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«اچ تی سی»
موبایل  ۵Gرونمایی می کند

طبق گزارشــی جدید به نظر می رسد شرکت تایوانی اچ تی سی قصد دارد در
جوالی امسال نخستین موبایل  ۵Gخود را رونمایی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا ،گزارشــی جدید حاکی از آن
است که شرکت  HTCمشغول ساخت یک موبایل میان رده به نام HTC
 Pro ۲۰ Desireاست .این درحالی است که بخش تولید موبایل شرکت
تایوانی با خســارت های ناشی از کاهش فروش محصوالت دست و پنجه نرم
می کند.
از سوی دیگر به نظر می رسد این شرکت تصمیم دارد در جوالی سال جاری
میالدی نخستین موبایل  ۵Gخود را رونمایی کند .به گفته کارشناسان ممکن
است موبایل مذکور یک دستگاه رده باال و پرچمدار باشد.
موبایــل های HTC Exodus۱و  +HTC U۱۲که در ســال ۲۰۱۸
معرفی شــدند ،آخرین پرچمداران «اچ تی ســی» بودند .یکی از مدیران این
شــرکت در مصاحبه ای اعالم کرده بود هنگامیکــه اینترنت  ۵Gدر تایوان
عرضه شــود ،اچ تی ســی نیز موبایل های مجهز به فناوری نســل پنجم را
عرضه خواهد کرد .درهمین راســتا کارشناســان معتقدند این شرکت در ماه
جوالی نخســتین موبایل  ۵Gخود را رونمایی می کند.هنوز اطالعاتی درباره
نام و مشخصات موبایل  ۵Gاچ تی سی منتشر نشده است.
از ســوی دیگر اچ تی ســی تصمیم دارد در ماه ژوئن یــک موبایل  ۴Gنیز
رونمایی کند که نام این دســتگاه نیز هنوز مشخص نشده است .با این وجود
احتمال دارد Pro ۲۰ Desireنام دســتگاه  ۴Gباشد .پیش بینی می شود
این موبایل با تراشــه اسنپ دراگون  ۶۶۵و  ۶گیگابایت  RAMعرضه شود.
پنل پشتی دستگاه نیز مجهز به  ۳دوربین و اسکنر اثر انگشت خواهد بود.

امنیتیسازی در رخدادهایی مثل
فیشینگ ناکارآمد است

به گفتــه معاون وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات ،بخــش عمدهای از
رخدادهای سایبری از جمله فیشینگ و حریم خصوصی ،اموری جهانی هستند
که امنیتیسازی در این حوزهها ناکارآمد است.
به گزارش ایســنا ،لو رفتن اطالعات شــخصی مربوطبه کاربران تلگرامی به
دلیل اســتفاده از نسخههای غیررسمی این اپلیکیشــن و استفادهکنندگان از
فروشگاههای آنالین داخلی و حتی اطالعات ثبت احوالی ایرانیان در روزهای
ابتدایی فروردین ماه ســال جاری و پس از آن اخباری از نشــت اطالعات در
برخی از سازمانها ،به یکی از مهمترین و پرجنجالترین اخبار تبدیل شده بود.
پس از نگرانیهای کاربران درباره انتشــار این اطالعات ،مرکز ماهر (مدیریت
امــداد و هماهنگی رخدادهای رایانهای) به عنــوان یکی از زیرمجموعههای
سازمان فناوری اطالعات ،اعالم کرد با رصد جهت کشف بانکهای اطالعاتی
حفاظتنشده ،به صاحبان آنها هشدار داده خواهد شد و در صورتی که ظرف
مدت  ۴۸ســاعت ،همچنان مشــکل به قوت خود باقی باشد ،بهمنظور حفظ
دادهها و حفاظت از حریم خصوصی شــهروندان ،بــه مراجع قضایی معرفی
میشود.
همچنین عدم اتصال مســتقیم پایگاههای داده به صورت مســتقیم به شبکه
اینترنت ،دقــت در راهاندازی پایگاههای داده و خودداری از نگهداری هرگونه
نسخه پشتیبان از سیستمها روی ســرور وب از مواردی است که مرکز ماهر
بهعنوان اقدامات پایهای جهت پیشــگیری از نشــت اطالعات ســازمانها و
کسبوکارها به آنها اشاره کرده است.
امــا امیر ناظمی -رئیس ســازمان فناوری اطالعات -در توییتر ،با اشــاره به
گزارش هفته پیش رخدادهای ســایبری کشوری در مرکز ماهر ،توضیح داده
اســت :همین آمار جزیی که هــر هفته نیز تکرار میشــود ،فریاد میزند که
سیاستهای کلیدی امنیت باید مشارکت عمومی و همکاری بینالمللی باشد.
امنیت هم مثل توسعه ،امری اجتماعی و بینالمللی است.
او مشــارکت عمومی را مجموع گزارش مردمــی ،گزارش بخش خصوصی و
گزارش دانشگاهها (آپا) دانست و در ادامه بیان کرد :بخش اندکی از رخدادهای
ســایبری از جنس دفاعی-امنیتی اســت و بخش عمدهای (فیشینگ ،حریم
خصوصی ،سوءاستفاده از کودکان) اموری جهانی هستند؛ امنیتیسازی در این
حوزهها ناکارآمد است.

