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استارت آپ هایی که ممکن است پلمب شوند
رئیـس اتحادیـه صنف فنـاوران رایانه تهـران ضمن اعـالم موافقت این 
اتحادیـه بـا پلمـب واحد های اسـنپ و تپسـی بـه دلیل مغایـرت فعالیت 
بـا جـواز صنفی گفـت: مراتـب اجرایی ایـن کار در قالب نامـه ای به اتاق 
بازرگانـی و صنایـع و معادن ایران واگذار شـد. پوشـش گسـترده فعالیت 
آژانس هـای موبایلـی در سـطح تهـران یـک سـالی اسـت کـه موجـب 
حمل ونقـل  سیسـتم  دسـت اندرکاران  و  آژانس هـا  برخـی  نارضایتـی 
شـهری یـا بـه عبارتـی شـیوه سـنتی حمـل و نقـل شـده اسـت. رشـد 
فعالیـت اپلیکیشـن های موبایلـی بـه انـدازه ای بـوده کـه کمتـر کسـی 
را می تـوان یافـت کـه بـا عنـوان «اسـنپ» و «تپسـی» بـه عنـوان دو 
نمونـه از آژانس هـای موبایلـی آشـنایی نداشـته باشـد؛ همانطـور کـه 
نـرخ رشـد تکنولـوژی منجر به رشـد نـرخ رکود در سـاختار های سـنتی 
می شـود، در ایـن حوزه هم شـاهد رشـد روزافـزون اسـتفاده از خدمات 
مبتنـی بر موبایـل و ضربـه بر پیکـره آژانس هایـی هسـتیم که تـا دیروز 
از دسـت بـاال به مسـافران نـگاه می کردنـد. در حالی که اکنـون فعالیت 
صاحبـان آژانـس و در پـاره ای مـوارد تاکسـی ها بـا چالش مواجه شـده 
اسـت، هـر از گاهـی شـاهد اعتراضـات دسـته جمعی آن هـا نسـبت بـه 
فعالیـت آژانس هـای آنالین هسـتیم. تمامـی اظهـارات و دل نگرانی ها 
در حالـی مطرح می شـود که پیـش از این یکی از مسـئوالن حمل ونقل 
شـهری در یـک برنامه تلویزیونی، خبـر از راه اندازی اپلیکیشـن موبایلی 
حمل ونقـل در آینـده و زیـر نظـر تاکسـیرانی را داد. لذا می تـوان اینطور 
برداشـت کـرد کـه مسـئوالن بـه ظرفیت های پنهـان در این حـوزه پی 
بـرده اما چـون با تأخیـر به ایـن موضوع دسـت یافته اند اکنون بخشـی 
از بازارشـان از دسـت رفته و بـا اقداماتـی نظیر اعمـال محدودیت برای 
بازیگـران بخـش خصوصـی، درصـدد بازگردانـی سـهم از دسـت رفته 
خـود هسـتند. گذشـته از ایـن مـوارد، با توجـه بـه این که زنـگ اعمال 

محدودیـت بـرای دو نمونـه مطـرح آژانـس موبایلـی بـه صـدا درآمده، 
رئیـس اتحادیـه صنـف فنـاوران رایانـه تهـران در ایـن بـاره می گویـد: 
براسـاس خواسـته اتاق بازرگانـی و صنایع و معـادن ایران، روز گذشـته 
موافقـت خـود را بـا بسـتن ایـن دو واحـد صنفـی (اسـنپ و تپسـی) در 
قالب نامـه ای بـه این اتاق اعـالم کردیـم. وی ادامه داد: اتـاق بازرگانی 
و صنایـع و معـادن ایـران بـه دلیـل این کـه آژانسـهای موبایلـی مذکور 
جـواز متفاوتـی بـه نسـبت فعالیت خـود دارنـد، طی نامه ای درخواسـت 
پلمـب ایـن واحد هـای صنفـی را به مـا داد که ما هـم متقابال در پاسـخ 
بـه این نامـه اعـالم موافقت کردیـم اما انجـام روال بسـتن و پلمب را به 
خـود اتـاق واگذار کردیـم. رئیـس اتحادیه صنف فنـاوران رایانـه تهران 
بـا بیـان این که مـا مخالـف فعالیت هـای مبتنـی بر تکنولوژی نیسـتیم، 
خاطرنشـان کرد: دسـت های پشـت پـرده ای وجود دارد کـه نمی خواهد 
ایـن دو کسـب وکار بـه فعالیـت خود ادامـه دهنـد. او افزود: بـا این حال 
اختیـار پلمـب ایـن دو واحـد صنفـی بر عهـده اتـاق بازرگانی اسـت و با 
توجـه بـه نقـش نظارتـی کـه در رسـته تولیـد، توزیـع یـا خدمـات فنی 
بر تمامـی اصنـاف دارد، می توانـد مانـع از فعالیت آن ها در کشـور شـود. 
میرمهـدی تصریـح کـرد: در نامـه ای کـه بـه اتـاق بازرگانی نوشـتیم از 
تداخـل فعالیـت صنفـی ایـن دو آژانـس موبایلـی گفتیـم اما ایـن را هم 
گفتیـم کـه اتحادیـه فناوران دوسـت ندارد خـودش به صورت مسـتقیم 
وارد ماجـرای پلمـب شـود و عده ای را از نـان خوردن بینـدازد لذا مراتب 
اجرایـی را بـه خـود اتاق واگـذار کردیـم. وی خاطرنشـان کـرد: بنده به 
شـخصه موافـق صددرصـدی فعالیت هـای اینترنتـی در کشـور هسـتم 
امـا بـه شـرطی کـه قانـون را رعایـت کننـد مثـال ایـن دو اپلیکیشـن 
موبایلـی حاضـر بـه دریافـت جـواز کسـب وکار های مجـازی از اتـاق 

