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بر اساس اعالم مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه، گزارش های 
موجود نشان از افزایش مخاطرات سایبری دارد و این افزایش برای آینده 
نیز قابل پیش بینی است. مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه به 
تازگی به بررسی تهدیدات سایبری متوجه بازار سهام پرداخته است که در 
این زمینه گزارش های موجود نشان از افزایش مخاطرات سایبری دارد و 
این افزایش برای آینده نیز قابل پیش بینی است. بر این اساس باید گفت 
در دنیای امروز استفاده از فناوری  اطالعات در اقتصاد به دلیل هزینه های 
پایین، امکانات بیشــتر، سرعت، ســهولت و اطمینان به شکل فزاینده ای 
افزایش پیدا کرده اســت، اما فناوری ها و کاربــرد فراگیر آن ها در اقتصاد 
مدرن با وجود مزایای گســترده آن با مخاطراتی نیز روبرو است. از این رو 
فناوریها همواره با مخاطراتی همراه هســتند و وجود ایراد در یک سیستم 
الکترونیکی مهم می  تواند عوارض دنباله  داری برای همه افراد مرتبط با آن 
ایجاد و در برخی موارد ممکن است پایداری کل سیستم های مالی یا حتی 
کل اقتصاد را تهدید کند. هرچند این مخاطرات تا حدودی شناسایی شده اند 
و اقدامات محافظتی متعددی از جمله تنظیم چارچوب های مقرراتی صورت 
گرفته اســت اما تمرکز این اقدامات محافظتی بیشــتر بر روی مقاومت 
سیســتم ها در برابر اشکاالت عملکردی بوده و کمتر بر روی رویدادهایی 
که ممکن اســت با هدف خرابکارانه صورت بگیردمتمرکز شده است. در 
این میان بازار سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی بیشترین 
بهره را از فن آوری اطالعات برده و در این مســیر با تهدیدات ســایبری 
نیز مواجه اســت؛ چرا که بازارهای ســرمایه به دلیل ماهیتی که دارند از 
پیشروان توسعه فناوری به حساب می آیند و معامالت بازار سرمایه از طریق 
سیســتم های الکترونیکی و با انعطاف و سرعت غیرقابل تصوری صورت 
می گیرد. همچنین مخاطرات ســایبری، تهدیدات فزاینده و قابل توجهی 
را به یکپارچگــی، محرمانگی اطالعات، کارایی و پایداری بازارهای مالی 

در کل دنیــا وارد کرده اند. به عنوان مثال در فوریه 2014 در کواالالمپور، 
اعضای آیسکو )ســازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار( تصمیم 
گرفتند تا بررســی بیشــتری بر نحوه حمایت از ذینفعان بازار سرمایه به 
وسیله توســعه امنیت سایبری داشته باشند. بنابراین باید گفت مخاطرات 
سایبری پدیده ای بســیار پیچیده و با رشد فزاینده است که صرفا با تکیه 
بر راهکارهای اســتاندارد مدیریت ریسک نمی توان آن را کنترل کرد و با 
توجه به ماهیت بالقوه سیستمی این گونه مخاطرات، راهکارهای هدفمند 
و اصولی می توانند در مقابله با آن ها موثر باشــند. افزون بر این آمارهای 
مربوط به حمالت سایبری معموال دقیق نیستند و بسیاری از سازمان ها در 
راستای حفظ اعتبار خود، حمالت سایبری را گزارش نمی کنند و برخی از 
ســازمان ها نیز از حمالتی که به آن ها شده است، اطالع ندارند. بنابراین، 
آمارهای موجود، تخمین حداقلی از میزان حمالت سایبری است. با وجود 
این، همه بر این امر گواهی می دهند که تعداد حمالت سایبری و خسارات 
ناشی از آن ها بسیار بیشتر شده است. همچنین بر اساس گزارش بررسی 
امنیت اطالعات PwC در ســال 2016 - که از مصاحبه با 10 هزار مدیر 
از 127 کشــور جمع آوری شده است- تعداد رخدادهای امنیتی تشخیص 
داده شــده در سال 2015 در مقایســه با سال 2014 افزایش 38 درصدی 
داشــته است. در گزارش دیگری نیز از همین مرجع، رخدادهای امنیتی از 
سال 2009 تا سال 2014 میالدی، 66 درصد افزایش یافته است. به عالوه 
این که 10 درصد از این مدیران اعالم کردند که خســارات مالی ناشی از 
رویدادهای امنیتی آن ها بیش از 10 میلیون دالر بوده است.  بر این اساس 
باید گفت ســایر رویکردهای فناوری محور در بازارهای سرمایه همچون 
افزایش استفاده از دستگاه های موبایل، برون سپاری و رایانش ابری، اگرچه 
بهره مندی از مزیت های آن ها امری ناگزیر است، اما در عین حال می توانند 

آسیب پذیری های بیشتری در برابر حمالت سایبری ایجاد کنند. 

