اهداف فاوای نفت
دستیابی به صنعت نفتی مبتنی بر اندیشه و خرد با محوریت فاوا
ارتقای دانش با محوریت سرمایه فکری به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی
ایجاد بسترهای مناسب و مطلوب فاوا جهت دستیابی به صنعت نفت پیشرفته
ارتقاء کارایی و اثر بخشی ارکان مدیریتی و اجرایی از طریق فاوا در صنعت نفت
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برنامهریزی و هوشمند سازی فرایندهای کسبوکار الکترونیک صنعت نفت

استقرار فراگیر و یکپارچه کاربردها و خدمات فاوا در صنعت نفت

ساخت دیتاسنتر
طرح رجیستری
مک آفی
امنیت تلگرام
تغییر دامنه
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ایران در حال ساخت دیتاسنترهایی در عمق ۲۰۰متری زمین است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :در حال ساخت دیتاسنترهایی در عمق  ۲۰۰متر زیر زمین در نقاط مختلف کشور هستیم که حتی در مقابل حمالت
موشکی نیز مقاوم هستند.
به گزارش شبکه خبری  ،ICTPRESSمحمد جواد آذری جهرمی در همایش نکوداشت هفته پدافند غیر عامل در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به
ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حوزه پدافند غیرعامل پرداخت و گفت :شبکه سیگنال رسانی صدا و سیما
با پوشش  90درصدی در کل کشور آماده بهره برداری شده است که با همکاری صدا و سیما و به عهده گرفتن مسوولیت پشتیبانی و نگهداری این شبکه ،امکان
بهره برداری از این شبکه به وجود می آید.آذری جهرمی با اشاره به اینکه تعدادی از سازمان ها اطالعات حیاتی و پایه مردم را در اختیار دارند ،تاکید کرد:
اطالعات این سازمان ها در دیتاسنترهایی نگهداری می شود که مقاوم نیستند و به همین منظور وزارت ارتباطات در حال ساخت دیتاسنترهایی در عمق 200
متر زیر زمین در نقاط مختلف کشور است که حتی در مقابل حمالت موشکی نیز مقاوم هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به الزامات شبکه ملی اطالعات اشاره کرد و افزود  :بر اساس الزامات شبکه ملی اطالعات ،شبکه ای در الیه دوم خارج
از شبکه  IPکشور با همکاری شرکت مخابرات و زیرساخت طراحی و راه اندازی شده است که تاکنون  67دستگاه به این زیرساخت دسترسی دارند و از این
طریق خدمات ارتباطی خود را دریافت می کنند.

