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ضوابط پرداخـت های دیجیتال و همـراه
ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه در بخشنامه ای با امضای رئیس کل بانک 
مرکزی، به شبکه بانکی ابالغ شد. پیش بینی می شود با اقدامات به عمل آمده ارائه 
این خدمات از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد. 
متن بخشنامه ابالغی به این شرح است: پرداخت های دیجیتال و پرداخت های 
همراه با توجه به تحوالت فناوری در سطح جهان، به عنوان پدیده در حال رشد در 
کشور مطرح شده و در این رهگذر انتظار می رود فرصت های جدیدی برای ارائه 
خدمات بهتر و وسیعتر به مشتریان نظام بانکی پدید آید. همانند هر تغییر بزرگ 
در سپهر فناوری، کاربری ابزار های هوشمند برای پرداخت های الکترونیکی، 
فرصت ها و تهدیداتی را متوجه نظام بانکی کشور می کند؛ از این رو ضرورت دارد، 
با توجه به استاندارد ها و به روش های بین المللی و بهره گیری از تجربیات موفق، 
الگوی بومی به گونه ای تنظیم شود که حداکثر بهره برداری از فرصت ها را در 
کنار مدیریت بهینه ریسک های عملیاتی و پرهیز از تهدیدات را توامان دنبال کند. 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از چند ماه پیش با رصد دقیق تغییرات 
فناوری و با نظرداشتن امکانات و ویژگی های خاص نظام پرداخت ُخرد کشور 
و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسئوالن شبکه بانکی کشور و شرکت های 
همکار آن ها به جمع بندی روشنی در خصوص راهبرد پرداخت های دیجیتال و 
پرداخت های همراه رسیده و هیئت عامل بانک مرکزی این موضوع را با تکیه 
بر اجرایی نمودن فرآیند نشانگذاری در پرداخت های دیجیتال و پرداخت های 
اقدام  و  شما  اطالع  برای  آن  چارچوب  و  اصول  ذیاًل  که  کرد  مصوب  همراه 
مقتضی اعالم می شود: با توجه به وضعیت موجود، ارائه خدمات پرداخت دیجیتال 

و پرداخت همراه با کاربست فرآیند و فناوری نشانگذاری صورت می گیرد.
با  مشتریان  پرداخت  حساس  داده های  از  قسمتی  نشانگذاری،  فرآیند  در   .1
«نشانه» های الکترونیکی جایگزین شده و در شبکه پرداخت انتقال می یابند. 
با استفاده از زیرساخت ملی پرداخت و تسویه، «نشانه» ها در فضایی امن به 
داده های حساس تبدیل شده و پس از آن روال پرداخت مطابق با رویه عادی 

تکمیل می شود.
2. فرآیند نشانگذاری با معرفی دو نهاد در شبکه پرداخت انجام می شود:

2-1. مراکز ارائه نشانه های: توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهاد 
طرف قرارداد با آن راهبری شده و وظیفه ایجاد سامانه نشانگذار و تبدیالت 

داده های حساس به نشانه و بالعکس را بر عهده دارند.
در  مستقر  و  یکتا  است  سامانه ای  دیجیتال:  نشانه های  هدایت  سامانه   .2-2
زیرساخت ملی پرداخت و تسویه که اتصال «مانا» ها به شبکه پرداخت از طریق 

آن صورت می پذیرد.
3. بانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسئولیت کامل خود در قبال صیانت از 
اطالعات مشتریان می توانند فعالیت نشانگذاری را به «مانا» های مجاز برون 

سپاری کنند.
4. فرآیند نشانگذاری صرفاً ازطریق «مانا» هایی قابل انجام است که فناوری، 
روش ها و روال های اجرایی خود را پیش از ارائه خدمت به بانک ها یا موسسات 

اعتباری به تایید بانک مرکزی رسانده باشند.
5. ارائه خدمات توسط «مانا» ها صرفاً از طریق اتصال به «سهند» امکان پذیر است.
6. تراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش های نشانگذاری شده تا سقف روزانه 
تعیین شده برای تراکنَش های نوع موبایل مجاز است. بانک یا موسسه اعتباری 

صادر کننده ملزم به رعایت این سقف است.
7. دستورالعمل های فنی این بخشنامه متعاقبا توسط معاونت فناوری های نوین 

ابالغ می شود.
با عنایت به نکات فوق ضرورت دارد آن بانک با لحاظ این موارد امور مربوط به 
توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت های همراه خود را ضمن هماهنگی 
کامل با بانک مرکزی طراحی، پیاده سازی و اجرا کند. بر این مبنا مقتضی است 
برنامه آن بانک در پاسخ به این نامه به حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی 

اعالم شود.

