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حتما در اخبار خوانده اید که در چند هفته گذشته موجی از ویروس ها، باج 
افزارها و بد افزارها در جهان ســایبری به راه افتاده اســت و سایت های 
مختلف و همچنین کاربران عادی مورد تهدید واقع شده اند. هفته پیش 
شاهد ایجاد مشکل برای سایت هایی نظیر سایت بانک مرکزی کشور و 
همچنین سایت اپراتور ایرانسل بودیم. این موارد همه نشان از این دارد 
که در موقعیت فعلی باید بیش از هر وقت دیگری نکات امنیتی را رعایت 
کــرده و آن ها را جدی بگیرید تا بتوانید از به خطر افتادن اطالعات خود 
جلوگیری کنید. با توجه به این که راحتی و آســایش استفاده از خدمات 
و ســرویس های اینترنتی را تجربه کرده ایم، بسیار سخت خواهد شد اگر 
قرار باشــد به روال قدیم خود باز گردیم. اگر به این فکر هســتید که از 
فعالیت های آنالینی از قبل خریدهای آنالین خود دســت بکشــید، باید 
بگوییم که اشتباه می کنیم. در این باره تنها کافی است با توجه به حضور 
هکرها در فضای مجازی، هنگام خرید آنالین نکات امنیتی را بیشــتر از 
گذشــته رعایت کنید تا بدین ترتیب فرصت سوءاســتفاده برای هکرها 
فراهم نشود. خرید کردن به صورت آنالین بسیار راحت است، اینکه تنها 
با چند کلیک ســاده می توانید محصول یا محصوالت بیشتر را با قیمت 
مناسب تر بدون هیچ زحمتی در منزل خود تحویل بگیرید. اما در فضایی 
که کاربر و انتقال وجه وجود دارد، هکرهای مخرب و پرسه زن هم برای 
ضربه زدن به حساب ها وجود خواهند داشت و یکی از تاکتیک های مورد 
عالقه هکرهای مخرب راه اندازی وب سایت های خرید جعلی است. اول 
از همه اطمینان حاصل کنید که شما در حال خرید از یک آدرس اینترنتی 
واقعی هســتید و به سایت های خرید امن که از اطالعات شما محافظت 
کنند، دسترسی داشته باشید. برای خرید از یک وب سایت، مطمئن شوید 
که با SSL رمزگذاری شــده اســت و این را بدانید که هر وب سایت با 
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از اتصاالت امن برای خرید آنالین استفاده کنید تا ایمن بمانید و دستگاه 
وای فای خود را در مکان مناســب و رمزگذاری با استفاده از WPA2 که 
یکی از بهترین و امن ترین روش های رمزگذاری است قرار دهید. سیستم 
عامل خود را با استفاده از مرورگر و آنتی ویروس به روزرسانی کنید. چشم 
از حساب های خود برندارید. یعنی به صورت دوره ای حساب بانکی خود 
را بررســی و چک کرده تا از هرگونه فعالیت مشــکوک با خبر شوید. از 
اســتفاده کلمه عبور یکسان برای حساب های خود جدا بپرهیزید. این به 
خودی خود یک خطر امنیتی بزرگ محسوب می شود. حتما یک نسخه 
از تراکنش خریدهایی که از فروشگاه به صورت آنالین انجام داده اید را 
حفظ کنید که در صورت بروز مشــکل توسط آن اقدام و پیگیری کنید. 
از پرداخت به صورت کارت به کارت در فروشگاه های آنالین بپرهیزید. 
همچنین از نگهداری رسید بانکی و اطالعات بانکی در کنار کارت بانک 
جدا بپرهیزید. از ذخیره اطالعات بانکی روی گوشــی های خود هنگام 
خرید از فروشگاه های آنالین بپرهیزید چون هکرها با آلوده کردن گوشی 
با نرم افزارهای مخرب می توانند به راحتی به اطالعات حساب ها، شماره 
تلفن ها، یادداشت ها و عکس ها  دسترسی داشته باشند. از فروشگاه هایی 
خریــد کنید که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هســتند. حتما از صفحه 
کلیدهای مجازی استفاده کنید. مبالغ را از طریق کارت اعتباری پرداخت 
کنیــد. این ابزارها از بهترین و اثرگذارتریــن روش ها برای محافظت و 
حمایت از اســتفاده کننده است. ارســال پول از طریق سیستم مخابراتی 
می تواند ریســک داشته باشد. همانند ارسال وجه نقد، اگر یک بار ارسال 
شود، دیگر ارسال شده اســت. شما نمی توانید آن را برگردانید. خرید در 
اینترنت و اســتفاده از ابزارهای شــبه  نقد مانند چک شخصی می تواند 
ریســک داشته باشد. تنها زمانی از این ابزارها استفاده کنید که شخصی 

که با او معامله می کنید را می شناسید.

