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شرکت ال جی مفتخر به دریافت 
جایزه های نوآوری CES 2018 شد

ل��وازم  انجم��ن  فن��اوری:  تفاهم-گ��روه 
الکترونیکی مصرفی )CTA™( ش��رکت ال جی 
را ب��ه خاطر نوآوری های بس��یار پیش��رفته در 
فناوری و طراحی، الیق دریافت جایزه نوآوری 
CES® 2018 دانس��ت. البت��ه جایزه های ال جی 
ب��ه همین جا محدود نش��ده و این ش��رکت برای 
تلویزیون های  OLED و یخچال های خود نیز 
افتخاراتی کسب کرد که در ماه ژانویه به صورت 
عمومی رونمایی می ش��وند. این شش��مین سال 
متوالی اس��ت که جایزه ن��وآوری CES نصیب 
تلویزیون ه��ای OLED ال جی، لوازم خانگی و 
گوش��ی های پرچم دار می شود. این نمایشگاه، به 
عنوان معتبرترین رویداد این صنعت برای معرفی 
نوآورانه ترین محصوالت ش��ناخته می ش��ود که 
س��االنه فناوری های مخصوص مصرف کنندگان 
را ب��ه نمای��ش می گ��ذارد. ال ج��ی دوازدهمین 
جای��زه ن��وآوری خود را ب��ا عن��وان » بهترین 
نوآوری نمایش��گاهCES « برای محصول جدید 
و منحصربه فردی دریافت کرد که قرار اس��ت در 
نمایشگاه CES 2018 معرفی شود. ال جی در 8 
 CES بخش بسیار رقابتی، جوایز نوآوری را از
2018 دریافت کرده اس��ت. بخش هایی ش��امل 
نمایشگرهای ویدئویی، لوازم خانگی، دستگاه های 
بی سیم، خانه هوش��مند، تصویربرداری دیجیتال، 
قطعات صوتی و تصویری خانگی، لوازم جانبی 

کامپیوتری و فناوری های داخلی. 
ن��وآوری  برتری��ن  برن��دگان  ص��در  در 
نمایش��گاه CES 2018 ال ج��ی، می ت��وان ب��ه 
یخچال ه��ای Door-in-Door ب��ا فناوری 
SmartThinQ و همین ط��ور تلویزیون ه��ای 
OLED ال ج��ی با س��یاهی مطلق، کنتراس��ت 
بی  نهای��ت، طیف رنگ وس��یع و گس��ترده ترین 
زاویه دید اش��اره کرد. دیگ��ر محصوالت ال جی 
که جایزه نوآوری را کسب کرده اند شامل ماشین 
لباسش��ویی و خشک شویی جدید ال جی، ویدئو 
پروژکتور پیشرفته، تلویزیون های هوشمند 4K و 
محصوالت دیگری می شود که همه در نمایشگاه 

CES 2018 معرفی خواهند شد. 
 CTA که توس��ط ،CES  جوایز نوآوری
پش��تیبانی می ش��ود و جامعه طراح��ان صنعتی 
امری��کا آن را تأیید می کنند، هر س��ال توس��ط 
هیئتی از طراحان صنعتی مش��هور، مهندس��ان و 
خبرنگاران که در زمینه های مختلفی صاحب نظر 
هستند، انتخاب می شود. این جوایز ارزش کاربر، 
زیبایی، طراحی مبتکرانه، تأمین و ارتقای کیفیت 
زندگی در محصوالت منتخب را مورد س��نجش 

قرار داده اند.

