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حمله بدافزار خطرناک
از طریق روترهای اینترنتی
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عرضه میزی که شارژر
دستگاههای الکترونیکی است

مهر  -شرکتی به نام  FoneSalesmanمیزی ساخته که دستگاههای الکترونیکی مانند موبایل را به طور بیسیم شارژ میکند .این محصول که میز عسلی FurniQi Bamboo Wireless
 Chargingنام دارد ،از چوب ساخته میشود و ارزان است .در این میز که ظاهری بسیار معمولی دارد ،شارژری تعبیه شده و میتواند به طور بیسیم دستگاهها را شارژ کندFurniQi Bamboo .
 Tableدارای محوطه شارژ بیسیم  Qiاست که به وسیله لیزر مکان قرار گرفتن دستگاه الکترونیکی را مشخص کرده است .این میز دارای یک کابل  USBاست که به منبع برق متصل و شارژ میشود.

بهترین تلویزیونهای هوشمند 2018به انتخاب تکرادار

شرکت امنیتی کسپرسکی از شناسایی بدافزار
پیچیده و خطرناکی خبر داده که با حمایت یکی
از دولتهای جهان طراحی شده و برای نفوذ به
ها از روترهای اینترنتی استفاده میکند.
رایانه
مهر -به نوش���ته انگجت ،بدافزار یادشده که
 Slingshotنام دارد ،حمالت خود را به صورت
دهد و ابتدا
کامال مخفیانه و الیه الی���ه انجام می
روترهای  MikroTikرا هدف قرار میدهد .این
بدافزار ابتدا یک فایل  libraryرا حذف و به جای
کند و بارگذاری
آن کدهای مخربی را جاسازی می
بقیه کدهای آلوده نیز به همین ش���یوه انجام
میشود.
س���پس حمله بدافزار  Slingshotبه رایانه
شخصی در دو مرحله صورت میگیرد .در مرحله
اول هسته سیستم عامل رایانه هدف قرار گرفته
ش���ود و بدافزار به حافظه و اطالعات
و آلوده می
ذخیره شده دسترس���ی عمقی پیدا میکند .در
مرحله دوم کدهای مخ���رب با هدف هماهنگ
س���ازی فعالیتهای خود ،مدیری���ت فایلهای
و فعال و هش���یار نگهداشتن بدافزار
سیستمی
دهند.
اقداماتی را انجام می
های به دقت رمزگذاری شده
این بدافزار در فایل
مخفی میشود و لذا شناسایی و مقابله با آن بسیار
دشوار است .کدهای مورد استفاده برای نگارش
اند و البته
این بدافزار از س���ال  ۲۰۱۲فعال بوده
هنوز مشخص نیست کدهای یادشده برای چه
فعالیتهای مخربی به کار گرفته شده اند.
های کسپرسکی با توجه به انگلیسی
گمانه زنی
ها و روان بودن زبان
بودن بخش عمده کدنویسی
دهد که احتماال یک
به کار گرفته شده نشان می
یا تعدادی از کش���ورهای عضو گروه پنج چشم
(آمریکا ،انگلیس ،اس���ترالیا ،نیوزلند و کانادا) در
نگارش این بدافزار مخرب دخالت داشته اند .البته
تحقیقات در این زمینه هنوز در جریان است.

LG OLED C7

Sony x9000E

تلویزیون سونی  X9000Eمحصول  2017دارای صفحه نمایش  LEDو کیفیت
تصویر  4kو دارای  2بلندگو با خروجی صوتی  20وات دارای کیفیت صوتی Dolby
محصول

در تلویزیونهای
 OLEDب���ه لطف
نیاز نداش���تن به
نور پس زمینه یا
 ،Backlightقطر
صفحه نمایش تا
حد زیادی کاهش
یابد و در C7
می
این ضخامت تنها
به  5میلی متر در قسمتهای باالیی میرسد .این ظرافت در  C7باعث میشود
ظاهر آن با هر نوع محیط و دکوراسیونی هماهنگ شود و به زیبایی محیط افزوده
شود .تفاوت اصلی این تلویزیون با دیگر اعضای خانواده OLEDهای ال جی مانند
 ، B7پایه و قاب آن است .در  C7پایه ظاهر مستطیل شکل جذابی دارد و قاب فلزی
دیگر برای آن در نظر گرفته نشده است .حداکثر روشنایی  HDRدر این تلویزیون
به حدود  720نیت رسیده است که باعث میشود تا نقطه ضعف این تلویزیونها به
تنهایی تبدیل به نقطه قوت شود.