معایب طرح رجیستری برای مردم

یک فعال صنفی بازار  ICTبا اشاره به اجرای طرح رجیستری گوشیهای همراه ،اعمال این طرح را موجب افزایش قیمت نهایی گوشیها در بازار و
در نهایت متضرر شدن مردم ارزیابی کرد.افشار فروتن اظهار کرد :به عنوان کسی که در این حوزه در بازار کار کردهام معتقدم طرح رجیستری اساسا
نمیتواند موثر باشد یا اصال نیازی به اجرای این طرح وجود داشته باشد ،چرا که ما نباید در بحث اعمال قوانین طوری عمل کنیم که باعث شویم تا
عدهای یکدفعه سود کنند و عدهای دیگر ناگهان ورشکست شوند .متاسفانه طرح رجیستری این شرایط را در بازار ایجاد می کند.وی با بیان این که
باید تمام جوانب در طرحهای همچون طرح رجیستری در نظر گرفته شود ،اظهار کرد :در همین مدت کوتاه که رجیستری گوشیهای موبایل آغاز
شده ،گزارشهای نیمه رسمی به ما میرسد که واردکنندگانی که گوشی وارد کرده بودند ،نسبت به فعال کردن گوشیهای خود با نصب سیمکارت
اقدام کردهاند .اگر ما به این صورت نگاه کنیم اگر کسی بخواهد هر سوءاستفادهای از این فضا انجام دهد چقدر میتواند سود کند.
فروتن با اشاره اعمال رجیستری در دولتهای قبلی اضافه کرد :این طرح در دولت های قبل هم مطرح شد که به خاطر مشکالتی که به وجود آورد
عمال اجرایی نشد ،این طرحها اگر بخواهند به صورت ناقص و یا موقتی اجرا شوند ،مسلما در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت و افزایش تقاضا میشود
که ضرر آن هم به مصرف کننده نهایی می رسد.این فعال صنفی بازار با اعتقاد به این که رجیستری صرفا نمیتواند عامل بازدارندهای در قطع واردات
گوشیهای قاچاق باشد ،گفت :در دوره دولت قبل تعرفه واردات گوشیها از چهار درصد به  ۶۰درصد افزایش پیدا کرد که عامل تمام این آشفتگیها
به نوعی همین تعرفه است .قبال جز هزینه تعرفه ،هزینه دیگری وجود نداشت ،اما حاال عالوه بر تعرفه هزینههای سربار دیگری مثل هزینههای گمرکی،
مالیات و سایر هزینهها مجموعا تا  ۱۵تا  ۲۰درصد قیمت گوشیها را شامل میشود.او ادامه داد :وقتی این هزینه را در مقابل هزینه واردات گوشی
به صورت قاچاق قرار دهیم ،آنگاه بازار قاچاق سودآور و پر رونق می شود .اما اگر هزین ه واردات قانونی را به زیر  ۱۰درصد برسانیم ،دیگر وارد
کردن گوشی به صورت قاچاق نمیتواند برای وارد کننده کاالی قاچاق چندان سودآور باشد و او به واردات قانونی گوشی ترغیب میشود.
وی با اشاره به هزینههای باالی اعمال رجیستری گوشیهای موبایل ،اظهار کرد :در اجرای رجیستری هزینههای نظارتی ،زمانی و به کارگیری نیروی
متخصص انجام میشود ،در صورتی که ما میتوانیم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده خود به خود شاهد تنظیم بازار و همینطور واردات گوشی به
صورت قانونی باشیم.فروتن در نهایت با بیان این که عمال ما تولید داخلی گوشیهای موبایل را به اندازهای که بتواند نیازهای این بازار را تامین کند
نداریم ،گفت :یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشیهای موبایل فعال است اگر حتی بتواند  ۱۰۰درصد تولیدات خود را در بازار به فروش
برساند ،باز هم درصد پوشش آن بسیار ناچیز است و نمیتواند کل بازار تقاضا را تحتالشعاع قرار بدهد .اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی
است ،در حالی که ما در این حوزه عمال تولید داخلی نداریم .هزینههای اعمال طرح رجیستری در نهایت به مصرف کنندگان تحمیل میشود.

