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در پی اعتراض ملی علیه بی احترامی «سامسونگ» به ورزشکاران کشورمان در المپیک زمستانی

انتقال تجربیات فناوری فضایی
ایران برای مدیریت بالیا

ســازمان فضایــی ایــران از انتقــال تجربیــات خــود در
زمینــه کاربردهای فناوری فضایی در مدیریت بالیا به
کشورهایعضوکمیسیوناقتصادیاجتماعیسازمان
ملل در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) خبر داد.
بهگزارش«ایران» ،سازمان فضایی ایران اعالم کرد که در قالب برنامه منطقهای
کاربردهــای فضایی به منظور توســعه پایــدار ( ) RESAPبا کمیســیون اقتصادی
اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه ( )ESCAPهمکاری میکند.
در این راستا رئیس سازمان فضایی در مراسم شروع بهکار مرکز توسعه مدیریت
اطالعــات بالیــا در آســیا و اقیانوســیه ( )APDIMدر تهــران که با حضــور معاون
دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان
ملل در منطقه آسیا و اقیانوسیه ( )ESCAPبرگزار شد ،حضور یافت.
همزمــان با افتتاح این مرکز ،دومین نشســت «شــورای حکام اپدیــم» بهعنوان
نشســت منطقهای دربــاره مدیریت اطالعات بــرای کاهش و تــابآوری در برابر
خطرات بالیا و نشســت مشــورتی همکاریهای منطقهای ،برای مقابله با گرد و
غبار در منطقه آسیا و اقیانوسیه در تهران و با حضور متخصصان سنجش از دور
سازمان فضایی ایران ،برگزار شد.
شرکتکنندگان در این نشست به بحث و تبادل نظر درباره بالیای طبیعی منطقه
از جمله زلزله ،گرد و غبار ،سیل و روشهای مقابله با آنها پرداختند.

شــرکت ارتباطات زیرســاخت با اعالم نیاز پژوهشــی خود در سامانه
«عرضــه و تقاضــای پژوهــش» ،انجــام پژوهــش و بررســی میدانــی
درخصوص الیه هسته شبکه ملی اطالعات را به پژوهشگران سپرد.
بــه گزارش «ایران» ،ســامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ســاعت) که
توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) راهاندازی
شــده اســت ،امکان پیوند میان پایاننامهها و رســالههای تحصیالت
تکمیلی با نیازهای پژوهشی سازمانها را دنبال میکند؛ براین اساس
درخواستکنندگان و عرضهکنندگان پژوهش کشور میتوانند با هدف
افزایش بهرهوری ملی و شبکهســازی میان نیازها و پژوهشها ،باهم
ارتباط برقرار کنند.

«اینستاگرام» به دنبال بازنشر پست
در «استوری»

اینستاگرام تأیید کرده که در حال حاضر مشغول آزمایش
قابلیتــی ب ه نام  Regramجهت بازنشــر پســتهای فید
کاربــری در اســتوریها اســت .ظاهــراً این قابلیــت برای
تســت در دســترس تعداد محــدودی از کاربران قــرار گرفته و احتمــاالً پس از
مدتی برای عموم نیز منتشر میشود.
بهگزارش ورج ،اگر دسترســی به این قابلیت آزاد باشــد ،وقتی که روی آیکون
اشــتراکگذاری زیر هر پست اشاره میشود گزینهای تحت عنوان «Add post
 »to your storyمشــاهده میشــود که برای ارسال مستقیم پست به استوری
کاربرد دارد.
البتــه اگــر کاربــران نحــوه اشــتراکگذاری پســتها را نپســندند ،میتوانند در
تنظیمات حریم شــخصی اپلیکیشــنها آن را تغییر دهند .برای این کار الزم
است از تنظیمات اینستاگرام به بخش  Story Settingsمراجعه کرده و گزینه
 Allow Resharing to Storiesرا غیر فعال کرد.با کمک این قابلیت میتوان
ابعــاد عکس را عوض کرد ،آن را به جهت دلخواه چرخاند یا اینکه دو حالت
مختلف برای ظاهر آن پست در نظر گرفت .گفتنی است که قابلیت Regram
تنها یکی از آپدیتهای پرشــماری اســت که اینســتاگرام در هفتههای گذشته
برای بخش اســتوریهایش عرضه کرده اســت.این اپلیکیشــن اخیــراً حالت
تایپ را به اســتوریها اضافه کرده و پیش از آن نیز پشــتیبانی از تصاویر گیف
را برای این بخش به ارمغان آورده بود .حاال نیز با اضافه شــدن گزینه بازنشر
پســت در اســتوری ،اینســتاگرام کاری کــرده که کاربــران برای اشــتراکگذاری
پستها در استوری نیازی به گرفتن اسکرین شات نداشته باشند.

