس در
ایــن زمینه و اعــام هرگونه الــزام و اجبــار در
خصــوص انتقــال ســرورها بــه داخل کشــور
از طــرف این شــرکت و شــرکت شــاپرک قویاً
تکذیب میشود.گفتنی است با خواندن متن
ایــن نامــه این ســؤال در ذهن بســیاری ایجاد
میشودکهچرامدیرعاملمحترماینشرکت
در همان ساعتهای اولیه انتشار این خبر در
فضــای مجازی هیچ واکنشــی نشــان نــداده
است .وزیر ارتباطات نیز در توئیتی اعالم کرد:
گزارشی دریافت کردم که این برنامه لغو شده
است.بههرحالبهنوعیبایدگفت«رزمایش
قطعاینترنت»نیامدهلغوشد.

چرا روبات های هتل «هن نا»
اخراج شدند

ماهرخ چنگیز

بازی است که تنها در بازی مانند کلش رویال دیده شده است .با این ساختمان اصلی
متحرک شما این امکان را خواهید داشت که گاهی اوقات که ساختمانهای فرعی در
خطر هستند یا حریف غافلگیرتان میکند ساختمان اصلی را به نزدیکی محل نبردها
آورده و این بخش را هم به جنگها اضافه کنید و در این میان برای نابودی دیوارهای
دفاعــی رقیبتان نیز میتوانید ســتاره دریافت کنید در مجموع نابودی هر ســاختمان
فرعی یک ستاره دارد و اگر بتوانید ساختمان اصلی را از میان بردارید سه ستاره کامل
را میگیرید و مسابقه هم تمام میشود .این بازی بهصورت رایگان (پرداخت از درون
برنامه)در اختیارکاربرانسیستمعامل اندرویدقرارگرفته است.

اخراج نیمی از کارمندان روباتیک در یک هتل ژاپنی ،فرضیه
انقالب شــغلی روباتها علیه انسانها را حداقل در مقطع
از نوع دیگر زمانی حاضر به چالش کشید.
بهگزارش «ایران آنالین» ،هفته گذشته نیمی از کارکنان روباتیک یک هتل ژاپنی با
نام  Henn naاخراج شــدند .این هتل که در ســال  2015در ناکازاکی ژاپن افتتاح شد
برای نخستین بار به جای انسان روباتها را استخدام کرده و بیشتر امور این هتل را
به آنها واگذار کرد.
نــام ایــن هتل بهعنوان اولین هتــل روباتیک درجهان در کتاب گینس ثبت شــده و
افتخار جایگزینی روباتها به جای انسان را نصیب این کشور آسیایی کرد .اما هنوز
مدتی از انقالب شــغلی روباتها علیه انســان نگذشــته بود که زمزمه عدم کفایت
روباتها در این هتل مشــهور و پرآوازه به گوش رســید .یک روبات کمکی در اتاقها
با نام  Churiبه رغم طراحی پیشرفتهاش (البته به ادعای سازنده این روبات) حتی
از پس ســادهترین ســؤاالت مســافران برنیامده و آنها را به جای کمک کردن اذیت
میکرد .یکی از مسافران شکایت کرده بود که این روبات مرا در هنگام خواب عمیق
بیدار کرده و گفته اســت« ببخشید من متوجه سؤال شما نمیشوم .آیا درخواست
جدیدی دارید؟» مســافر پس از بیدار شــدن متوجه شــده که این روبات تشخیص
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ارز دیجیتال حوزه عربی رونمایی شد