باج بزرگ مک آفی به دولتهای بزرگ جهان

شرکت مک آفی بهتازگی اقدامی عجیب را صورت داده است و بر اساس آن به دولتهای بزرگ جهان اجازه میدهد تا سورس کد سیستم امنیتی
این شرکت را مشاهده و بررسی کنند.شرکت امنیتی مک آفی بهتازگی اقدامی عجیب را صورت داده است و بر اساس آن به دولتهای بزرگ جهان
اجازه میدهد تا سورس کد سیستم امنیتی این شرکت را مشاهده و بررسی کنند.
چ عنوان اجازه ندهند تا کسی به این کدها دسترسی داشته
شرکتهایامنیتی معموال باید از سورس کد خود بیشترین حفاظت را به عمل بیاورند و بههی 
باشد.در این میان شرکت نرمافزارهایامنیتی مک آفی راهی متفاوت با سایرین را در پیش گرفته است و اعالم کرده است که به دولتهای خارجی
ش از این نیز چنین موضوعی در سطحی محدودتر
ی امنیتی این شرکت را بررسی کنند.جالب است که پی 
اجازه خواهد داد تا سورس کد نرمافزارها 
توسط این شرکت انجا م شده بود و حاضران در جامعه فناوری بهشدت نسبت به عواقب این اقدام مک آفی به آنها هشدار داده بودند ،ولی به نظر
میرسد که اوضاع وخیمتر نیز خواهد شد.این اقدام از چند جهت بسیار خطرناک است ،نخست اینکه این کار موجب میشود تا بیاعتمادی کاربران
نسبت به شنود دولتی به نرمافزارهای مک آفی نیز سرایت کند ،و دیگر مورد اینکه امنیت کلی محصوالت بهشدت با افت روبرو خواهد شد.گفته
میشود که این اقدام مک آفی بنا به درخواست دولت روسیه انجا م شده است زیرا مسکو بارها اقدام به ارائه درخواست بررسی نرمافزارهای غربی
پیش از ورود به بازار این کشور کرده است.جالب است که در سری قبلی انجام این کار توسط شرکت مک آفی ،مسئوالن این شرکت مدعی شده
چ عنوان هیچ در پشتیای
بودند که هیچ مشکلی برای آنها به وجود نیامده است زیرا مسئوالن دولتهای اروپایی به آنها اطمینان دادهاند که بههی 
در سیستم آنها وجود نخواهد داشت تا بتوان از آن سوءاستفاده کرد.از جمله نکات جالب دیگر نیز این است که در ماه ژوئن سال جاری ،مک آفی
درخواستی مشابه از سوی دولت روسیه را رد کرده بود ولی حال با پذیرش این امر ،شایعات مربوط به همکاری این شرکت با دولت روسیه افزایش
مییابد و بهسادگی میتواند موجب شود تا اعتماد به مک آفی در بازارهای غربی کاهش پیدا کند.

هایوب ،پارسآنالین را خرید

سید ایمان میری ،مدیر عامل شرکت اینترنتی هایوب و رضا فاتح مدیر عامل شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنتی پارس آنالین طی بیانهای
که در اینستاگرام منتشر شد ،اعالم کردند که شرکت پارس آنالین توسط شرکت های وب خریداری شده است.
همچنین آقای میری شب گذشته طی یادداشتی در اینستاگرام نوشت « :امشب با دوستان عزیزم عبدی و رضا فاتح و پدر بزرگوارشان سعید
فاتح ( سهامداران گروه شرکتهای پارس آنالین) توافق نامه خرید سهام این گروه را برای مجموعه های وب امضا کردیم تا با یاری خداوند طی
ماه های آتی تا پایان سال فرآیند ادغام را انجام دهیم .ضمنا این دوستان به ما افتخار دادند تا به عنوان سهامدار و عضو هیات مدیره در های
وب حضور داشته باشند در ننتیجه های وب و پارس آنالین برای حضوری پر قدرتتر در بازار ارتباطات در قالب شرکت هایوب با یکدیگر
ترکیب میشوند» .پارس آنالین که یکی از اولین و قدرتمندترین شرکتهای ارایهدهنده خدمات اینترنتی بوده است ،اخیر دچار بحرانهای
مالی و حفظ مشتری در برابر رقبای بزرگی شده بود.این ادغام یکی از بزرگ ترین ادغامهای اپراتورهای اینترنت در ایران به حساب میآید.

امنیت تلگرام را حفظ کنید!