گوشی پیکسل «گوگل» خبرساز شد

Gizmag

دادگاه عالی قانونگذاری فرانسه در حال تصویب قانون جدید ترافیکی است
کــه طــی آن رانندگان حتــی در حالت توقف ،پــارک و در یک خــودرو با موتور
خاموش نیز امکان اســتفاده از تلفن همراه خود را ندارند .به گزارش فیگارو،
این قانون برای معکوس کردن روند رو به رشد تلفات رانندگی در فرانسه وضع
شده و میتواند به اصالح وضعیت کنونی ترافیک در این کشور کمک کند .در
نتیجه این قانون رانندگان دیگر امکان چک ،بررسی و استفاده از موبایل خود
را بجز در اماکن مشخص ندارند  .رانندگانی که این قانون را رعایت نکنند ،با
کسر امتیاز از گواهینامه مواجه شده و مجبور به پرداخت جریمه  ۱۳۵یورویی
هستند .تصویب این قانون آخرین تالش مقامات دولتی فرانسه برای کاهش
مرگ و میر است .اخیراً نیز دولت فرانسه تصمیم گرفته محدودیت سرعتی
در دو الین جادهای را به  ۸۰تا  ۹۰کیلومتر در ســاعت کاهش دهد .همانطور
که انتظار میرود ،همگان از تصویب چنین قانونی راضی به نظر نمیرسند؛
برخــی از کارشناســان ترافیکی و قانونگذاری فرانســه چشــمانداز کوتاهمدتی
را بــرای ایــن قانون پیشبینــی کردهاند و بر این باورند که تشــویق مردم برای
استفاده از تلفن همراه در هنگام توقف ،سیاست بهتری است.

نیمنگاه

ëëرئیس کمیته برگزاری بازیهای المپیک زمســتانی
 2018پیونگچانــگبــاارســالنامهایبهسرپرســت
کاروانایراندراینبازیها،بابتاتفاقاتاخیردرعدم
توزیع گوشیهای سامســونگ بین ورزشــکاران ایران
رسماًعذرخواهیکرد.
ëëمســعود فیاضــی ،مدیــر روابــط عمومــی و
مســئولیتهایاجتماعــیسامســونگدربــارهنامه
محمدجعفرمنتظریدادستانکلکشورواحضارمدیر
شــرکتسامســونگدرایراننیزگفت:مــاکامالًتابع

ëëسهمسامسونگدربازارایران
هرچند آمار دقیقی از سهم سامسونگ در
بازارلوازمخانگیوتلفنهمراهارائهنشده
است ،ولی برآوردها نشان میدهد که این
برند کرهای ساالنه حدود3/5میلیارد دالر
از بازار ایران بهدست میآورد .سامسونگ
از بــازار  6میلیــارد دالری موبایــل ایــران
بیــش از نیمــی (51درصــد) را در اختیــار
دارد .از سوی دیگر این برند از بازار 20هزار
میلیــارد تومانی لــوازم خانگی ایــران نیز
ســهمی 2هــزار میلیــارد تومانــی معادل
 434میلیون دالر دارد که از مجموع سهم
سامســونگ را به 3میلیارد و  500میلیون
یرساند.
دالرم 
ëëسامســونگ:بازارایرانبرایمابســیار
مهماست
مســعود فیاضی ،مدیــر روابــط عمومی
و مســئولیتهای اجتماعی سامســونگ
نیــز در گفتوگــو بــا «ایــران»،در پاســخ
بــه این ســؤال که بــازار ایران چقــدر برای
سامســونگ اهمیــت دارد ،گفــت :بــازار
ایران برای برند ما بســیار مهم است چرا
که بزرگترین بازار خاورمیانه محســوب
میشــود .وی موضوع پیش آمــده را یک
ســوء تفاهم بزرگ دانســت و یادآور شــد:
سامســونگ یکــی از پارتنرهــای اصلــی
کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCاست
و در همین راســتا نیز مطابق با فهرستی
که ایــن کمیته به مــا ارائه داده اســت ،به
همان تعداد ،گوشــی ویژه ورزشــکاران را
تولید و ارسال کرده اما توزیع این گوشیها