نقش پررنگ آیفون SE
در جان گرفتن اپل

گوشی جدید آیفون اس ای به احیا و بازگشت میزان فروش اپل در بازار چین
کمک به سزایی کرده است.
به گزارش ایسنا ،بر اســاس تازه ترین آمار های منتشر شده به نظر می رسد
که اپل قصد دارد با فروکش کردن شیوع گسترده و پاندمی کرونا در چین که
بدون شک یکی از بزرگترین و استراتژیک ترین بازارهای فروش محصوالتش
به شــمار می رود ،میزان فروش خود را با کمک برخی گوشی های مقرون به
صرفه و ارزان قیمت خود افزایش دهد.
طبق گزارشی که در وبسایت  gsmarenaآمده است ،گوشی جدید آیفون
اس ای کــه ماه پیش به عنوان یک مدل گوشــی اقتصادی و ارزان قیمت از
ســوی اپل روانه بازارهای جهانی شد ،تا کنون توانسته کمک زیادی به رشد
و افزایش میزان فروش اپل در بازار کشورهای مختلف از جمله چین کند.
طبق این آمارها ،اپل توانســته در ماه گذشته میالدی آوریل  ۲۰۱۳حدود ۳.۹
میلیون دستگاه در بازار چین به فروش برساند که از این تعداد  ۲۴درصد آن به
گوشی آیفون اس ای ( )iPhone SEتعلق داشته است.
میزان فروش این شــرکت در آوریل نســبت به ماه قبل از آن مارس ۲۰۲۰
حدود  ۱۶۰درصد بیشتر بوده است که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته
همچنان  ۶۰درصد کمتر است.

اگر با پیامکی به اســم ســامانه همتا
مواجه شــدید که برای جلوگیری از
قطع شــدن گوشی از شما درخواست
پول کرد ،الزم اســت بدانید ســایت
رســمی ســامانه همتــا hamta.
 ntsw.irاســت و این سامانه هم
برای انجــام فرآیندهای خود وجهی
دریافت نمیکند.
به گزارش ایســنا ،کالهبــرداران با
راهانــدازی ســایتهای جعلــی که
شبیه به ســایتهای اصلی است ،به
ربودن اطالعات افــراد ،اغلب برای
سوءاستفادههای مالی اقدام میکنند؛
در این شیوه که اصطالح ًا به فیشینگ
معروف اســت ،از طریــق اطالعات
واردشــده توسط کاربران در صفحات
جعلی حســابهای بانکــی قربانیان
خالی میشــود .اگر بخواهیم در برابر
تهدیدات ســایبری ایمن باشیم ،باید
مــوارد امنیتی را رعایــت کنیم ،هر
ایمیلی را باز نکرده و روی هر لینکی
کلیک نکنیم ،آدرس سایتها را دقیق
چک کنیم که همان آدرس مورد نظر
باشد.
بهتازگی پیامکی بــرای برخی افراد
ارســال و از آنها خواسته شده جهت
جلوگیری از قطع شــدن تلفن همراه،
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کدام همتا معتبر است؟