قاب
فناوری
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امــروزه افــراد زیــادی در جهان بر اثر بیماریهای قلبی از دنیا میروند و بیشــتر افراد هم از بیماری خــود اطالعی ندارند .در
نمایشــگاه CES 2019امریکا از دســتگاه فشار خون هوشمندی رونمایی شد که قابلیت تشخیص بیماریهای قلبی را دارد و
میتواند با تشخیص زودهنگام از مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی جلوگیری کند.
این دســتگاه فشــارخون هوشمند که شبیه ب ه دســتگاههای فشارخون سنتی اســت BPM Core ،نام دارد و به روزرسانی شده
مــدل قبلــی آن یعنی  BPMاســت .این دســتگاه فشــارخون به
بازوی کاربر بســته میشود .استتوسکوپ (گوشــی) این دستگاه
نیــز دیجیتالی اســت و روی بازوبند قــرار دارد و کاربر باید دکمه
آن را  30ثانیــه فشــار دهــد .این دســتگاه دارای صفحه نمایش
ماتریکــس  LEDبــرای بازخــورد فوری اســت از ســوی دیگر در
عرض  90ثانیه قلب را بررسی کرده و گزارش میدهد.
بهعبارتی بعد از اندازه گیری ،دادهها به برنامهای که روی تلفن
همراه با سیستم عامل اندروید وای او اس سازگار است ،منتقل
میشــود .ایــن دســتگاه از طریــق  Wi-Fiیا بلوتــوث کار میکند
و بیمــار یــا کاربر میتواند اطالعات قلب و فشــار خون خود را با
پزشک خود به اشتراک بگذارد .یکی از اهداف طراحی و ساخت
این دستگاه فشار خون هوشمند نظارت منظم برای شناسایی،
پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای قلبــی اســت .از ســوی دیگــر
تشخیص زودهنگام باعث میشود در صورت وجود آسیب جدی بیمار بسرعت جراحی شود و از مرگ نجات یابد .بهگفته
سازندگان ،این دستگاه ،انقالبی در سالمتی ایجاد خواهد کرد چرا که یک مانیتور قلب میتواند بیماری های قلبی و عروقی
(مانند فیبریالســیون دهلیزی و بیماری قلبی دریچه) را که معموالً عالئمی ندارد  ،تشــخیص دهد .این دســتگاه فشار خون
هوشمند بعد از بررسیهای انجمن دارو و غذا نیمه دوم سال  2019با قیمت  249.95پوند وارد بازار خواهد شد.
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عربستان سعودی و امارات متحده عربی از اولین ارز دیجیتالی مشترک خود
رونمایی کردند
بــه گزارش «ایران آنالین» ،نمایندگان عربســتان و امارات در جریان دیداری
مشترک در شورای همکاری خلیج فارس ،از ایجاد یک ارز دیجیتالی مشترک
مبتنــی بــر فناوری بالک چیــن خبر دادنــد .ارز دیجیتالی موردنظــر به پایگاه
مشــترک دادهها میــان بانکهــای مرکــزی و بانکهای شــرکتکننده هر دو
طــرف متکی بوده و به منظور تأمین منافع مشــترک ،تنظیم اســتانداردهای
تکنولوژی و ارزیابی خطرات امنیتی سایبری در دو کشور راهاندازی شده است.
بــه گفتــه مقامــات دو کشــور ،اســتفاده از ارز دیجیتــال مشــترک در مراحل
اولیــه محــدود بــه بانکهــای داخلــی بــوده و در مراحــل پیشــرفتهتر ایــن
فنــاوری در ســطح بینالمللی توســعه پیــدا خواهد کرد .یکــی از مهمترین
اهــداف دو کشــور در راهانــدازی ارز دیجیتــال مشــترک ،درک بهتر عملکرد
فناوری بالکچین در ســطح بینالمللی و بررســی تأثیرات یک ارز مرکزی بر
سیاستهای پولی آنها است.
عربســتان و امارات اعالم کردند اســتفاده از ارز دیجیتال مشــترک عالوه بر
افزایش امنیت تراکنشهای مالی بین بانکها و مؤسسات مالی دو طرف،
میتواند راهکاری مطمئن را در تقویت داد و ستدها ،ارتقای سطح تجارت
و صرفهجویــی مالــی ایجــاد کنــد .در حــال حاضر جزئیــات بیشــتری از ارز
دیجیتالی مشــترک ارائه نشــده است اما به اعتقاد بســیاری از کارشناسان،
ایــن ارز مشــترک میتوانــد امنیــت تراکنشهای مالــی میان دو کشــور را با
فناوری بالک چین گره زده و بســتری امــن را در مبادالت اقتصادی و مالی
فراهم کند.