خبرنامه

کشف حفره امنیتی 
در نرم افزارهای آنتی ویروس 

تحقیقات یک کارشناس اتریشی نشان می دهد 
که حفره امنیتی در نرم افزارهای آنتی ویروس خود 
به هک شدن رایانه منجر می شود. به گزارش مهر به 
نقل از دیجیتال ترندز، یکی از قوانین اصلی و ساده 
جستجوی ایمن در اینترنت استفاده از نرم افزارهای 
آنتی ویروس  است تا رایانه کاربر ایمن بماند. ایده 
استفاده از چنین نرم افزارهایی جالب است اما اخیرا، 
تحقیقات نشان داده حتی بهترین نرم افزارهای آنتی 
ویروس ه��م به طور کام��ل نمی توانن��د از رایانه 
محافظت کنند. یک مش��اور سایبری اتریشی به نام 
فلوریان بانگر حفره امنیتی به نام AV Gater در 
بس��یاری از برنامه های آنتی ویروس، کشف کرده 
که از قابلی��ت »بازیابی فایل ها از بخش قرنطینه« 
)restore from quarantine( رایان��ه ب��رای 
هک آن استفاده می کند. فرایند سواستفاده این حفره 
امنیتی بسیار س��اده است. این حفره به کاربر اجازه   
می دهد بخشی از بدافزار را از فایل قرنطینه به نقطه 
ای از رایان��ه قربانی انتقال ده��د و آن را فعال کند. 
در شرایط معمول بازیابی فایل ها از قرنطینه، کسی 
C:\  به غیر از برنامه نوی��س اجازه ثبت فایلی در

 C:\Windows folders یا Program Files
را ندارد ام��ا این حمله از قابلیت  NTFS ویندوز 

استفاده می کند تا به این فایل ها دسترسی یابد.

امکان دنبال کردن هشتگ 
در اینستاگرام فراهم می شود

اینستاگرام مشغول آزمایش ویژگی جدیدی 
اس��ت که به کاربرانش اجازه می دهد، عالوه بر 
حس��اب های کاربری، هشتگ های مورد عالقه 
خ��ود را دنبال کنن��د. به گزارش مه��ر به نقل از 
دیجیتال ترند، به تازگی گزینه انتخابی جدیدی به 
اینستاگرام اضافه شده که به کاربر کمک می کند 
تا راحت تر پس��ت های مورد عالقه اش در این 
شبکه اجتماعی را دنبال کند. به این ترتیب یافتن 
 پس��ت ها و مطالب مورد عالقه کاربر راحت تر

 خواه��د ب��ود. در ویژگ��ی جدید، کارب��ر برای 
جس��تجوی موارد مورد عالقه خود کافی اس��ت 
هشتگ عبارت موردنظر را  دنبال کند. عالوه بر 
آن، این ویژگی، راهی برای اصالح مشکل برخی 
کاربران در خصوص الگوریتم های  اینس��تاگرام 
است. هنگامیکه این شبکه اجتماعی فعالیت خود 
را آغاز کرد، بسیاری از افراد از شیوه فراهم کردن 
محتویات آن راضی بودند اما تغییرات اخیر سبب 
تغییر آن ش��ده بود زیرا اینستاگرام اولویت بندی 
نمایش پس��ت ها برای کاربر را براس��اس میزان 

بازخورد آن قرار داده بود.

خبرنامه سازمان فضایی خبر داد

برقراری ارتباطات ماهواره ای در مناطق زلزله زده
تفاهم-گروه گزارش: مدی��ر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
اس��تان کرمانش��اه در پی حادثه زلزله یکشنبه ش��ب در مناطق غربی 
کش��ور، اع��الم ک��رد: تیم های پش��تیبانی ش��رکت ه��ای ارتباطات 
زیرس��اخت، مخابرات، همراه اول، ایرانس��ل و رایتل در مناطق زلزله 
زده در منطقه حادثه حضور یافتند. شهریار بهنیا گفت: درحال حاضر 
در شهرهای قصر شیرین، سرپل ذهاب، ثالث باباجانی، اسالم آباد و 
داالهو، شبکه های ارتباطی هیچ مشکلی وجود ندارد و ارتباطات به 
صورت عادی برقرار می ش��ود. وی با اشاره به قطعی برق در برخی 
مناطق اطراف سرپل ذهاب، افزود: تعدادی از سایت های تلفن همراه 
در ای��ن مناطق به دلیل قطعی برق، از مدار خارج ش��ده اس��ت که به 
محض رفع مش��کل قطعی برق وارد مدار می شود .وی تصریح کرد: 
برق رس��انی موقت به این س��ایت ها، از طریق ژنراتورهای پرتابل و 

دستی در حال انجام است .
همچنین در پی این حادثه، س��ازمان فضایی ایران اعالم کرد که 