حفظ امنیت در خریدهای آنالین

یادداشت

 هنگام نصب ویندوز جدید در بخش بایوس که می روم، 
صفحه کلید از کار می افتد، مشکل ازچیست؟ صفحه کلید 

سالم است! می توان بایوس سیستم را آپدیت کرد؟ 

صفحه کلید شما یواس بی است زمانی که به محیط بایوس می روید این پورت کار 
نمی کند لذا باید ابتدا دربایوس و قسمت صفحه کلید، امکان شناسایی پورت یو اس بی 
را تعریف کنید و بعد سیستم را راه اندازی مجدد کنید. مشکل برطرف خواهد شد.  

چیست؟یک  مودم  سوختن  فهمیدن  بایت!راه  سالم   
مودم خوب هم معرفی کن 

شما باید نوع مودم را مشخص می کردید اما اگر مودم شما داخلی است بعد 
از مطمئن شــدن نسبت به نصب کامل نرم افزار، اتصال را برقرار کنید و در 
کنار آن گوشی ثابت منزل را بردارید. در صورتی که صدای شماره گیری به 

گوش نرسید یعنی مودم سوخته است. درصورتی که مودم شما خارجی است 
روشن نشدن چراغ ها به معنای سوختن مودم است. همچنین باتوجه به نوع 
نیاز می توانید از بازار مودم مناسب با قیمت های مختلف را خریداری نمایید. 

 سالم بایت.سیستمي دارم با این مشخصات ولي موقعي که 
 سیستم هنگ مي کنه سیستم ریستارت میشه. مشکل از کجاست؟
 Min:giga m55SLI-s4 f10 ram: 2g geil graphic:1g ddr3

 power:green 330

هنگ و راه اندازی مجدد سیستم علل مختلف نرم افزاری و سخت افزاری دارد. از این 
رو باید به صورت دقیق مشخص شود  که در حین اجرای نرم افزار خاص این اتفاق رخ 
می دهد یا به طور معمول منجر می شود. درهر کدام باید به سراغ نکات مخصوص 
به آن بروید لذا به سوال کلی شما نمی توان پاسخی دقیق داد. با این حال مهم ترین 
قطعاتی که باید آن ها را ابتدا مورد بررسی قرار دهید پاور و پردازنده سیستم است.

پرسشوپاسخسختافزار

2/200/000 ريال
5/700/000 ريال
5/800/000 ريال
8/300/000 ريال
11/100/000 ريال

13/600/000 ريال
12/680/000 ريال
11/650/000 ريال
6/620/000 ريال
4/210/000 ريال

Intel Core i7-7700K(8M Cach)
Intel Core i7-6700K(8M Cach)

Intel Core™ i7-7700(8M Cache)
Intel Core i5-7400(6M Cache, 3.00 GHz)

Intel Core i3-7100(3M Cache)

3/550/000 ريال
5/300/000 ريال
3/900/000 ريال
2/340/000 ريال
1/830/000 ريال

SSD WESTERN 240GB  
4TB  WD MY BOOK NEW EXT

3TB WD BLUE 64MB 
1TB WD  Blue 8MB NOTEBOOK

1TB SEAGATE BARRACUDA 64MB

24/000/000 ريال
22/180/000 ريال
12/000/000 ريال
7/150/000 ريال
3/850/000 ريال

GIGABYTE  GV-N1070 -XTREME 8GB
GIGABYTE  GV-N1070G1 -8GB DDR

XFX  ATI 7990 6GB DDR5  384bit 
GIGABYTE GV-N1050G1 -GAMING 2GB
GIGABYTE GV-N740D5OC -2GB DDR5 

5/030/000 ريال
3/500/000 ريال
5/950/000 ريال
3/400/000 ريال
7/500/000 ريال

X.VISION 22” XL2220AIH IPS
LG 20” MP38-HB  IPS HDMI

LG 24” M47VQ-P HDMI
LG 20” MP38-AB  IPS 

LG 24” MP59G-P  GAMING

| Monitor |

| VGA |

| HARD |

| Processor |

| Minboard |

11/760/000 ريال
8/950/000 ريال
1/800/000 ريال
1/050/000 ريال
600/000 ريال

32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 3200   
32GB G.SKILL DUAL RIPJAWS 2400     

8GB G.SKIL  AEGIS 1600 DDR3
4GB KingMax 1600 SO-DIMM  

2GB PATRIOT   DDR3 

| RAM |

GIGABYTE  Z270-GAMING 3
GIGABYTE   Z270X-UD3

 GIGABYTE  Z170-GAMING K3
GIGABYTE   P110-D3  

GIGABYTE H110M-S2PT  


