
سال دهم/شماره چهارصد و شصت و یک /چهارشنبـه 3 خرداد 1396
24 May 2017 /  www.Khorasannews.com

معـاون توسـعه مدیریت، هماهنگـی و امور پشـتیبانی وزارت ارتباطات با 
اشـاره بـه تجهیز27 هزار روسـتا به اینترنت از راه انـدازی هزار ATM در 
روسـتاها بـرای ارائه خدمـات جدید بانکی خبر داد. مهدی راسـخ، معاون 
توسـعه مدیریـت، هماهنگی و امور پشـتیبان وزارت ارتباطات در جلسـه 
توجیهـی کنتـرل قـرارداد ارائه خدمات پولـی و بانکی از طریق دسـتگاه 
خودپـرداز ATM  در دفاتـر ICT روسـتایی، گفــت: تجهیـز 27 هـزار 
روسـتا بـه اینترنـت یکـی از برنامه هـای اجـرا شـده در راسـتای کاهش 
شـکاف جامعه شـهری و روسـتایی بوده اسـت افزود : همچنین 18 هزار 
روسـتای دیگـر هـم بـرای تجهیـز بـه اینترنـت در دسـت اقدام اسـت. 
راسـخ بـه ارائه خدمات جدید بانکـی به عنوان یکی دیگـر از برنامه های 
مربـوط به توسـعه روسـتایی اشـاره کرد و گفـت: برای اجـرای این طرح 
مناقصـه ای برگـزار شـد کـه پسـت بانـک ایـران به عنـوان برنـده این 
مناقصـه، نصـب و پشـتیبانی هـزار خود پـرداز در هـزار نقطه روسـتایی 
را عهـده دار شـد. همچنیـن خسـرو فرحـی، مدیـر عامـل پسـت بانک 
ایـران نیـز در ادامـه این جلسـه با بیـان اینکه پسـت بانک ایـران بانک 
تخصصـی ICT   ایـران اسـت، افـزود: بـر اسـاس سیاسـت های اقتصاد 
مقاومتـی اقدامـات موثـری در مناطـق محـروم انجـام شـده اسـت کـه 
نصـب و راه انـدازی هـزار خودپرداز در هـزار نقطه روسـتایی یکی دیگر 
از ایـن اقدامـات اسـت. وی تصریح کـرد: ما تالش داریم بر اسـاس این 
طـرح بهترین و شایسـته ترین خدماتـی که مورد انتظـار وزارت ارتباطات 
و مـردم باشـد را در روسـتا هـا ارائـه کنیـم. مدیـر عامـل پسـت بانـک 
ایـران بـا اشـاره بـه اینکـه از زمان امضـای قـرارداد، برنامه ریـزی برای 
اجـرای آن انجام شـده اسـت، خاطر نشـان کرد: بـا برنامه ریـزی انجام 
شـده امیدواریم بتوانیم ارائه بیشـترین خدمت به بیشـترین افراد سـاکن 
روسـتا کـه یکـی از اهداف این طـرح اسـت را انجام دهیم و بسـتری را 

نیـز بـرای برنامه های آینـده در این حـوزه فراهم کنیـم. وی تاکید کرد: 
 ATM بـر اسـاس ایـن قـرارداد در هزار نقطه روسـتایی کشـور کـه فاقد
هسـتند در ابتـدای کار بـه مدت پنج سـال این دسـتگاه را نصـب و ارائه 
خدمـت می کنیـم و در ایـن نقاط تقریبـا تمام سـرویس های بانکی مانند 
حوالـه، شـارژ، دریافت هـای نقـدی  و غیـر نقـدی و پرداخـت قبوض از 
ایـن طریـق انجام می شـود. مرتضی بـراری، معاون امـور دولت، مجلس 
و اسـتان های وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات هـم در سـخنانی 
یکـی از مهمتریـن اقدامـات انجام شـده در اسـتان ها را توسـعه خدمات 
الکترونیـک در روسـتاها اعـالم کـرد و افـزود: بـا مجهز شـدن 27 هزار 
روسـتا بـه شـبکه باند پهـن کـه از 4G هـم تکنولـوژی باالتـری دارد، 
براسـاس برنامه ششـم توسـعه بایـد چهار خدمـت محوری در روسـتاها 
توسـعه پیـدا کنـد. وی بـا اشـاره بـه ارائـه خدمات بانکی توسـط پسـت 
بانـک بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن خدمـات ارائـه شـده در روسـتاها، 
تصریـح کـرد : توسـعه زیرسـاخت هـای ارتباطـی کشـور بایـد منجـر 
بـه رونـق اقتصـادی و اشـتغال و باعـث ارتقـای شـاخص آموزشـی در 
روسـتاها شـود. بـراری تاکیـد کـرد: البته بخـش خصوصی هم بـا ایجاد 
ایـن زیرسـاخت ها بـرای سـرمایه گـذاری در روسـتاها اعـالم آمادگـی 
کـرده اسـت و مدل هـای اقتصـادی فعالیت ایـن بخش نیز برآورد شـده 
اسـت. وی اظهار امیدواری کرد که در سـال اقتصاد مقاومتی اشـتغال و 
تولیـد، ایـن اقدامات باعث اشـتغال، اقتصاد پایدار، تولید محتوا و توسـعه 
بخش اقتصاد کشـاورزی در روسـتاها شـود. همچنین در این جلسـه که 
برخـی از مدیـران سـتادی وزارت ارتباطـات و پسـت بانـک ایـران و نیز 
مدیـران کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان ها به صـورت ویدیو 
کنفرانسـی حضـور داشـتند، مباحثـی درباره نحوه اجـرای این قـرارداد و 

نصـب و پشـتیبانی دسـتگاه های ATM  مطرح شـد.