مبلغــی را پرداخــت کننــد .کاربر از
طریق لینک موجود در این پیامکها
به صفحهای شــبیه به سامانه همتا و
ســپس به صفحهای هدایت میشود
که ظاهر آن شبیه درگاههای پرداخت
اســت و مشــخصات کارت بانکی از
کاربر دریافت میشود.
به همین دلیل کانال رسمی آموزش
و اطالعرســانی ثبت تلفــن همراه
(رجیســتری) هشــدار داده که این
روش ،یکی از شــیوههایی است که
کالهبــرداران برای دســتبرد زدن به
حســاب بانکی افراد از آن اســتفاده
میکننــد .بنابراین ضروری اســت
درصورت مالحظه چنیــن مواردی،

مراتب در اسرع وقت از طریق بخش
گزارش مردمی درگاه اینترنتی پلیس
فتا بــه آدرس cyberpolice.ir
گزارش شود.
کاربــران باید توجه داشــته باشــند
هرگونه اطالعرســانی در زمینه طرح
ثبت تلفن همراه ،از طریق سرشماره
پیامکی  HAMTAانجام میگیرد.
همچنین در صورت دریافت هرگونه
پیامک با محتوای مشکوک ،میتوانید
موضوع را با مرکز پاسخگویی سامانه
همتا به شماره  ۰۹۶۳۶۶از ساعت ۸
صبح تا  ۱۲شب در  ۷روز هفته طرح
کنید تا راهنماییهای الزم ارائه شود.
ازطرفی سایت رســمی سامانه همتا

 hamta.ntsw.irو ســایت
اطالعرسانی همتا hamtainfo.
 ntsw.irاست و سامانه همتا دامنه
دیگری ندارد .عالوه بر این ،ســامانه
همتا بــرای انجــام فرآیندهای خود
وجهی دریافت نمیکند و انجام همه
فرایندهای سامانه همتا رایگان است.
بنابراین الزم اســت پیش از هرگونه
پرداخــت حتم ًا بایــد از اعتبار درگاه
پرداخــت مطمئن شــد ،ویژگیهای
اولیــه درگاه پرداخت معتبر شــامل
عبــارت  httpsو همچنیــن
عالمــت تأییــد ســرویسدهنده
(معمــو ًال بهصورت قفل ســبزرنگ)
اســت که در ابتــدای آدرس درگاه
پرداخت وجــود دارد .درگاه پرداخت
زیردامنهای از دامنه shaparak.
 irاســت و هرگونه ترکیب دیگری
از کلمــه  shaparakو هــر
پســوند دامنه دیگری بــه غیر از .ir
غیرمجــاز اســت ،به عنــوان مثال
ترکیبهایی نظیر shapaarak
یا  shaparackنامعتبر هســتند.
بــرای اطــاع از آدرس درگاههای
پرداخت اینترنتــی معتبر میتوانید به
تارنمای کاشف به آدرس kashef.
 irمراجعه کنید.

راهاندازی سامانه رصد ارائه سرویس دسترسی پهن باند به شبکه ملی اطالعات
معاون امور پســتی ،ارتباطی و فنــاوری اطالعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،با اشاره
بــه تغییر رویکردها و نیازها به دسترســی پهن باند
ثابت خانگی شــبکه ملی اطالعات ،از امکان رصد
زمانبندی و کیفیت ارائه سرویسهای مذکور خانگی
به وسیله سامانه رصد این سرویسها خبر داد.
به گزارش ایســنا ،مجید حقی با اشــاره به شــیوع
بیماری کرونا و تغییر رویکردها برای ارائه و دریافت
ســرویس ،گفت :به همین دلیل در حوزه ارتباطات
ثابت و ســرویس های مورد نیاز مردم در این حوزه
در ارائه و کیفیت ســرویس های ارائه شــده تمرکز
بیشــتری انجام شــد .یکی از گام ها در این حوزه
ارائه ســرویس در زمانبندی مشخص است و اینکه
مطمئن باشــیم که اپراتورهــا در یک ضرب آهنگ
متناسب به درخواستها پاسخ دهند و سرویسهای
مورد نظر را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه برای رصد نحوه ارائه ســرویسها
پنجره واحدی در این حوزه تعریف شد ،تصریح کرد:
با راهاندازی این سامانه مشتریان سرویسهای ثابت
میتوانند درخواست خود را از طریق این پنجره واحد
ارائه کنند و در همین زمان میتوانند گزینههایی که
در مکان مورد نظر سرویس میدهند را انتخاب کنند.