شـوند. بازرگانی 

J    روی پسـورد  قـراردادن  صـرف  آیـا  بایـت،  سـالم   
مودم  هـای وای فـای می توانـد امنیـت آن  ها را تنظیـم کند؟
اگـر بر روی مودم بی سـیم خـود رمـز عبـور قرارداده اید و اطمینـان دارید 
کـه بـا ایـن کار آن را ایمـن کرده ایـد بایـد بدانیـد که در اشـتباه هسـتید. 
هکر هـا می خواهنـد کـه شـما چنیـن چیـزی را بـاور کنیـد تـا همچنان 
بـرای حمـالت آن هـا آسـیب پذیر باقـی بمانیـد بـرای همیـن بـه شـما 
نکاتـی را خواهیـم گفـت کـه هکر هـا امیدوارند شـما از آن هـا بی اطالع 
باقـی بمانیـد. چـرا کـه در ایـن صـورت امـکان نفـوذ آن هـا به شـبکه یا 

رایانـه شـما ناممکن می شـود.
رمزگـذاری WEP برای محافظت از شـبکه بی سـیم شـما عمـًال بی فایده 
اسـت. رمزگـذاری WEP در عـرض چنـد دقیقـه و بـه آسـانی قابل کرک 
شـدن اسـت و تنهـا حـس اشـتباه امنیـت را بـه کاربر القـا می کنـد. حتی 
یـک هکـر تازه کار نیـز می توانـد الگوریتم رمزنـگاری محرمانگـی معادل 
سـیمی Wired Equivalent Privacy یـا بـه اختصـار WEP را در عرض 

چنـد دقیقـه بشـکند. در نتیجـه ایـن موضـوع ایـن الگوریتـم را بـه یـک 
مکانیـزم دفاعـی ناکارآمـد تبدیل می کند. بسـیاری از کاربران هسـتند که 
از سـال ها پیـش بـر روی روتـر بی سـیم خود یـک رمز عبـور بـا الگوریتم 
 WPA2 تنظیـم کرده انـد و اقدامی نیز بـرای تغییر آن به رمزگـذاری WEP

 WPA2 صـورت نداده اند. به روزرسـانی روتر بی سـیم به روش رمزنـگاری
بسـیار سـاده اسـت. شـما می توانیـد راهنمـای روتر بی سـیم را در سـایت 
سـازنده آن مطالعـه نمایید. نکته دوم این اسـت که باید اسـتفاده از قابلیت 
دسـتگاه  های  اتصـال  از  جلوگیـری  جهـت   MAC آدرس نمـودن  فیلتـر 
ناشـناس را فرامـوش کنید زیرا این روش بسـیار غیرموثر بوده و به آسـانی 
قابـل شکسـتن اسـت. هکر هـا به سـادگی امـکان جعل یـک آدرس مک 
تقلبـی را دارنـد کـه به خوبـی با نمونـه صحیـح آن برابری می کنـد. تمام 
چیـزی کـه یک هکر احتیـاج دارد یک ابزار دسـتیابی به بسـته  های تبادل 
شـده جهـت رصد ترافیک شـبکه اسـت تـا بفهمد کـه کـدام آدرس  های 

مک توسـط شـبکه مـورد پذیـرش قـرار می گیرند.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
VGA Card

۱.۵۷۰.۰۰۰XFX ATI 5450 2GB D3 64bit
۵.۹۰۰.۰۰۰GIGABYTE GVN750 2GB DDR5
۱.۸۰۰.۰۰۰GIGABYTE N710 2GB DDR3

۱۶.۵۰۰.۰۰۰GIGABYTE GV N1060 6GB DDR5
۲.۷۵۰.۰۰۰VGA XFX R7 240 4GB DDR3

Monitor
۳.۸۰۰.۰۰۰LG 19” M38A-BB
۳.۵۰۰.۰۰۰BENQ DL2020 19.5"
۳.۳۹۰.۰۰۰Samsung LED S19H325N Plus
۵.۲۰۰.۰۰۰Dell E2014 19.5"
4.۱۹۰.۰۰۰HP LV1911  18.5”

MainBoard
۱۷.۰۰۰.۰۰۰GIGABYTE Z170X-Soc Force
۵.۵۵۰.۰۰۰GIGABYTE Z170-D3H
۲.۹۹۰.۰۰۰GIGABYTE P110-D3
4.۵۰۰.۰۰۰GIGABYTE H170-HD3
۲.۸۳۰.۰۰۰GIGABYTE H110M-S2PT

CPU
۱.4۵۰.۰۰۰Intel 1155 G630
۲.۰۶۰.۰۰۰ Intel 1150 G3250
4.4۵۰.۰۰۰Intel 1151 Core i3-6100
۳.۵۰۰.۰۰۰Intel 1155 Core i5-2400
۱۵.۰۰۰.۰۰۰Intel 1151 Core i7-6700K

Ram
۱.۰۱۰.۰۰۰KINGMAX 4GB DDR3 1600
۱.۸۵۰.۰۰۰APACER 8GB DDR3 1600
4.4۵۰.۰۰۰KINGMAX 16G DDR4 2400
۲.۲۵۰.۰۰۰Apacer 8GB DDR4 2400
۱.۸۵۰.۰۰۰KINGMAX 8GB DDR3 /NOTEBOOK

Hard
۲.۰۲۰.۰۰۰1TB WD BLUE 64MB
۲.۹۵۰.۰۰۰2TB Seagate 64MB
4.۰۰۰.۰۰۰3TB WD BLUE 64MB
۵.۲۳۰.۰۰۰4TB Seagate 64MB
۲.4۵۰.۰۰۰1TB WD 8MB BLUE /NOTEBOOK