کاربران گوشی های اندرویدی مراقب باشند
امنیت
آنالین

کارشناســان امنیت ســایبری بار دیگر
بــه کاربــران گوشــیهای اندرویــدی
هشدار دادهاند که بدافزارهای موجود
در اپلیکیشــنهای اســتخراج ارز
دیجیتالــی «مونرو» از گوشــی کاربران
یک قربانی میسازد.
بهگــزارش ایســنا ،در چنــد ســال اخیر
ارزهــای دیجیتالــی رمزنــگاری شــده
بســیاری همچــون «بیــت کویــن»،
«مونــرو» و «ریپــل» از محبوبیــت و
اســتقبال بینظیری برخوردار شــدند
و همیــن امــر موجــب شــد کاربــران
بســیاری بــه کســب درآمــد و پــول در
فضــای مجــازی روی آورنــد کــه ایــن
خــود دلیــل محکمی بــود بــرای آنکه
تعــداد زیــادی از اپلیکیشــنها و
وبســایتهایی کــه پلتفــرم و بســتر
مناســبی برای اســتخراج ایــن ارزهای
دیجیتالــی فراهــم میکردنــد ،ماننــد
قارچ در فضای اینترنت رشد کنند.
کمتــر از یــک مــاه پیــش اعــام شــد
بدافــزار جدیــدی کشــف شــده کــه
کاربــران را در وبســایتها بــه دانلود

و نصــب نرمافزاری کــه ارز دیجیتالی
اســتخراج میکنــد ،تشــویق میکنــد
تــا اطالعاتشــان را بــه ســرقت ببــرد.
بســیاری از هکرها و مجرمان سایبری
به منظور اســتخراج بیت کوین ،بدون
اجازه کاربران از حســابهای کاربری،
مرورگرهــای اینترنتــی و دســتگاههای
متصل به اینترنت آنها (گوشی همراه
و رایانــه) سوءاســتفاده کردنــد و ایــن
امر مشــکالت و چالشهای متعددی
را بــرای کاربــران در فضــای اینترنــت
ایجاد کرد.
حاال کارشناسان فعال در حوزه امنیت
ســایبری و فناوری ،بار دیگر به تمامی
کاربران فضای مجازی بویژه کاربرانی
که از گوشــیهای هوشــمند با سیستم
عامــل اندرویــد اســتفاده میکننــد،
هشــدار دادهانــد کــه بدافزارهــای
پیشــرفتهای روی پلتفرمهــای
اســتخراج ارز دیجیتالــی «مونــرو»
وجــود دارد کــه کنتــرل و مدیریــت
گوشــی فرد قربانــی را بهصورت کامل
در اختیار گرفته و به تمامی اطالعات
موجود در آن دسترســی پیدا میکنند
و بدیــن ترتیــب هکرهــا و مجرمــان
سایبری قادر خواهند بود به اطالعات
مالی قربانیان از جمله کارت اعتباری
و کیــف پــول ارزهــای دیجیتالــی آنها
دست یافته و بهسرقت ببرند.
ایــن کارشناســان بــا تأکیــد بــر اینکــه

قوانینکشوریهستیمکهدرآنفعالیتمیکنیموهر
سازمانونهاددولتیکهبهطوررسمیمارااحضارکند،
حتماًبرایادایتوضیحاتحاضرخواهیمشد.
ëëسامسونگازبازار6میلیارددالریموبایلایرانبیش
ازنیمی(51درصد)رادراختیاردارد.ازســویدیگراین
برندازبــازار 20هزارمیلیاردتومانیلوازمخانگیایران
نیز سهمی 2هزار میلیارد تومانی معادل434میلیون
دالرداردکهازمجموعسهمسامسونگرابه 3میلیارد
و500میلیوندالرمیرساند.