نصب 1000 دستگاه خودپرداز در هزار نقطه روستایی
5/500/000 ریال
5/650/000 ریال
5/700/000 ریال
8/300/000 ریال
2/840/000 ریال

 GIGABYTE  Z170-GAMING K3
GIGABYTE  Z170X-GAMING 3

GIGABYTE  Z170X-UD3
GIGABYTE Z270-Gaming3
GIGABYTE H110M-S2PT  

4/350/000 ریال
7/040/000 ریال
12/900/000 ریال
15/800/000 ریال
12/400/000 ریال

Intel Core i3-7100(3M Cache, 3.90 GHz)
Intel Core i5-7400(6M Cache, 3.00 GHz)
Intel Core i7-6700K(8M Cache, up to 4.20)

Intel Core i7-7700K(8M Cache, up to 4.50 GHz)
Intel Core i7-7700(8M Cache, up to 4.20)

4/990/000 ریال
1/860/000 ریال
4/000/000 ریال
5/400/000 ریال

2/370/000 ریال

4TB WD BLUE  64MB 
1TB SEAGATEBARRACUDA   64MB

 250GB SAMSUNG EVO 850
4TB  WD MY BOOK NEW EXT

1TB WD  Blue 8MB NOTEBOOK

| Disk Drive |

| Processor |

| Minboard |یادداشت

1/850/000 ریال
1/020/000 ریال
1/800/000 ریال
10/600/000 ریال
12/700/000 ریال

8GB KingMax  1600 SO-DIMM  NOTEBOOK
4GB G.SKILL   1600   DDR3 
8GB Apacer   1600     DDR3

32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 2800    DDR4
32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 3200    DDR4      

| RAM |

 سالم بایت، آیا صرف قرار دادن پسورد روی مودم های 
وای فای می تواند امنیت آن ها را تضمین کند؟

اگر بر روی مودم بی ســیم خود رمز عبور قرار داده اید و اطمینان دارید که 
با این کار آن را ایمن کرده اید باید بدانید که در اشــتباه هســتید. هکرها 
می خواهند که شما چنین چیزی را باور کنید تا همچنان برای حمالت آن ها 
آسیب پذیر باقی بمانید برای همین به شما نکاتی را خواهیم گفت که هکرها 
امیدوارند شــما از آن ها بی اطالع باقی بمانید. چرا که در این صورت امکان 

نفوذ آن ها به شبکه یا رایانه شما ناممکن می شود.
رمزگذاری WEP برای محافظت از شبکه  بی سیم شما عماًل بی فایده 
اســت. رمزگذاری WEP در عرض چند دقیقه و به آسانی قابل کرک 
شدن است و تنها حس اشتباه امنیت را به کاربر القا می کند. حتی یک 
 هکر تازه کار نیز می تواند الگوریتم رمزنگاری محرمانگی معادل سیمی
Wired Equivalent Privacy  یا به اختصار WEP را در عرض چند 

دقیقه بشــکند. در نتیجه این موضوع این الگوریتم را به یک مکانیزم 
دفاعی ناکارآمد تبدیل می کند. بسیاری از کاربران هستند که از سال ها 
پیش بر روی روتر بی سیم خود یک رمز عبور با الگوریتم WEP تنظیم 
کرده انــد و اقدامی نیز برای تغییر آن بــه رمزگذاری WPA2 صورت 
نداده اند. به روزرســانی روتر بی سیم به روش رمزنگاری WPA2 بسیار 
ساده است. شــما می توانید راهنمای روتر بی سیم را در سایت سازنده 
آن مطالعه نمایید. نکته دوم این اســت که باید استفاده از قابلیت فیلتر 
نمودن آدرس MAC جهت جلوگیری از اتصال دســتگاه های ناشناس 
را فراموش کنید زیرا این روش بســیار غیرموثر بوده و به آسانی قابل 
شکستن است. هکرها به سادگی امکان جعل یک آدرس مک تقلبی را 
دارنــد که به خوبی با نمونه صحیح آن برابری می کند. تمام چیزی که 
یک هکر احتیاج دارد یک ابزار دستیابی به بسته های تبادل شده جهت 
رصد ترافیک شــبکه اســت تا بفهمد که کدام آدرس های مک توسط 

شبکه مورد پذیرش قرار می گیرند.

پرسشوپاسخسختافزار

1/450/000 ریال
1/800/000 ریال
2/820/000 ریال
3/850/000 ریال
5/200/000 ریال

GIGABYTE N710  1GB  DDR3   64bit
GIGABYTE N610  2GB  DDR3   64bit
GIGABYTE GT730 2GB  DDR3 128bit
GIGABYTE GT 740 OC 2GB DDR5 128bit
GIGABYTE GTX 750Ti OC 2GB DDR5 128bit

5/030/000 ریال
5/800/000 ریال
5/950/000 ریال
6/900/000 ریال
7/500/000 ریال

X.VISION   22”      XL2220AIH SP
LG   22”   MP58-VQ  IPS HDMI

LG   24”   M47VQ-P   HDMI
LG   24”   MP68VQ  IPS HDMI 
LG   24”   MP59G-P  GAMING

| Monitor|

| VGA |