تلو یز یو نه���ا ی
سامس���ونگ QLED
Q9F/Q9دارای
کیفیت  4Kبا کیفیت
بسیار خوب هستند که
میتوانند طیف گسترده
ای از رنگها را نشان
دهند و آنها را روشن
کنند.
ورود یه���ای این
سری از تلویزیونهای
سامسونگ بسیار کم است و محتوای سریع در حال حرکت ضعیف است؛ اما این
تلویزیونها انتخاب خوبی برای تماشای بازی و تماشای ورزش است .تلویزیونهای
کیو ال ای دی  Q9Fدارای طراحی  360درجه و مجهز به کابل اپتیکال نامریی
هستند که شلوغی و بینظمیرا کاهش میدهند و در عین زیبایی نشانی از سبک
مینیمالی را به محیط اضافه میکنند.
موتور پردازنده قدرتمند تلویزیونهای سری  Qسامسونگ قابلیت انجام چندین
راحتی عملکردSmart Hub
کار به طور همزمان و با باالترین سرعت را دارد که به
2017سامسونگ را تسریع میبخشد و کیفیت تصویر بینظیری برای هر آنچه
در حال تماشای آن هستید ،ارایه میدهد .تلویزیون  QLEDبه شما این امکان
را میدهد تا از طریق Smart Hub 2017سامسونگ بهراحتی به تمام محتوای
مورد نظرتان بر روی دستگاههای مختلف که به تلویزیون وصل هستند ،دسترسی
ک یا با استفاده از  S Voiceروی ریموت با تلویزیون
داشته باشید و تنها با  3کلی 
خود صحبت کنید.

زمان عرضه و قابلیتهای جدید هدفونهای بیسیم اپل

اپل قصد دارد نسل جدید هدفونهای بیسیم ایرپاد خود را در اوایل سال آینده
 ۲۰۱۹میالدی با طراحی جدید و حذف نویز ارائه دهد.
ایسنا -موسسه تحقیقاتی و تحلیلی  Barclaysدر تازهترین گزارش خود
درباره محصوالت آینده اپل اعالم کرده است که نسل جدید هدفون های بیسیم
اپل موسوم به ایرپاد در اوایل سال آینده  ۲۰۱۹میالدی با قابلیتهای جدیدتری
عرضه و ارائه خواهند شد.
طبق گزارشهای منتشر شده از سوی این موسسه ،ایرپادهای نسل دوم اپل
) ( Airpods 2در زمینه پخش صدا عملکرد بسیار بهتری خواهند داشت چراکه

همکاری سونی و نیکون در تولید
دوربینهای مداربسته هوشمند

Samsung Q9F QLED TV

 Digital Plus – ClearAudioو همچنین دارای  4پورت  HDMIو  3پورت
 USBو ورودیهای کامپوننت و کامپوزیت LAN ،و اپتیکال است.
از سایر ویژگیهای این تلویزیون میتوان به قابلیت بلوتوث ،تله تکست ،خروجی
توجو،
هدفون ،اتصال بی سیم وای فای ،اتصال به موبایل ،مرورگر وب برای جس 
سیستم عامل آندرویید و قابلیت  HDRاشاره کرد.

این تلویزیون  65اینچی  Ultra HDدارای رزولوشن  2160در  3840پيکسل،
تراکم پیکسلی  ،68ppiنسبت تصویر  16به  9و زاویه دید  178درجه است.
این تلویزیون از سیستم عامل آندرویید  7.0پشتیبانی میکند و از پردازنده مرکزی
چهار هستهای 2 ، ARM– Cortex A53گيگابايت رم 16 ،گيگابايت حافظه داخلی،
قابلیت  Web browserو ...بهرهمند است.
راههای ارتباطی این تلویزیون هم  Wi–Fi Direct, DLNAاست.
قیمت تلویزیون  65اینچی پرفروش سونی در بازارهای جهانیحدود  4هزار و
 795دالر است.

پیشخوان

رزولوشن  4Kدر کنار  Active HDRکه با فناوری  Dolby Visionهمراه شده
هم میتواند بهترین تجربه از تماشای قیلم را با جزییات باال در صحنههای تاریک
برای شما فراهم کند .تنها اشکالی که میتوان به این تلویزیونها وارد کرد  ،مشکل
احتباس تصویر آنهاست که این هم در بدترین حالت بعد از  4دقیقه کامال رفع
میشود و جای نگرانی ندارد .قیمت ÷هیه اعالم شده برای تلویزیونهای این سری
یک هزار و  399دالر است.