بــه عهــده  IOCبــوده و برنــد مــا عمــاً
هیچ نقشــی در این زمینه نداشــته است.
فیاضی افزود :ما به عنوان ششمین برند
بزرگ جهان از نگاه مؤسســه اینوتربرند،
اعتقــاد داریــم کــه رویــداد ورزشــی عمالً
نباید با سیاســت مخلوط شــود چــون در
واقع موضوعات سیاســی با روح المپیک
جــور درنمیآیــد .مدیر روابــط عمومی و
مســئولیتهای اجتماعــی سامســونگ
یــادآور شــد :با اطالع از موضــوع ،با اینکه
قصــور از ناحیــه سامســونگ نبــوده و
مسئولیتی هم برعهده این کمپانی نبود
ولی با مســئوالن کمیتــه جهانی المپیک
صحبت کردیــم و در نهایت نیز مشــکل
حــل و مشــخص شــد کــه موضــوع ،تنها
یــک ســوء تفاهــم بــوده اســت .وی ادامه
داد :سامســونگ بارها نشــان داده اســت
که بازار ایران برایش اهمیت ویژهای دارد
و نســبت به اطــراف و جامعــه ،متعهد و
مسئولبودهاست.تاریخچهفعالیتهای
ایــن برند نیــز مؤکــد این موضوع اســت.
فیاضــی ادامــه داد :سامســونگ قبــل از
برگــزاری المپیــک ،طــی یــک فراخــوان
شــش ماهه از تمامی ایرانیان دعوت کرد
برای بیان داســتان خود به ایــن فراخوان
بپیوندنــد تــا ازمیــان آنهــا مشــعلداران
المپیــک مشــخص شــود .در نهایت نیز
 9نفر به همراه بهــرام رادان همگی پیام
صلــح را همزمــان بــا حمــل مشــعل به
گوش جهانیان رساندند ،برندی با چنین
پیشینهایاصوالًباچهتوجیهیبایدچنین

تاپ اپ

کاری را با ورزشــکاران ایرانی انجام دهد؟
وی ادامــه داد :برنــد سامســونگ تاکنون
فعالیتهــای مختلــف ازجملــه ایجــاد
کتابخانه صوتی برای نابینایان ،راهاندازی
مرکــز آکادمــی مهندســی بــرای توســعه
مهارتهــای جوانــان در زمینــه آمــوزش
تکنیســین و همچنیــن مرکــز فنــاوری
امیرکبیــر داشــته اســت .فیاضــی افــزود:
مــا در ایــران با همــکاری شــریک تجاری
ایرانیمان کارخانه بســیار بزرگی داریم و
حتــی انوتقــال تکنولوژی هم داشــتهایم.
توجــه بــه محیــط زیســت ایــران و ســایر
فعالیتهای خیرخواهانه نیز بخشــی از
فعالیتهایسامسونگبودهاست.
فیاضی همچنین در پاســخ به این سؤال
که سامســونگ با توجــه به این اتفــاق ،تا
چه حد ممکن است بازار ایران را از دست
بدهد ،گفت :سامســونگ همیشه حامی
فرهنــگ ،هنر و جامعه ایران بوده اســت
ما همچنــان حامی ایران هســتیم و این،
موضوعی نیســت که بخواهد ما را از بازار
ایران دور کند .ما کاربرانی هوشــیار داریم
و مطمئنیم کــه متوجه میشــوند قصور
از ناحیــه ما نبــوده اســت .وی درباره نامه
محمدجعفــر منوتظــری دادســتان کل
کشــور و احضار مدیر شــرکت سامسونگ
در ایــران نیــز گفت :ما کامــاً تابع قوانین
کشــوری هســتیم کــه در آن فعالیــت
میکنیــم و هر ســازمان و نهــاد دولتی که
بهطور رسمی ما را احضار کند ،حتماًبرای
ادای توضیحات حاضر خواهیم شد.