مشتریان میتوانند همزمان با این سامانه از سامانه
نتسنج پالس ســازمان تنظیم مقررات نیز استفاده
کنند تا از ســابقه ارائه سرویس اپراتورهای مختلف
مطلع شــده و انتخاب بهتر و جهتدارتری داشــته
باشــند و بعد از این مرحله درخواســت مشتری به
اپراتور مورد نظر ارائه میشود و بر اساس زمانبندی
مشخصشده گزارش انجام کار از اپراتورها دریافت
میشود.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با
بیان اینکه زمانبندی تمام سرویسها مشخص شده
است ،گفت :ســرویسدهندگان ملزم هستند که بر
اساس زمانبندی مشخصشده درخواستها را پاسخ
دهند و در صورت تاخیر یا ایجاد مشــکل برای ارائه
سرویس ،اپراتور باید پاسخگو باشد.
حقی بــا اعالم  xdslplus.irبــه عنوان آدرس
اینترنتی این سامانه ،افزود :یکی از مزیت های این
سامانه مشــخص شدن علت تاخیر ارائه سرویس از
طرف اپراتورها است و به دلیل اینکه تمام درخواست
ها از یک ســامانه ارائه می شود امکان ریشه یابی
مشکالت و کمبودها وجود دارد.
وی بــا اشــاره به کمبــود هایــی کــه در حوزه
سرویسهای اینترنت خانگی وجود دارد ،گفت :دلیل

این عقبافتادگیها عدم ارائه ســرویس به موقع و
کیفیت مناسب اســت در صورتی که این سرویس
پایدارترین و ارزانترین ســرویس در مقایسه با دیگر
ســرویسها است و در این شرایط نیز مردم رویکرد
خوبی برای استفاده بیشتر از این سرویس دارند و اگر
زمانبندی دریافت و کیفیت ســرویس مناسب باشد
مردم استقبال بیشتری از سرویس میکنند.
معاون امور پســتی ،ارتباطی و فنــاوری اطالعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره
به اینکه بیشترین شکایتها در حوزه ارتباطات ثابت
موضوع دایری سرویس اســت ،افزود :امیدواریم با
رویکرد پنجره واحد بتوانیم مشــکالت این حوزه را
کاهش دهیم تا موجب افزایش رضایت مشــترکین
از این سرویس شود.
حقی با اشــاره به رویکرد وزارت ارتباطات برای باال
بردن کیفیت ســرویسهای ارائه شده ،تصریح کرد:
بر اساس دســتور وزیر ارتباطات تمام مشترکین در
سطح کشــور که در کیفیت سرویسهای ثابت خود
دچار مشکل هســتند از طریق کمیتههای کشوری
و مدیــران کل  ICTاســتانها رصد میشــود و
بهصورت موردی اگر خط مورد نظر نیاز به اصالح یا
تعمیر دارد به سرعت انجام میشود.

آپدیت جدید اپل برای گوشیهای قدیمی منتشر شد

آپدیت جدید اپل برای گوشیهای قدیمی منتشر شد
اپل سرانجام نســخه سیســتم عامل 12.4.7 iOS
را مخصوص مدلهای قدیمی گوشــیهای آیفون و
تبلتهای آیپد منتشر کرد.
به گزارش ایســنا ،شرکت اپل که همواره به حمایت و

پشتیبانی از محصوالت قدیمی خود شهرت دارد ،پس
از آن که آپدیت جدیدی را برای گوشی های سازگار و
جدیدتر منتشــر کرد ،به تازگی اعالم کرده که نسخه
 ۱۲.۴.۷ iosرا نیــز مخصوص نســخه های قدیمی
محصوالت خود نظیر گوشی های آیفون و تبلت های

آیپد منتشــر کرده و در اختیار کاربران قرار داده است.بر
اساس گزارش وب سایت  ، gsmarenaاین آپدیت
جدید شــامل مدل های قدیمی تر گوشی های آیفون
 ،۵sآیفون  ، ۶آیفون  ۶پالس ،نسل اول آیپد ایر ،آیپد
مینی  ۲و  ۳و همچنین نسل ششم آیپاد تاچ میشود.