بشــید کــه تمــام ســامانههای بانکــی بانک
شــما تا اطالع بعدی از دسترس خارج شده
اســت ،چه حــس و عکسالعملــی خواهید
داشــت؟ چه کسانی را مســئول میدانید؟».
این نظرسنجی ،صرفنظر از نامناسب بودن
برخی پاســخهای توئیتری ،مشارکت فعال
برخــی کاربــران را نیز بهدنبال داشــت و وزیر
ارتباطاتباجمعبندیپاسخهاونظراتاین
کاربران در یک توئیت دیگر نوشت« :سپاس
ازهمین دالیــل که در همین مــدت کوتاه در
قالبنظر ،طرح کردید .زیرساخت بانکداری
الکترونیکی از زیرســاختهای حیاتی کشــور
محســوب میشــود و باید در برابر تهدیدات
از جملــه تحریم ،مقاوم باشــد .تســت امروز
پدافنــد غیرعامل روی شــرکت ســداد ،برای
ســنجش تــابآوری آن بــوده و ارتباطــی بــا
اینترنت کشور ندارد» .بههرحال در حالی که
بســیاری دولت و وزارت ارتباطات را به نوعی
مســئول برگزاری این رزمایش میدانند وزیر
ارتباطات در حاشیه جلســه هیأت دولت در
جمع خبرنگاران گفــت :برگزارکننده این کار
وزارت ارتباطات نیست ،هماهنگی برگزاری
یــک چنین اقداماتــی را در مرکز ملی فضای
مجــازی انجام میدهند و این مرکز به نوعی
به مراکز حســاس که زیرســاختهای بانکی
یکی از آنها است ،اعالم کرد که شبکه خود را
پایدارکنندکهآنهاهماینکارراانجامدادهاند
و در حال ارزیابی هستند.
جهرمــی افــزود :چیــزی کــه مــن از آن
مطلع شدم این است که بانک مرکزی بعد
از اینکــه فرآیند ارزیابی بانکها تمام شــده،
ســراغ شــرکتهای پرداخت رفته اســت که
شــرکت ســداد یکی از این شرکتهاست که
بنا بوده این ارزیابی را انجام دهد .وی افزود:
درمورداینکهنحوهمکاتبهبینبانکمرکزی
و شــرکت ســداد چگونه بوده اســت ،چیزی
مشــاهده نکــردهام اما نحــوه اطالعرســانی
شرکت سداد بشدت ایجاد حساسیت کرده و
مطالبی که در انتهای نامه نوشته شده است،
متناســب با آن تصمیمات نبوده که همین
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وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در دیــدار بــا وزیر ارتباطــات عراق با اشــاره به
دستاوردهای فضایی و ماهوارههای سنجشی ،این دستاوردها را زمینه مناسبی برای
همکاری مشترک با عراق عنوان کرد.
بهگــزارش «ایران» ،محمد جواد آذری جهرمی در دیدار «نعیم ثجیل یســر» وزیر
ارتباطات عراق با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال یکی از عرصههای اقتصادی مهم
دنیا اســت ،افزود :ما در ایران در حال مطالعه و برنامهریزی در این حوزه هســتیم و
عراق نیز با توجه به نیروهای جوان و با اســتعداد فضای خوبی برای توسعه دارد و
ایران آماده همکاری مشــترک در این حوزه با عراق اســت .آذری جهرمی ،تصریح
کرد :ترانزیت و امنیت ســایبری هم از حوزههایی اســت که میتوانیم با کشور عراق
همکاری داشــته باشیم .وی سرمایهگذاری در حوزه تلفن ثابت و موبایل عراق را از
دیگرزمینههایهمکاریبیندوکشورعنوانکردوپیشنهادداد:برایپیشرفتکارها
کارگروه مشترکی بین دو کشور تشکیل شود.
نعیــم ثجیل یســر وزیر ارتباطات عراق نیــز در این دیدار با اشــاره به مذاکراتی که با
شرکتهای ایرانی برای همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات عراق داشته
است ،گفت :امیدواریم با همکاری وزارت ارتباطات ایران زمینه فعالیت و مشارکت
شرکتهای ایرانی در عراق فراهم شود.
وی بــا اشــاره به اینکه کشــور عراق در دوران بازســازی قــرار دارد ،افزود :مــا در حوزه
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات عقب ماندگیهای بســیاری داریم و بــه همکاری و
فناوریهای ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات بسیار نیاز داریم.
وزیــر ارتباطات عــراق تصریح کرد :شــرکتهای ایرانــی میتوانند در حوزه شــبکه
فیبرنوری ،نســل ســوم و چهارم تلفن همــراه ،گذرگاههای بینالملــل ،پهنای باند
اینترنتوزیرساختهایارتباطیعراقسرمایهگذاریومشارکتکنند.