ساخت «گیف» به سبک «گوگل»

ماهرخ چنگیز
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ممنوعیت سختگیرانه در فرانسه برای رانندگان

میترا جلیلی

المپیکزمستانی 2018پیونگچانگکره
جنوبــی در حالی دیــروز ( 9فوریه) آغاز به
کار کرد که حاشــیهها قبــل از کلید خوردن
رســمی بازیها ،نــگاه ایران و جهــان را به
این رویداد ورزشی جلب و فضای مجازی
را آشفته و طوفانی کرد .هر چند در نهایت
بــا عذرخواهــی رســمی رئیــس برگــزاری
المپیــک زمســتانی  ۲۰۱۸طــی دو نامــه
جداگانه از سرپرست کاروان اعزامی ایران
و همچنیــن رئیس کمیتــه ملی المپیک
ایران ،فضا تغییر کرد.
درحالــی کــه قــرار بــود از ســوی اسپانســر
و حامــی ایــن بازیهــا یعنــی کمپانــی
سامسونگ ،یک گوشی ویژه گلکسی نوت
 8به همه ورزشکاران حاضر در این رویداد
ورزشی هدیه شــود ولی در کمال ناباوری،
از ســوی کمیتــه بینالمللــی المپیــک
( )IOCاعــام شــد ایــن هدیــه بــه چهــار
ورزشــکار ایرانی و  22ورزشکار کره شمالی
تعلــق نخواهد گرفت زیــرا این توافقنامه
ن ملل
ممکــن اســت تحریمهای ســازما 
متحــد را درخصــوص ممنوعیت عرضه
محصــوالت لوکــس و نظامــی لغــو کند؛
موضوعــی کــه بــا امــا و اگرهــای بســیاری
همــراه شــد و کمپانی سامســونگ هدف
انوتقــادات تنــدی در فضای مجــازی قرار
گرفت .در حالی که تیر این انوتقادات ،این
کمپانی کرهای را نشانه گرفت ،سامسونگ
بالفاصلــه نســبت به موضوعــات مطرح
شــده در فضای مجازی و دغدغه کاربران
ایرانــی ،واکنــش نشــان داد .ایــن کمپانی
طی بیانیهای رسمی بر اهمیت ویژه بازار
بزرگ ایران برای این برند مطرح جهانی
تأکید کرد و یادآور شــد که کاربــران ایرانی
بــرای این برند کــرهای از اهمیــت ویژهای
برخوردارنــد و بــا اینکــه قصــور از ناحیــه
سامســونگ نبوده ولی برای حل مشــکل
گامهای اساسی برداشته است.
ëëداستانگوشیهایجنجالی
رئیس کمیته برگزاری بازیهای المپیک
زمســتانی  2018پیونگچانــگ با ارســال
نامهای به سرپرســت کاروان ایران در این
بازیهــا ،بابــت اتفاقــات اخیــر در توزیــع
نکــردن گوشــیهای سامســونگ بیــن
ورزشــکاران ایــران رســماً عذرخواهی کرد
و گفت کــه ناهماهنگــی در توزیــع ،دلیل
ایــن ماجــرا بــوده اســت و حــاال با ارســال
این نامه بــه دنبال دلجویــی کاروان ایران
اســت .همچنین یکی از مســئوالن کمیته
بینالمللــی المپیــک خبر داده اســت که
قــرار اســت امروز بــه منظــور دلجویــی از
کاروان کشــورمان ،نشســتی بیــن اعضای
کاروان ایــران و مقامــات این کمیته برگزار
شود .اما داستان این گوشیهای جنجالی
چه بــود و سامســونگ چه نقشــی در این
ماجراداشت؟کمپانیسامسونگباتأکید
بر اینکه این برند در توزیع هدایا در رویداد
ورزشــی المپیک نقشی نداشته ،در بیانیه
رســمی خود باز هــم در مقــام دلجویی از
کاربــران ایرانی برآمده و بــرای حفظ بازار
ایران تالش کرد.