افزودن دوستان به واتس اپ با کد مخصوص

واتس اپ مشــغول آزمایش قابلیت جدیدی اســت
که به کاربران اجازه می دهد با اســتفاده از کدQR
دوستان جدید خود را به اپلیکیشن اضافه کنند.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از انگجت ،طبق
گزارشــی جدید در وب سایت، WABetaInfo
ویژگی جدید آزمایشــی واتس اپ استفاده از کدهای
 QRبرای افزودن ســریع و آسان دوستان جدید در

این اپلیکیشن را پشتیبانی می کند.
برخــی کاربران می توانند یــک کد  QRکوچک
را روی صفحه تنظیمات خود مشــاهده کنند .به این
ترتیب با اســتفاده از آن می توان به ســرعت یک
دوست جدید را به فهرست شماره تماس های واتس
اپ افزود.اگر فردی کــد  QRرا در فضای آنالین
به اشــتراک بگذارد ،برای جلوگیری از سواســتفاده

زمان رونمایی از گلکسی نوت ۲۰

زمان رونمایی از گلکسی نوت ۲۰
به دنبال انتشــار اطالعــات و تصاویری از
گوشی گلکسی نوت  ۲۰در فضای مجازی،
منابع مطلع از رونمایی مجازی از گوشــی
یادشده در ماه آگوست خبر میدهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان دی
تی وی ،عکسهایی که از گلکسی نوت ۲۰
در اینترنت منتشــر شده نشان میدهد این
گوشی ابعادی بزرگتر از گلکسی نوت ۱۰
خواهد داشت و فروش آنالین آن از سه ماه
دیگر شروع میشود.
گفته میشود این گوشــی دارای نمایشگر
 ۶.۷اینچی بــوده و قاب آن به خصوص در
لبهها دارای طراحی خمیده اســت .طراحی

دوربین پشتی این گوشی هم شباهت زیادی
به دوربین گالکسی اس  ۲۰الترا دارد.
ابعاد گوشی گلکسی نوت  ۲۰برابر با ۱۶۱.۸
در  ۷۵.۳در  ۸.۵میلیمتر است و لذا ضخامت
آن در مقایسه با گلکسی نوت  ۱۰و گلکسی
نــوت  ۱۰پالس حدود نیم میلیمتر بیشــتر
اســت .در مورد دیگر ویژگیهای فنی این
گوشی هنوز خبر دقیقی در دست نیست.
با توجه به اینکه بعید اســت شیوع ویروس
کرونا در ماه تابســتان نیــز متوقف یا کند
شود ،سامسونگ در حال برنامه ریزی برای
برگزاری مراسم رونمایی مجازی این گوشی
اســت که البته از کم و کیف انجام آن هنوز
خبر دقیقی منتشر نشده است.

احتمالی می توان آن را لغو کرد.
این نخســتین باری نیست که واتس اپ سعی دارد
با استفاده از کدهای  QRفرایندی را برای کاربران
تســهیل کند و هم اکنون از آن برای ورود به پلتفرم
آنالین نیز استفاده می شود.
البته هنوز مشخص نیست ویژگی مذکور برای تمام
کاربران اپلیکیشن عرضه می شود یا خیر.