ظــرف غذای حیوانات خانگی با تجهیز
به فناوری تشخیص چهره طراحی شد.
دســتگاه هوشــمند  Mookkieتصویــر
حیوان را اســکن کرده و پــس از تأیید به
وسیله هوش مصنوعی ،اجازه دسترسی
به غذا را صادر میکند.
بهگــزارش ایــران آنالیــن ،در قســمت
جلویــی ایــن دســتگاه هوشــمند ،یــک
دوربیــن پیشــرفته قــرار گرفته اســت تا
تصویــری از حیــوان موردنظــر را ثبــت

کند .تصویر ثبت شــده به وسیله هوش
مصنوعی اســکن شده و پس از تأیید به
طــور اتوماتیــک در آن باز شــده و اجازه
مصرف غذا را صادر میکند.
ایــن سیســتم بهمنظــور اطمینــان از
مصــرف غــذا توســط حیــوان خانگی با
فناوری تشــخیص چهره پیونــد خورده
و اجــازه دسترســی بــه غــذا را تنهــا در
صورت تأیید چهره واقعی حیوان صادر
میکنــد .بــه محــض شناســایی چهــره

حیــوان موردنظــر ،در ایــن سیســتم باز
شده و حیوان براحتی میتواند از غذای
داخل آن استفاده کند.
این دستگاه به کمک وای فای ،تصاویر و
فیلمهای ضبط شده را به تلفن همراه
کاربران با سیستم عاملهای Android
و  iosارســال کــرده و این امــکان را برای
آنهــا فراهــم میکنــد تــا فیلــم حیــوان
خانگــی خــود را در حــال غــذا خــوردن
مشــاهده کنند .لنز این دوربین ،عریض

طراحی شــده اســت تا تصویر واضحی
از باقی مانده غذای حیوان را ثبت کند.
کاربران میتوانند با مشاهده فیلمهای
ثبت شــده از باقی مانده غذای حیوان،
وضعیــت ســامت و عالقهمندیهای
غذایــی وی را رصد کنند .این سیســتم،
غذای حیــوان را تازه نگه داشــته و مانع
از ورود حیوانــات مــوذی از جمله پشــه
و مگــس بــه داخل میشــود .این ظرف
غــذای هوشــمند در عین حــال با رصد