در بخشــی از بیانیــه رســمی سامســونگ
آمــده اســت« :شــرکت سامســونگ
الکترونیکــس بیش از  ۴هزار گوشــی ویژه
المپیــک پیونگچانگ ( ۲۰۱۸نســخهای
خــاص از گوشــی گلکســی نــوت  )۸را بــه
کمیتــه بینالمللــی المپیــک و کمیتــه
برگــزاری المپیــک  ۲۰۱۸تحویــل داده
است .هرچند سامسونگ دخالتی در روند
بررســی کمیته بینالمللی المپیک برای
تحویل این گوشیها به ورزشکاران ایرانی
نداشــت ،امــا بــرای جلوگیــری از هرگونه
ســوء تفاهــم به صــورت فعــال اطالعات
الزم را در اختیــار ایــن کمیتــه قــرار داده
اســت .اکنون خوشــحالیم که میشــنویم
کمیته بینالمللی المپیــک درنهایت به
این تصمیم رسیده اســت که گوشی ویژه
المپیک پیونگچانــگ  ۲۰۱۸را در اختیار
ورزشکاران ایرانی قرار دهد.
سامسونگ همواره خانواده ایرانی خود را
به عنوان بخشی از هویت جهانی خویش
بــه رســمیت شــناخته و بــه آنهــا احترام
کامل گذاشــته و در این جریان نیز نگرانی
بجــای مــردم ایــران را بــه اطــاع کمیتــه
بینالمللی المپیک و دیگر مسئوالن این
بازیها رسانده است .ما از نظرات کاربران
ایرانیمان قدردانی کرده و همواره تمامی
تــاش خود را برای حل هرگونه مشــکلی
به کار خواهیم بســت ،حتــی اگر خودمان
نقشــی در آن نداشــته باشــیم .حضــور و
تعهــد مــا در ایــران و نــوع عملکردمــان
در ایــن کشــور نشــان میدهــد تــا چه حد
حقــوق تمامــی افــراد را بــرای دسترســی
برابــر و واقعــی بــه فنــاوری ،به رســمیت
میشناسیم».
ëëواکنشهایمسئوالنومردم
اهدانشــدن گوشــیهای سامســونگ بــه
ورزشــکاران ایرانــی واکنشهــای مــردم و
مســئوالن را در فضــای مجازی بــه دنبال
داشــت اما با اینکه مســئوالن غالباً درباره
مســائل مختلــف بــه طــور رســمی در
شــبکههای اجتماعــی مختلــف ازجمله
توئیترواینستاگراماعالمموضعمیکردند
و واکنــش نشــان میدادنــد ولــی ایــن بار
بیشتر این اخبار به نقل از افراد و منابع آگاه
و به صورت غیر رسمی اعالم شده است.
بــه عنوان مثــال خبری با عنــوان احتمال
ممنوعیت ورود گوشــیهای سامســونگ
بــه ایــران از زبــان وزیر ارتباطات منوتشــر
شــده اســت .یک منبــع آگاه در این زمینه
در گفتوگــو با یک خبرگزاری اعالم کرده
اســت پــس از بــی احترامــی سامســونگ
بــه ورزشــکاران ایرانــی ،آذری جهرمــی
وزیرارتباطات و فناوری اطالعات به دنبال
آن است در صورتی که شرکت سامسونگ
عذرخواهــی رســمی نکنــد ،پیشــنهاد
ثبتنشــدن گوشــیهای سامســونگ در
کشور را در کارگروه مربوطه مطرح و از ورود
این برند به کشور جلوگیری کند.
یا به نقل از محمدجــواد ظریف وزیر امور
خارجه آمده است :سامسونگ اگر تا پایان
امروزرفتارغیراخالقیخودراجبراننکند،
ی تلفن همراهم را عوض میکنم .در
گوش 

