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NFC و پرداخت موبایلی در ایران

در اولین روز های پاییز امسال و در نمایشگاه الکامپ خبر رسید که ایرانسل 
و اینفوتک با همکاری هم برای اولین بار از راه حل جامع NFC در خاورمیانه 
خدمات  که  رسید  خبر  هم  ماه  مهر  اواخر  کردند.  رونمایی  آفریقا  شمال  و 
انفورماتیک و همراه اول با هم توافق کرده اند که در زمینه NFC همکاری 
کنند. البته پیش از این و زمانی که ماه مهر هنوز به نیمه نرسیده بود به پرداخت 
 NFC هم اعام کرد که با اپلیکیشن سکه فعالیت در زمینه پرداخت از طریق
را شروع کرده است. تا امروز صحبت های مختلفی درباره نظر رگوالتور درباره 
مرکزی  بانک  اطاعات  فناوری  مدیرکل  قول  از  تازگی  به  می شد.   NFC

صحبت  هایی مطرح شده که به نظر می رسد چراغ سبز بانک مرکزی برای 
فعالیت در عرصه پرداخت موبایلی است. مدیرکل فناوری اطاعات بانک 
مرکزی از آماده سازی زیرساخت موردنیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه 

خبر داد و گفت:
می شود،  انجام  بانکی  کارت های  شبیه سازی  با  که  شیوه  این  «در 

سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.»
مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات و بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی 
بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر 
داد. بر اساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های الزم، شرایطی برای 
به  بتوانند  همراه  تلفن  مشترکان  تا  می شود  فراهم  همراه  تلفن  اپراتور های 
امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای 
ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای مجازی سازی 
و  سیم کارت»  روی  همراه  الکترونیکی  پول  کیف  کارت بانکی»، «سرویس 
فناوری  باشند.  داشته  دسترسی   «NFC بر مبتنی  مالی  تبادالت  «زیرساخت 
مجاورت  در  دستگاه  دو  بین  بی سیم  ارتباط  آن  در  که  است  شیوه ای   NFC

همدیگر در فاصله ای کوتاه برقرار می شود. امروزه تعداد گوشی هایی که از 

تراشه NFC استفاده می کنند و این سامانه را پشتیبانی می کنند روزبه روز در 
حال افزایش است زیرا در این شیوه اطاعات به صورت کد شده بین دو وسیله 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی  محمود  نیز  این  از  پیش  می شود.  ردوبدل 
اطاعات گفته بود که به زودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول 
الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود 
به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند. ناصر حکیمی در این رابطه می گوید: 
تلفن  اپراتور های  و  مرکزی  بانک  بین  مشترکی  پروژه  قالب  در  طرح  «این 
همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های 
بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.» وی یادآور شد: 
«شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی 

روی ابر سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.» رایانش ابری مدلی بر پایه 
شبکه های رایانه ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف 
منابع  سایر  و  بستر  نرم افزار،  زیرساخت،  (شامل  رایانشی  خدمات  تحویل  و 
رایانشی) با به کارگیری شبکه ارائه می کند. حکیمی توضیح داد: «با توجه به 
این که گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که 
گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای 
شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه 
دیگر جزو برنامه های موردنظر به شمار می رود.» وی اظهار داشت: «یکی از 
این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه 
مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات 
انفورماتیک و اپراتور های تلفن همراه پیگیری می شود.» حکیمی گفت: «با 
این کار و از طریق نرم افزار هایی که بانک ها، شرکت های ارائه کننده خدمات 
پرداخت و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را 
بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد.» 
وی تأکید کرد: «زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.»

J    سـالم بایـت، اگـر می شـود آمـوزش دهیـد کـه **
طراحـی متریـال در مرورگر گـوگل کروم را چگونـه می توان 

کرد؟ فعـال 
است،  ویندوز  عامل  سیستم  در  شما  پیش فرض  مرورگر  کروم،  گوگل  اگر 
هم اکنون می توانید تغییرات بزرگی را در ظاهر آن ایجاد کنید. شرکت گوگل در 
اقدامی جالب، امکان تغییر تم مرورگر به طراحی متریال را در برخی از دستگاه ها 
برای کاربران فراهم کرده است. اگر بعد از تغییر تم قصد بازگشت به حالت قبلی 
را داشته باشید، به راحتی می توانید از طریق همان تنظیمات مخفی فعال کردن 
طراحی متریال این کار را انجام دهید. در طراحی متریال، بارزترین تغییر مربوط 
به زبانه ها (tab) است که نسبت به حالت قبلی بزرگ تر بوده و گوشه آن ها تیزتر 
شده است. همچنین، عناصر ناوبری بسیار نازک تر از قبل شده و پوشه بوکمارک 
(bookmark) تخت و خاکستری رنگ شده است. تم دارای طراحی متریال در 

بیش تر رایانه های مک به طور پیش فرض فعال شده است اما در سیستم عامل 
ویندوز این طراحی به صورت یک راز سر به مهر باقی مانده است! با معرفی این 

ترفند مخفی، کاربران می توانند بین طراحی متریال و طراحی قدیمی مرورگر 
جابه جا شوند (Switch). برای انتخاب تم مرورگر خود، آدرس زیر را در نوار آدرس 
مرورگر کروم تایپ کرده و کلید اینتر را از صفحه کلید بفشارید. پس از این کار به 

طور مستقیم به تنظیمات مربوطه دسترسی خواهید داشت.
chrome://flags/#top-chrome-md

در این صفحه چند گزینه در اختیار شما قرار خواهد گرفت. کاربران می توانند یکی 
از گزینه های پیش فرض (default)، غیر متریال (Non-material)، متریال 
(material) و متریال ترکیبی (material hybrid) را انتخاب کنند. هنگامی که 

هر یک از تنظیمات یاد شده را تغییر دهید، برای اعمال شدن آن ها باید مرورگر را 
از نو راه اندازی کنید. برای این کار می توانید بر روی RELAUNCH NOW کلیک 

کنید.
هر زمان که بخواهید می توانید با مراجعه به آدرس یاد شده، یکی از تم ها را انتخاب 
کنید. پس از فعال کردن تم مورد نظر، تا زمانی که خودتان اقدام به تغییر آن نکنید، 

در همان حالت باقی خواهد ماند.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
VGA Card

1،190،000XFX 5450 1GB
1،580،000XFX 5450 2GB
1،970،000Geforce GT 730 2GB

2،980،000GV-N730-2GI
5،350،000GV-N75TOC-2GI

Monitor
3،650،000BENQ 20 DL2020
3،690،000LG 20M37
3،940،000Samsung S20
4،640،000Asus VX207NE
5،300،000Dell E1914H

MainBoard

6،750،000GA-Z170X-Gaming 3
5،650،000GA-Z170-HD3
4،700،000GA-H170-HD3
3،500،000GA-P110-D3
3،350،000GA-H110M-S2PH

CPU
1،260،000A4 3400
2،600،000Pentium G3250
4،320،000Core i3-6100
7،360،000Core i5-6400
13،550،000Core i7-6700K

Ram
1،170،000KingMax 4GB DDR3 1600
1،890،000KingMax 8GB DDR3 1600
1،190،000KingMax 4GB DDR4 2400
1،900،000KingMax 8GB DDR4 2400
4،260،000Geil 16GB DDR4 2400

Hard
2،150،0001TB SATA3 WD 64MB Blue
2،330،0001TB SATA3 WD 64MB Perpule
3،260،0002TB SATA3 WD 64MB
4،990،0004TB SATA3 WD 64MB Blue
1،380،000320GB SATA3 WD 8MB-Notebook