اگر چه این روزها بازار تلویزیون رونق چندانی ندارد؛ اما گویا بازار جهانی تلویزیون
رونقی نسبی دارد و تکنولوژیهای جدید بیشترین میزان تقاضا را در بازارهای
جهانی دارند.
فناوران -بر اساس گزارش منتشر شده از س���وی وب سایت ،techradar
تلویزیونهای  4kبیشترین تقاضا را در بازارهای جهانی دارند و این درحالی است که
نمونههای دارای صفحه منحنی با اقبال چندانی در بازارهای جهانی مواجه نیستند.
این وب سایت در گزارشی ،بهترین تلویزیونهای هوشمند فصل نخست سال
را معرفی کرده است .برای آشنایی با این تلویزیونها در ادامه این مطلب همراه
ما باشید.
inch A1 Bravia OLED65
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اپل قصد دارد نویز و صداهای نامربوط و مزاحم را به طور کامل حذف کند تا
کاربران بتوانند با کیفیت باالی صدا از موسیقیهای مورد عالقه خود لذت بیشتری
ببرند .تحلیلگران این موسسه همچنین برآورد کردهاند که فروش هدفونهای
بیسیم ایرپاد در طول سال جاری  ۲۰۱۸میالدی افزایش بیسابقهای داشته و به
 ۳۰میلیون دستگاه رسیده است .اپل نخستین نسل از هدفونهای بیسیم ایرپاد
را در ماه دسامبر سال  ۲۰۱۶معرفی کرده بود اما زمان دقیق عرضه نسل دوم آن
هنوز نامشخص است.
طبق گزارشهای منتشر شده از سوی بلومبرگ ،احتماال ایرپاد  ۲از دستیار

صوتی و قابلیت  Hey Siriو همچنین مقاومت در برابر قطرات آب و باران پشتیبانی
خواهند کرد .با این حال این تحلیلگران چندان به عرضه زودهنگام ایرپاد  ۲امیدوار
و خوشبین نیستند و براین باورند که دومین نسل از ایرپاد اپل تا پیش از سال
 ۲۰۱۹میالدی راهی بازار نخواهند شد .همچنین انتظار میرود قیمت ایرپادها
اندکی کاهش یابد تا میزان فروش آن به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
اپل همچنین به صورت رس���می تایید و اعالم کرده است که کیس جدید
هدفونهای بی سیم ایرپاد با پشتیبانی از شارژ بیسیم به همراه یک پد ایرپاور
عرضه خواهد شد.

سونی و نیکون با همکاری یکدیگر دوربینهای
امنیتی مدار بسته و هوشمند طراحی و تولید
خواهند کرد.
ایسنا -این دو شرکت فعال در زمینه تولید
دوربینهای عکاسی ،قصد دارند به منظور تولید
های امنیتی و مداربسته با هم
و عرضه دوربین
همکاری کنند.
این همکاری که نایس نام دارد و ترکیبی از
نخستین حروف نام این دو برند تکنولوژی است،
های مداربسته هوشمند و جدیدی را روانه
دوربین
بازار و تحوالت عظیمیرا در این عرصه ایجاد
خواهد کرد.
های مداربس���ته معم���وال در بیرون
دوربین
از منزل و مح���ل کار برای ارتق���ای امنیت و
جلوگی���ری از ورود افراد غریبه و ناش���ناس و
شوند .حاال سونی و
س���ارقان تعبیه و نصب می
نیکون که سالهاس���ت در تولید دوربینهای
ای و پیشرفته عکاسی تجربه کسب کرده
حرفه
اند،
و سهم باالیی از بازار را در اختیار خود گرفته
قصد دارند با هوشمندسازی دوربینهای امنیتی
و مدار بسته نسل جدیدی از این دوربینها را
وارد بازار کنند.
دوربینهای مدار بسته هوشمند به کاربران این
دهد تا با استفاده از گوشی هوشمند
امکان را می
خود دوربین و اطالعات ذخیره شده بر روی آن
را کنترل و مدیریت کرده و از احواالت محل کار
و منزل خود با خبر شوند.
دوربینهای مذکور همچنین قادر خواهند بود
اطالعات ضبط ش���ده را در فضای ابری ذخیره
کنند تا در صورت نیاز ،ب���ا اتصال به اینترنت
دوباره بازیابی و احیا شوند.
تواند گام بزرگی در راس���تای
این اقدام می
هوشمندسازی شهرها و کشورها در جهان باشد
که در حال حاضر به سرعت رو به رشد است.