یکی دیگــر از اخبار فضای مجازی به نقل
از شــریعتمداری وزیر صنعــت ،معدن و
تجارت آمده است :ممنوعیت ورزشکاران
ایرانی از دریافت گوشــیهای سامسونگ
در المپیک زمســتانی توهین آمیز اســت
و زمانــی کــه عذرخواهــی رســمی نشــود،
همچون وزیر امور خارجه از گوشــی تلفن
همراه این شرکت استفاده نخواهم کرد.
صالحــی امیــری ،رئیــس کمیتــه ملــی
المپیک ایران اما به گونهای دیگر واکنش
نشــان داده و از دســتور بــرای خرید تلفن
همــراه و دلجویی از ورزشــکاران ایــران در
المپیــک زمســتانی پیونــگ چانــگ کــره
جنوبی خبر داده است.
مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان
نیــز در واکنــش به عدم تحویل گوشــی به
ورزشــکاران ایرانــی حاضــر در المپیــک
زمســتانی ،اظهــار کــرد :وزارت ورزش و
جوانــان در ایــن رابطــه بیانیــهای صــادر
کــرده اســت و این موضــوع را کمیته ملی
المپیک پیگیــری خواهد کــرد .همچنین
ی ســازمان
خبرهایــی از تعلیــق همــکار 
آموزش فنی و حرفهای با سامســونگ در
صــورت عــدم عذرخواهــی منوتشــر و در
نهایت نیز سفیر کره جنوبی به وزارت امور
خارجه احضار شد .اما ماجرا فقط به اینجا
ختم نشــد و خبرهایی منوتشــر شد مبنی
بــر اینکه دیپلماتهای «کــره جنوبی» در
پیســتهای اســکی نیز جایــی ندارنــد .تا
زمانی که شرکت کرهای سامسونگ و دیگر
مســببان اقــدام دور از عــرف و شــأن اخیر
نســبت به ورزشــکاران ایرانی در المپیک
زمستانی ۲۰۱۸عذرخواهی رسمی نکنند،
از پذیرش دیپلماتهای کشور کره جنوبی
به پیســتهای اســکی دیزین و دربندســر
جلوگیریبهعملمیآورند.
کاربــران طنزنویــس ایــن موضــوع را نیــز
دســتمایه شــوخی خــود قــرار دادنــد و به
عنــوان مثال یکــی از آنهــا در توئیت خود
نوشــته اســت« :مــن تنهــا تحریمــی کــه
میتونم واسه سامسونگ در نظر بگیرم،
اینــه که نــذارم گوشــیم صددرصد شــارژ
بشه...همیشهگرسنهنگهشدارم»....
امــا حضــور پررنــگ کاربــران ایرانــی و
مسئوالندرهمبستگیوحمایتیکپارچه
مردم از ورزشکاران ایرانی و موضعگیری
نسبت به موضوع ،کمیته ملی المپیک را
به واکنش واداشــت و این کمیته با انتشار
بیانیــهای از تمامــی مردم ایران اســامی
بخصوص جوانان ،دولتمردان و رسانهها
و فعاالن شبکههای اجتماعی که با اتحاد
وهمدلــی خــود ،غــرور ،غیــرت و هویــت
ایرانــی را بــه نمایش گذاشــتند ،قدردانی
و تشــکر کرد .در بخشی از این بیانیه آمده
اســت« :بــار دیگــر از رســانهها و فعــاالن
شبکههایمجازیکهنقشحلقهارتباطی
و واصــل میــان ملــت ،دولــت و جامعــه
ورزش را به درســتی ایفا و رســالت خود را
بخوبی پیگیــری کردند ،قدردانــی کرده و
تأکید مینماید که فعالیت بی شائبه این
عزیزان بیانگر هوشیاری و تیزبینی نسبت
به عزت ملی است».
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عدهای از مالکان موبایلهای گوگل قصد دارند به طور دستهجمعی
از ایــن شــرکت شــکایت کنند .آنهــا ادعا میکننــد گوگل بــا علم به
معیوب بودن موبایلهایش ،آنها را به مردم فروخته است.
به گزارش مهر ،مالکان گوشــیهای پیکســل و پیکسل  XLگوگل با
مشــکالتی درخصوص میکروفون این دستگاهها روبهرو شدند .در
همین راستا به نظر میرسد آنان قصد دارند به طور دسته جمعی
از گوگل شــکایت کنند .طبــق گزارشهای مختلــف ،صاحبان این
گوشــیها ادعــا میکننــد میکروفونهــای دستگاههایشــان از ابتدا
معیــوب بــوده و گــوگل نیــز با وجــود اطــاع از ایــن امر ،آنهــا را در
نخســتین نســل از دستگاههای پیکســل به کار برده اســت .به بیان
دیگر این شرکت ،موبایلهای معیوب را از عمد به کاربران فروخته
اســت .از ســوی دیگر گوگل در مارس  ۲۰۱۷به وجود مشــکالتی در
میکروفونهــای موبایل اعتراف کــرد .حال آنکه این شــرکت ادعا
میکرد کمتر از یک درصد موبایلهای پیکسل و پیکسل ایکسال
با چنین مشکلی روبهرو هستند.