انگلیس استفاده از تجهیزات
 ۵Gهواوی را محدود می کند

طبــق گزارشــی جدید
دولــت انگلیس تصمیم
دارد استفاده از تجهیزات
هواوی در شبکه اینترنت
 ۵Gخود را محدود و تا
 ۲۰۲۳آنها را حذف کند.
به گــزارش خبرگزاری
مهر بــه نقل از انگجت،
به نظر می رسد تصمیم
انگلیس برای همکاری با هواوی در توســعه شبکه اینترنت نسل
پنجم کوتاه مدت است.
مقامات انگلیسی به روزنامه فاینشنال تایمز فاش کرده اند که دولت
این کشور تصمیم دارد به تدریج اســتفاده از تجهیزات هواوی در
شبکه  ۵Gرا محدود و تا  ۲۰۲۳میالدی آنها را حذف کند.
طبق گزارشی دیگر بوریس جانسون نخست وزیر این کشور درباره
همکاری با هواوی نگران است.
از سوی دیگر ویکتور ژانگ ،نائب رییس هواوی به فاینشنال تایمز
اعــام کرده چنین گزارشــی معقوالنه به نظر نمی رســد و دلیل
همکاری انگلیس و شرکت چینی ،وجود بهترین فناوری ها ،نوآوری
و ذخایر اســت.این در حالی است که آمریکا سعی دارد با اقدامات و
تحریم هایی جدید فعالیت های هواوی را محدود تر کند.

خبر

رشد درآمدزایی شیائومی در
پاندمی کرونا!

گزارش مالی جدید منتشر شده از سوی شیائومی نشان میدهد که میزان تقاضا
برای خرید گوشیهای این شــرکت چینی همزمان با برداشته شدن تدریجی
یک محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا ،شــیائومی که روز گذشــته گزارش جدیدی را در خصوص
عملکرد مالی خود در ســه ماهه نخست ســال جاری میالدی منتشر کرده ،به
تازگی اعالم کرده است که درآمد این شرکت چینی بزرگ در در این بازه زمانی
به میزان  ۱۳.۶درصد رشد و افزایش پیدا کرده است.
این بدان معناست که شیائومی توانسته فراتر از پیش بینی های صورت گرفته
از ســوی تحلیلگران و کارشناســان فعال در حوزه فناوری عمل کند و به یک
موفقیت نسبی در بحران پاندمی کرونا دست پیدا کند.
همچنین میزان فروش گوشــی های گران قیمت مجهز به فناوری شبکه ۵G
در این بازه زمانی در افزایش درآمد شیائومی تاثیرگذار بوده است.
همچنین شــیائومی نســبت به میزان فروش و عملکرد مالی خود در ماههای
آتی بســیار خوشبینانه ابراز امیدواری کرده است این در حالیست که رقبای آن
همچون اپل و سامســونگ بیشــتر برآورد کرده بودند که تاثیر و تبعات منفی
ناشــی از جلو گسترده و پاندمی کرونا در فصل های آینده سال جاری میالدی
نمایان خواهد شد.
طبق آمارهای رســمی منتشر شده شیائومی در سه ماه منتهی به مارس ۲۰۲۰
توانسته محصوالت خود را به ارزش  ۴۹.۷میلیارد یوان معادل  ۷میلیارد دالر به
فروش برساند .این در حالیست که میزان درآمد کسب شده توسط این شرکت
در مدت مشابه سال گذشته  ۴۳.۷۶میلیارد یوان بوده است.
این بدان معناست که شیائومی توانسته در میزان درآمدزایی خود حتی در زمان
شروع گسترده ویروس کرونا در چین نیز به روند صعودی خود ادامه دهد.
شــیائومی بر این باور است که افزایش درآمد این شرکت تا حد زیادی مرهون
باال رفتن قیمت گوشی های  ۵Gبوده است.