چهــره واقعــی حیــوان خانگــی ،اجــازه
دسترســی به غــذا را به دیگــر حیوانها
نمیدهد .این سیستم هوشمند بهدلیل
تجهیز به دستیار صوتی گوگل ،با فرمان
صوتی کاربر نیز باز و بسته میشود.
ظــرف غذای حیــوان خانگــی Mookkie
در حــال حاضر در ســایت کیک اســتارتر
پیش فروش شــده و پیشبینی میشــود
در ماه سپتامبر سال  2019با قیمتی برابر
 189دالر به بازارهای جهانی عرضه شود.
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رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی
(رگوالتوری) از تشــدید برخورد با ارسالکنندگان پیامکهای
اخــــــبار تبلیغاتی پس از دستور رئیس جمهوری خبر داد.
بهگــزارش روابــط عمومــی وزارت ارتباطات ،حســین فالح جوشــقانی با اشــاره به
موضوع پیامکهای تبلیغاتی گفت :این موضوع بحث تازهای نیست و با توجه به
اینکهافرادوشرکتهایکوچکراهکارهایمناسبوارزانقیمتیبرایتبلیغاتدر
اختیارندارندبهارسالپیامکهایتبلیغاتیرویمیآورندکهباعثمزاحمتبرای
مردم شده است .وی افزود :پیش از این افراد و شرکتها با ایجاد سامانههایی اقدام
به ارسال پیامکهای تبلیغاتی به مردم میکردند که ما با ایجاد سامانه ستاره 800
مربع با درخواست مردم اقدام به مسدود کردن آن سامانهها کردیم.
فالح جوشقانی با اعالم اینکه از یک هفته پیش برخورد با این پیامکها تشدید شده
است ،تصریح کرد :آستانههایی را که برای شناسایی سیم کارتها ایجاد کرده بودیم
افزایش دادیم تا سیم کارتهای مزاحم بیشتری را شناسایی کنیم و در همین مدت
شناسایی سیم کارتهای مزاحم به دو برابر افزایش یافته است.
وی افزود :ما برای مقابله با این موضوع به تأمین سیم کارتها هم ورود کردیم که
یکی از حلقههای تأمین سیم کارتها؛ اپراتورها و دیگری دفاتر ارتباطی آنها هستند
که سیم کارتها را میفروشند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات با بیان اینکه در
بررســیهای انجام شده مشخص شد که در این مسیرها هم تخلف صورت گرفته
اســت ،خاطرنشــان کرد :از اینرو در ابالغیه و بخشنامهای به اپراتورها اعالم کردیم
که اگر مشخص شود خود اپراتورها یا دفاتر فروش آنها زمینه ساز ارسال پیامکهای
تبلیغاتی باشند از همه خدمات محروم و با آنها برخورد میشود.
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نداده که وی در حال خر و پف کردن است نه طرح درخواستی جدید .این روبات در
همانماههاینخستیناخراجشد،اماماجراتمامینداشتچراکهباگذشتزمان،
هرج و مرج ناشی از عدم کفایت روباتها در انجام وظایفشان بسیاری از مسافران را
ناراحت کرده و گله و شکایت از کارمندان روباتیک فراگیرتر از همیشه شد.
روباتهای نگهبان و همچنین دایناســورهای ثبت رزرو قادر به پاسخگویی سؤاالت
اساسی مشتریها نبوده و حتماًباید یک کارمند انسان به آنها کمک میکرد .از سویی
دیگر روباتهای حمل چمدان ،قادر به حرکت در سطوح ناهموار نبوده و بسیار کند
عملمیکردند.تیشیمیتویکیازمسافراناینهتلروباتیکبهروزنامهوالاستریت
ژورنالگفتهبود«:کارمندانروباتیکبسیارآهستهوپرسروصداعملمیکنند.همین
امر نیز انگیزه ما را برای حضور در این هتل کم کرده است» .تمامی این بیکفایتیها
مدیریــت این هتــل را در میانه دو راه قرار داد« .حفظ مســافران یــا اخراج کارمندان
روباتیــک»« .تاکیوشــی او» مدیر هتل با اذعان به محدودیتهای بســیار در انقالب
روباتها علیه آینده شــغلی انســانها تصمیم به اخراج نیمــی از روباتها گرفته و
اعالم کرد :روباتها مسافران را به جای خشنود کردن بیشتر عصبانی میکنند.