کمیته بین المللی المپیک از ایران عذرخواهی کرد
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سیســتم عامــل اندرویــد در برابــر
چنیــن بدافزارهایــی از ضریــب خطر
و آسیبپذیری بســیار باالتری نسبت
بــه ســایر سیســتمهای عامــل گوشــی
هوشــمند برخوردار اســت ،بهکاربران
توصیــه کردهانــد بههیچ عنــوان روی
هیــچ تبلیغات اینترنتی ،وب ســایت،
اپلیکیشــن و پلتفرمــی کــه ارزهــای
دیجیتالی را استخراج میکند و آنها را
به پولدار شدن و کسب میلیونها دالر
تشــویق میکند ،کلیک نکرده و آنها را
باز ،دانلود و نصب نکنند.
در غیــر ایــن صــورت ،بایــد منتظــر
آســیبها و خســارات جبرانناپذیــری
بــرای اطالعــات خصوصــی و گوشــی

کمترین این آســیبها
خود باشــند .از
ِ
و نشــانهها میتــوان بــه خالــی کــردن
شــارژ ناگهانی باتری گوشی ،داغ کردن
بیدلیــل گوشــی ،هنــگ کــردن و قفل
شدن آن به دفعات زیاد و پشت سرهم
و خالی شدن حسابهای بانکی و کیف
پول ارز دیجیتالی اشاره کرد.
ایــن کارشناســان همچنیــن در ادامــه
هشــدارهای خــود تأکیــد کردهانــد که
تنها کاربران گوشــیهای هوشــمند در
معرض خطر نیستند بلکه این خطر و
تهدید تمامی دستگاههای هوشمند و
متصل به اینترنت همچون تلویزیون
هوشــمند ،تبلت ،ســاعت هوشــمند و
غیره را نیز نشانه گرفته است.

ســاخت گیف و اســتیکرهای بامزه حاال به یک مزیت کاربردی اپلیکیشنهای
شــبکههای اجتماعی تبدیل شده اســت .همین هفته پیش بود که اینستاگرام
در آخریــن بهروزرســانی خود قابلیت اضافه کردن فایلهای گیف به اســتوری
کاربــران را اضافــه کــرد .برای ســاخت گیفهای مخصــوص و جالــب راههای
گوناگونی وجود دارد یکی از این راهها اپلیکیشنهای مخصوصی است که در این
زمینه راهی فروشگاههای اپلیکیشن شده است .بازارساخت گیفهای رنگارنگ
آنقــدر داغ شــده کــه چندی پیــش نیز گوگل یک اپلیکیشــن مخصــوص برای
ســاخت گیف را برای عالقهمندان معرفی کرد .این اپلیکیشــن با نام Motion
 Stillsابتدا تنها برای کاربران سیســتم عامل  IOSقابل اســتفاده بود اما حاال در
نســخه بهروز شــده آن کاربران اندرویدی نیز امکان بهره گرفتــن از آن را دارند.
 Motion Stillsدر سیستم عامل IOSامکان تبدیل الیو فوتو آیفون به ویدئوهای
کوتاه را فراهم میکرد که کاربران میتوانســتند خروجی به دســت آمده از این
برنامه را در اینســتاگرام به اشــتراک بگذارند .حاال این اپلیکیشــن برای کاربران
سیســتم عامل اندرویدی نیز امکان ســاخت گیف و ضبط ویدئو با حالت Fast
 Forwardرا فراهم کرده است .کار با این برنامه برای ساخت گیف بسیار ساده
است .بعد از نصب برنامه و ورود به محیط آن دو حالت  Motion Stillو Fast
 Forwardپیش روی شــما خواهد بود .حالــت  Motion Stillبرای ضبط ویدئو
یا گیفهای سه ثانیهای کارایی دارد .از اصلیترین قابلیتهای حالت Motion
 Stillsمیتــوان به لرزشــگیر آن اشــاره کــرد .در واقع این قابلیــت در این برنامه
میتوانــد لرزشهایــی که حین ضبط فیلم رخ داده شــده اســت را حذف کند.
اما حالت دوم این برنامه یعنی  Fast Forwardقادر به افزایش سرعت پخش
ویدئو است .این حالت به کاربران اجازه میدهد تا حداکثر ویدئو یک دقیقهای
ضبــط کرده و ســرعت پخش آن را تــا  8برابر افزایش دهنــد .همچنین پس از
ضبــط ویدئوی مورد نظر نیز میتوانیــد آن را با فرمت گیف یا به صورت ویدئو
ذخیره و در نهایت در شبکههای اجتماعی که میخواهید به اشتراک بگذارید.