گرانی ،بازار تعمیر لپتاپ
را داغ کرد

رییس اتحادیه صنف فنــاوران رایانه از افزایش  ۵۰تا  ۶۰درصدی تقاضای
تعمیرات لپتاپ در سال گذشته خبر داد.
محمــد فرجی در گفتگو با ایســنا ،با اشــاره به افزایش نرخ ارز در ســال
گذشته ،تصریح کرد :در ابتدای سال  ۱۳۹۷به همه کاالها ارز  ۴۲۰۰تومانی
اختصاص داده شــده بود ،امــا بعداً به ارز نیمایی تبدیل شــد که قیمت آن
هم باال رفت و افرادی که در گذشــته می توانســتند با حدود ســه میلیون
تومان لپتاپ بخرند حاال باید حــدود  ۹میلیون تومان برای خرید آن هزینه
میکردند.
وی بــا بیان اینکه این افزایش قیمت به ویژه برای مصرف کنندگان خانگی
و غیرسازمانی ســنگین بود ،اظهار کرد :بنابراین خیلی از افراد به این سمت
حرکت کردند که دســتگاههای معیوب خود را تعمیر کنند یا با اســتفاده از
حافظه های داخلی و خارجی جدید سیســتم خود را ارتقا دهند.
فرجی همچنین از افزایش حدود  ۵۰تا  ۶۰درصدی تقاضای تعمیر و ارتقای
لپتاپ و رایانه در ســال گذشته نسبت به سال های قبل خبر داد.
البته به گفته وی شــیوع ویروس کرونا تقاضای تعمیر لپتاپ را مانند گوشی
افزایش نداده و موارد کمی از ریخته شــدن الکل روی کیبورد وجود داشته،
چرا که اســتفاده از لپتاپ مانند تلفن همراه یک اپیدمی نیست و معموال به
اندازه موبایل جابهجا نمی شــود که نیاز به ضدعفونی کردن داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،از  ۲۱فروردین سال  ۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش
یافت ،تا  ۱۶مرداد که بازار ثانویه ارز راهاندازی شد ،در مقاطعی برای واردات
همه کاالها ،ارز  ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده شــد اما از نیمه دوم مرداد ماه
سال  ۱۳۹۸ارز دولتی فقط برای واردات کاالهای اساسی اختصاص یافت و
تولیدکنندگان ملزم شــدند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز نیمایی
استفاده کنند.

قابلیت جدیدی به
اینستاگرام اضافه شد

قابلیت جدیدی به پلتفرم شــبکه اجتماعی اینستاگرام اضافه شده که کاربران
میتوانند با ظرفیت حداکثر  ۵۰نفر به مکالمه تصویری و ویدئویی بپردازند.
به گزارش ایســنا ،ســرانجام اخبار و گزارشهای منتشرشــده مبنی بر ادغام
اینســتاگرام با قابلیت  Roomsدر اپلیکیشن پیام رسان فیسبوک مسنجر
درســت از آب درآمد و هم اکنون کاربران اینســتاگرامی قــادر خواهند بود با
افزودن حداکثر  ۵۰نفر به صورت مستقیم از داخل این اپلیکیشن به مکالمات
گروهی و تصویری بپردازند.
این ویژگی جدید بدون شــک ،اینستاگرام را از پیام رسان واتساپ جلو خواهد
انداخــت چرا که بــه کاربران امکان اضافه کردن تعداد زیادی از دوســتان و
فالوورهای خود را در این شبکه اجتماعی محبوب و پرطرفدار را میدهد.
کاربران اینســتاگرام برای بهرهمندی از قابلیت مســنجر روم در اینستاگرام و
دعوت از دوستان خود تنها کافیست مراحل زیر را به درستی انجام دهند:
 .۱به قسمت دایرکت اینستاگرام رفته و بر روی آیکون دوربین در گوشه سمت
راست باالی نمایشگر ضربه بزنید
 .۲در اینجــا باید بر روی گزینه  create roomبه معنای ســاخت اتاق
کلیپ کند که در قسمت باالی صفحه وجود دارد
 .۳در زیر این گزینه نوشــته شده اســت ارسال لینک برای ویدیو چت با همه
حتی اگر اکانت اینستا را نداشته باشند
 .۴بعد از این مرحله تنها کافیســت افراد مورد نظر خود را به اتاق ایجادشــده
دعوت کنید
 .۵پــس از کلیک بر روی نــام آن ها ،یک تیک آبی رنــگ در کنار نام آنها
نمایان می شود
 .۶آیفون ارســال در پایین صفحه را بزنیم و در مرحله آخر گزینه  Sendرا
انتخاب کنید
 .۷در این مرحله کاربران میتوانند لینک اتاق ایجاد شده را به اشتراک بگذارند.
در اینجا نکتهای که وجود دارد آن اســت که کاربران باید از قبل اپلیکیشــن
فیســبوک مسنجر را بر روی گوشی خود داشته باشند تا پس از استفاده از این
قابلیت به صورت خودکار از اینســتاگرام خارج شــده و وارد پیام رسان فیس
بوک شوند.

