اپﻫﺎی ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ آزﻣﺎﯾﺶ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس ﮐﺮوﻧﺎ درون
ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ را آﻏﺎز ﮐﺮد.
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺎن ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﮏاﻧﺪ اپﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ،داﻧﻤﺎرک ،آﻟﻤﺎن،
اﯾﺮﻟﻨﺪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻟﺘﻮﻧﯽ و ﺳﺮور دروازه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ » «T-Systemsو » «SAPﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده،
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎ از دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ در »ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ« ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ اپﻫﺎی
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای اپﻫﺎی ﻣﻠﯽ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
در ﻣﺎه ﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﺳﺮوﯾﺲ دروازه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺒﺎدل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس اﺳﺖ:

»اﻃﻼﻋﺎت در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺎر و رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه رد و ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
اﻓﺮاد را ﻧﻤﯽدﻫﺪ«.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ اپﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دروازه ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ از اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد را در اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺎﻣﻞﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺼﺐ اپﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ دارای اپ
ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اپ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ اپ ﻣﻠﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻫﻨﻮز ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اروﭘﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد راه ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ دارد و ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ در اﯾﻦ راه ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