با برقراری ارتباط ماهواره ای از طریق »ماهواره ایرانس��ت 21 « و 
هماهنگی الزم با سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور، پهنای 
باند ماهواره ای جهت ارائه خدمات به آسیب دیدگان زلزله، در اختیار 
سازمان امداد و نجات قرار گرفت. در این ارتباط، بید خام،سخنگوی 
ش��رکت مخاب��رات ایران نی��ز گفت: وضعی��ت برق��راری ارتباطات، 
 علیرغ��م حجم باالی مکالمات نرمال اس��ت و افزای��ش کانال های

 موبایل در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: اپراتورهای ثابت 
و س��یار با افزایش کانال های ارتباطی و رفع اشکاالت احتمالی، در 
ح��ال کمک به افزایش پایداری ش��بکه هس��تند، اختالالت و برخی 
خرابی های موضعی در شبکه نیز به دلیل حجم باالی مکالمات است. 
وی همچنی��ن توصیه ک��رد: کاربران با پیگیری اخبار از رس��انه های 
 رس��می و مناب��ع موث��ق، از مکالم��ات طوالنی با مناط��ق زلزله زده

 پرهیز کنند تا امکان برقراری مکالمات موفق بیش��تری برای س��ایر 
هموطنان امکان پذیر شود. گفتنی است؛ دراین خصوص، محمد جواد 

آذری جهرم��ی- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم از »افزایش 
کان��ال های ارتباطی و رفع اش��کاالت احتمالی توس��ط اپراتورهای 

موبایل« خبر داد.

همراه  فناوری:  تفاهم-گروه 
اول جه��ت تس��هیل ارتب��اط در 
مناطق زلزل��ه زده، مکالمه رایگان 
درون ش��بکه به ش��هرهای زلزله 
زده اس��تان های کرمانشاه و ایالم، 
اختصاص داد. به گ��زارش تفاهم 
به نقل اداره کل ارتباطات ش��رکت 
ارتباطات سیار ایران، پس از وقوع 
زلزله در استان های ایالم و کرمانشاه، شبکه اپراتور اول در آن مناطق کاماًل 
پای��دار بوده و انتقال ترافیک بدون هیچگون��ه اختاللی صورت می گیرد. بر 
اس��اس این گزارش دقایقی پس از وقوع زلزله، تیم های فنی همراه اول در 
این مناطق حاضر شده و با توجه به قطعی برق در برخی مناطق در ساعات 
اولیه، با تجهیز س��ایت ها به برق اضطراری، س��رویس دهی به مناطق زلزله 
زده را میسر کردند. انتقال سایت های BTS اضطراری به مناطق زلزله زده، 
افزایش ظرفیت س��ایت های موجود و بازدید از کلیه س��ایت های منطقه و  
حصول اطمینان از عملکرد مناس��ب آنها، از دیگ��ر اقدامات اپراتور اول در 
مناطق زلزله زده بوده اس��ت. همراه اول جهت تس��هیل ارتباط در شهرهای 
زلزله زده اس��الم آباد غرب، پاوه، تازه آباد، جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب، 
قصر شیرین، کرند، گهواره، گیالن غرب، چوار، زرنه، ایوان و سرابله، مکالمه 
رایگان درون ش��بکه )به مقصد همراه اول و تلفن های ثابت( از س��اعت 14 
روز دوشنبه به مدت 24 ساعت در نظر گرفته است. با اقدامات پیشگیرانه و 
تس��ریع در اقدامات پس از وقوع زلزله، علیرغم افرایش بسیار زیاد ترافیک 
منطقه، سرویس دهی به هم وطنان زلزله زده به صورت نرمال در حال انجام 
اس��ت. همچنین همراه اول، از امروز به مدت یک هفته، تسهیالت خاصی را 

برای مناطق زلزله زده در نظر گرفته که جزییات آن متعاقبًا اعالم می شود.

اختصاص ۲۴ ساعت مکالمه رایگان 
همراه اول به مناطق زلزله زده

معاون مرکز ملی فضای مجازی:

اینترنت طبقه بندی می شود
تفاهم-گروه فناوری:معاون مرکز ملی فضای مجازی، در 
 نشست خبری در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های

 دیجیتال از اجرای طرح »اینترنت طبقه بندی شده« در کشور 
خب��ر داد و گفت: تقس��یم بندی اینترنت برمبنای دسترس��ی ها 
براساس نیازها و ماموریت ها خواهد بود. امیر خوراکیان با بیان 
این مطلب افزود: سیاست ها باید تبدیل به قانون و مقررات شود 
و با ابالغ این مقررات به دست اندرکاران امر، بتوانیم موانع تولید 
محتوا را برای تولیدکنندگان کاهش دهیم تا آنها با س��هولت و 

آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت شان ادامه دهند.
تحول در فضای شبکه های اجتماعی طی ماه های آینده 
خوراکیان در ادامه با اشاره به پیام رسان های داخلی گفت: 
در ماه های آینده ش��اهد تحوالتی در حوزه س��ایبر خواهیم 
بود و حتما وزارت ارتباطات، زیرس��اخت های الزم را برای 
پیام رس��ان های داخلی فراهم می کند. همچنین سرویس های 
خدماتی هم فعالیت شان را به درستی انجام خواهند داد. وی 
ادامه داد: مردم در حوزه پیام رس��ان ها تصورات غلطی دارند 
مبنی بر اینکه فضا اطالعاتی خواهد ش��د و امنیتی برای شان 
نخواهد بود، درحالی که اینطور نیس��ت و اطالعات کاربران 
در فض��ای پیام رس��ان های داخل��ی امن خواه��د بود.معاون 
محت��وای مرک��ز ملی فضای مج��ازی، همچنین با اش��اره به 
اینترنت طبقه بندی ش��ده گفت: طرح اینترنت طبقه بندی شده 
طرحی است که اجرایی می شود. بر این اساس برخی از مراکز 
خاص همچون مراکز پژوهشی و دانشی، فرهنگی، دانشگاه ها، 
رسانه ها می توانند به بخش عظیمی از اینترنت دسترسی داشته 
باش��ند. سعی داریم تقس��یم بندی اینترنت به گونه ای باشد تا 

دسترسی ها براساس نیازها و مأموریت ها باشد.

جدیدترین آمار توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات 

به تفکیک استان ها
طبق آخرین آمارها از میزان توسعه یافتگی استان های مختلف، 
استان های تهران با ۷.24 درصد، سمنان با ۶.۵4، مازندران با ۶.4۵، قم 
۶.۵ و استان البرز با ۶.4۳ درصد در دسته استان های بسیار خوب در 
حوزه توسعه یافتگی ارتباطات و فناوری اطالعات  قرار می گیرند. به 
گزارش ایسنا، در همین زمینه، استان یزد با ۶.۳ درصد، استان فارس 
یا ۶.2۶ درصد، استان اصفهان با ۶.24، استان بوشهر با ۶.0۶ درصد، 
استان گیالن با ۵.۹۶، استان خوزستان ۵.۷۹، استان مرکزی با ۵.۷۶ 
درصد، اس��تان آذربایجان شرقی با ۵.۶۶ درصد، استان هرمزگان با 
۵.۶1 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵.۵۹ درصد در سطح 
استان های نسبتا خوب در زمینه توسعه یافتگی در حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات قرار می گیرند. استان های قزوین با ۵.۵۶ درصد، 
ایالم با ۵.48 درصد، خراسان رضوی با ۵.۳۵ درصد، گلستان با ۵.۳۳ 
درصد، زنجان با ۵.۳ درصد، همدان با ۵.2۵ درصد، کرمانشاه با ۵.1۹ 
درصد، استان چهارمحال و بختیاری با ۵.1۶ درصد، اردبیل با ۵.1۶ 
درصد، استان کردستان با ۵.0۷ درصد، لرستان با ۵.0۷ درصد، کرمان 
با ۵.0۵ درصد، خراسان جنوبی با 4.۹۵ درصد و استان آذربایجان 
غربی با 4.۹2 درصد نیز در دسته استان های با سطح نسبی متوسط 
توسعه یافتگی ارتباطاتی و فناوری اطالعاتی قرار می گیرند. همچنین 
اس��تان های خراسان شمالی با 4.۷2 درصد و سیستان و بلوچستان 
با ۳.۹4 درصد در جایگاه کمتر توسعه یافته ترین استان های کشور 
در این حوزه قرار دارند. در این دس��ته بندی که توس��ط نظام پایش 
شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات کشور انجام شده است، 
کش��ور ایران نیز با نرخ توسعه یافتگی ۵.۵۷ درصدی از جایگاهی 

متوسط در دنیا برخوردار است.

    