اگر حساب تلگرام شما در دستگاههایی غیر از آنهایی که در اختیار خودتان است ،باز شده ،برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی زودتر
نسبت به بستن و لغو دسترسی آنها اقدام کنید.اگرچه تلگرام برای حفظ امنیت کاربران از راههای متعددی استفاده میکند اما ممکن است حساب
تلگرام شما برروی دستگاههایی باز باشد که از آنها خبر نداشته باشید.
برای بستن این حسابها الزم است از تنظیمات این پیامرسان استفاده کنید .برای این کار باید ابتدا وارد منوی تلگرام شده و سپس گزینه
 settingرا انتخاب کنید .در مرحله بعدی نیز گزینه  Privacy and Securityرا انتخاب کنید.سپس در قسمت بعدی به بخش Security
رفته و گزینه  Active Sessionsرا انتخاب کنید .اکنون در قسمت  Active Sessionsمیتوانید تمامی اطالعات دستگاههایی که به حساب
تلگرام شما متصل هستند را مشاهده کنید.
برای خارج کردن دستگاههای دیگر کافی است گزینه  Terminate All Other Sessionsرا انتخاب کرده و در نهایت در پنجره بازشده
برروی  OKکلیک کنید.البته اگر دستگاههایی وجود دارند که از باز شدن آنها اطالع دارید ،برای مثال اگر به جز گوشی موبایلتان ،روی لپتاپ
و یا تبلت خود حساب تلگرامتان باز است ،کافی است به تاریخ و محلی که از آن وارد تلگرام شدهاید دقت کرده تا حسابهای دیگری که دیگر
از آنها استفاده نمیکنید اما همچنان در صفحه تلگرام باز هستند را ببندید.

عدم امکان تغییر دامنه برای جستوجوی کشورهای مختلف

گوگل ،غول جستوجوی اینترنتی دیگر به شما اجازه نمیدهد تا دامنه خود را تغییر دهید و از این طریق در کشورهای مختلف به جستوجو
بپردازید.برای مدت زمانی طوالنی ،میتوانستید نتایج جستوجوی خود را به صورت محلی ببینید و سایت گوگل را با دامنههای مختلف بررسی
کنید .به عنوان مثال google.com ،مخصوص ایاالت متحده google.co.uk ،ویژه انگلیس یا  google.co.jpبرای ژاپن بود.اما گوگل به
تازگی اعالم کرد که دیگر امکان چنین کاری وجود ندارد و صرف ًا نتایج مربوط به موقعیت فعلی شما را نشان میدهد .دیگر اهمیتی ندارد که چه
دامنه اینترنتی را وارد کنید .به عنوان مثال ،اگر در نیویورک باشید و  google.ruرا بزنید ،باز هم نتایج مربوط به نیویورک سیتی را دریافت
خواهید کرد ،در حالی که پیش از این ،نتایج مربوط به دیگر کشورها به راحتی قابل مشاهده بود.خوشبختانه هنوز این امکان وجود دارد که نتایج
کشور خود را نبینید .لذا میتوانید موقعیت خود را تغییر دهید .البته باید این کار را از طریق منو تنظیمات در پایین  google.comانجام دهید.
با رفتن به این بخش و سپس «تنظیمات جستوجو» ،میتوانید موقعیت جدیدی را برای خود انتخاب نمایید.
گوگل اعالم کرده که علت این تغییر ،آن است که از هر پنج جستوجویی که انجام میشد ،یکی از آنها مربوط به موقعیت مکانی بود و این
شرکت احساس کرده است که باید اطالعات مکانی را برای ارائه بهترین نتایج ارائه دهد .به نظر میرسد که این قابلیت بیشتر متوجه مسافران
میشود.گوگل در پی آن است ،چنانچه روزی بخواهید از کشور دیگری بازدید کنید ،اطالعاتی که در گوگل جستوجو میکنید ،به صورت
خودکار مربوط به همان کشوری باشد که وارد آن شدهاید ،و زمانی که مجدداً به خانه برگشتید ،همه چیز به حالت اولیه خود بازگردد و بتوانید بر
اساس اطالعات کشور خود ،جستوجو نمایید.گفتنی است پیشتر ،وضعیت به این صورت بود که اگر یک مسافر ،دامنه گوگل مربوط به کشور
خودش را درج میکرد ،ممکن بود که نتایج جستجوی او مطابق با نتایج ایدهآل گوگل نباشد .ظاهراً گوگل میخواهد این کار را برای بسیاری
از سرویسهای فعلی خود مانند یوتیوب و جیمیل انجام دهد .همچنین ،سیاست ارائه نتایج محلی برای جستوجوهای دسکتاپ و موبایلی ،گوگل
مپس و اپلیکیشن گوگل آی.اُ.اس اجرا خواهد شد.