J    سالم بایت، اگر می شود راهی را آموزش دهید که بتوان
درستی نمایش یک وب سایت را در مرورگر های مختلف تست 

کرد.
نمایش  نحوه  آزمودن  جهت  افزاری  نرم   Multi-Browser Viewer ابزار
یک وب سایت در مرورگر های مختلف است که با کمک مجموعه ای از 
سرور ها عملیات نمایش وب سایت در حالت های مختلف را انجام می دهد.
مراجعه  زیر  آدرس  به  می بایست  نرم افزار  این  به  دسترسی  برای  نخست 
/http: //www.multibrowserviewer.com کنید. 
پس از آن که وارد این سایت شدید، جهت استفاده از خدمات آن دو راه در مقابل 
دارید. نخست این که با پرداخت حق شارژ ساالنه در آن عضو شده و به شکل 
کامل از آن استفاده کنید و دیگر این که روی دکمه Try it FREE! کلیک کنید 
تا به طور رایگان با آن آشنا شوید. پس از آن که روی این دکمه کلیک کردید، 
به بخشی وارد می شوید که نیاز به ارائه نام و ایمیل دارد. در حقیقت جهت 
استفاده از نسخه آزمایشی این نرم افزار تنها الزم است اطالعاتی درباره خود و 

ایمیلتان ارائه دهید. البته همان طور که در متن این صفحه ذکر شده، پر کردن 
 Multi-Browser Viewer می باشد.نرم افزار  اختیاری  نیز  اطالعات  این 
امکانات مختلفی جهت Debug کردن نتیجه کار در اختیار طراح وب قرار 
می دهد اما اشکال کار اینجاست که پس از انجام Debug، شما نمی توانید 
نتیجه کار را در همان مرورگر مشاهده کنید و در واقع مرورگری که ظاهر 
یک وب سایت را برای شما نمایش می دهد با مرورگری که از آن جهت تست 
و Debug استفاده می کنید متفاوت است. این موضوع نکته ریز و ظریفی 
است که در هنگام کار با این نرم افزار می بایست به آن توجه داشته باشید.
از مزایای ابزار Multi-Browser Viewer پشتیبانی مناسب از انواع مختلف 
بسیار  مرورگر های  و  مختلف  سیستم عامل های  ترکیب  مرورگرهاست. 
متنوع بسته با ارزشی را به طراحان وب ارائه می دهد. خانواده مرورگر های 
 Internet Explorer، Firefox، Chorme، Opera، Safari، Camino

و Konqueror مجموعه است که به سختی می توان نمونه آن را در میان 
ابزار های مشابه یافت.

کوچک، قدرتمند و مطمئن

کاربردی  دستگاه های  معموال  هیبریدی  لپ تاپ های 
هستند که به دلیل تنوع خوبی که در نوع استفاده دارند، 
کار های  برای  و  مختلف  شرایط  در  آن ها  از  می توان 
لپ تاپ  محصوالت،  این  از  یکی  برد.  بهره  متفاوتی 
که  است   iLife شرکت  ساخت   ZED Note مدل 
بیشتر در تولید تبلت های هیبریدی تخصص دارد و این 
محصول یکی از معدود لپ تاپ های این شرکت به شمار 
می رود. بدنه این لپ تاپ کامال از پالستیک ساخته شده 
و بیشتر قسمت های آن نقره ای رنگ است و طراحی 
وزن  و  میلی متر   19 بدنه  این  ضخامت  دارد.  ساده ای 
استحکام  پالستیکی  بدنه  این  است.  کیلوگرم   1,2 آن 
خوبی دارد و مقاومت خوبی در برابر فشار و پیچش از 
خود نشان می دهد. این محصول به یک صفحه نمایش 
 800 در   1280 وضوح   ،IPS پنل  با  لمسی  اینچی   11

کاربری  نوع  با  که  شده  مجهز  براق  روکش  و  پیکسل 
آن همخوانی خوبی دارد. این صفحه نمایش با دو لوالی 
 360 چرخش  قابلیت  و  شده  متصل  بدنه  به  کوچک 
درجه و تبدیل از حالت لپ تاپ به تبلت را دارد. از جمله 
امکانات ZED Note می توان به کیبورد جزیره ای، 
یک پورت micro HDMI، دو پورت USB 2,0 و 
کارت خوان SD Card تا ظرفیت 64 گیگابایت اشاره 
کرد. این محصول سخت افزار های اقتصادی هم دارد 
که تنها برای انجام امور سبک روزمره مانند وبگردی 
آن ها  روی  می توان  آفیس  ساده  برنامه های  با  کار  و 
 Atom x5-Z8300 حساب باز کرد. پردازنده مرکزی
و 32  رم  گیگابایت  آنبرد، 2  گرافیکی  پردازشگر  اینتل، 
 eMMC گیگابایت حافظه داخلی از نوع حافظه فلش

این مجموعه سخت افزاری را تشکیل می دهند. 

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

لپتاپپیشنهادیهفته
i-Life ZED Note - A - 11 inch Laptop

Intel Atom x5-Z830 2M Cache,1.84 GHzProcessor

2GB DDR3RAM

32GB SSDHARD

Onboard - intel graphicVGA

11" IPS LCD(1366x768) Multi-touchMONITOR

-OPTICAL DRIVE

2 MegaPixelWEBCAM

powerful10,000 mAhBattery

8 hours video playback /150 hours of standbyLong battery life

Microsoft Windows 10 Home 64-bitOperating system

Micro HDMI/SDCard up64GB/Wi-Fi/USB 2.0Ports

1.21 KGWeight