تهدیدات سایبری در کمین بورس

یادداشت

صحیح  نصب  طریقه  امکان  صورت  در  بایت،  سالم   
دستگاه بلوتوث روی رایانه را به صورت مرحله به مرحله 

توضیح دهید.
نصب این دستگاه و استفاده نرم افزاری از آن نیازمند اندکی دقت است. برای 

این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
1- نصب Patch های USB مادربورد از روی CD مادربورد بر روی کامپیوتر. 
2- اتصال Bluetooth خریداری شــده بــه USB کامپیوتر. 3- بعد از اتمام 
شناختن سخت افزار USB بر روی کامپیوتر به صورت اتوماتیک، تا اتمام نصب 
آن توســط Windows صبر کنید. 4- بعد از اتمام کار ویندوز، USB را بیرون 
آورید. 5- حاال CD بلوتوث که داخل پکیج خریداری شــده موجود می باشد را 
داخل CD�ROM قرار دهید. 6- در هنگام نصب، خطای نبودن ســخت افزار 
USB را می گیرد. در این هنگام USB که در آورده شده بود را دوباره به پورت 

خودش وصل کنید و پیغام خطا را OK کنید. 7- بدون Restart کردن دستگاه 
نرم افزار PC Suite را نصب کنید. 8- در هنگام نصب گزینه Install SDK را 

غیر فعال کنید. 9- کامپیوتر  توسط نرم افزار و با اطالع شما Restart می شود. 
10- بعد از شروع مجدد کلید Finish را بزنید. 11-دقت تا این مرحله به هیچ 
عنوان روی آیکن های بلوتوث و یا m�Router کلیک نکنید. 12- در این مرحله 
روی آیکن بلوتوث راست کلیک کرده و گزینه Join Network را انتخاب کنید. 
13- گزینــه My Device را فعال کنید. 14- برای موبایل خود در قســمت 
بلوتوث گوشــی نامی بدهید و بلوتوث دستگاه فعال باشد. 15- دکمه Next را 
کلیک کنید. دستگاه بعد از جستجو نام گوشی را پیدا میکند. 16- بعد از آن گزینه 
اول یعنی Choose Passkey را انتخاب کنید. 17- دســتگاه یک شماره به 
شما می دهد. آن را یادداشت کنید و همیشه در اختیار داشته باشید. 18- اکنون 
گوشی هم اکتیو شده است و شماره می خواهد. 19- شماره یادداشت شده را وارد 
 کرده و OK کنید. 20- مراحل نصب با نوشتن Installation به اتمام می رسد.
 Connect A راســت کلیک کــرده و گزینه m�Router 21- بر روی آیکن
Blue را انتخاب کنید. 22- بعد از جستجو، موبایل شما را با اسم پیدا می کند. 

موبایل را انتخاب کرده OK کنید. 23- برنامه PC Suite را اجرا کنید.

پرسشوپاسخسختافزار

8/400/000 ريال
7/700/000 ريال
5/500/000 ريال
3/000/000 ريال
2/700/000 ريال

13/700/000 ريال
12/650/000 ريال
11/600/000 ريال
6/600/000 ريال
4/170/000 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)

3/650/000 ريال
5/535/000 ريال
3/395/000 ريال
2/400/000 ريال
1/850/000 ريال

SSD  APACER AS330 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 

5/100/000 ريال
3/550/000 ريال
6/050/000 ريال
3/450/000 ريال
9/700/000 ريال

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

LG 24” M47VQ-P HDMI
LG   19” MP38َA-BB 

LG   27” MP68V IPS HDMI

| Monitor |

| VGA |

| Disk Drive |

| Processor |

| Minboard |

11/900/000 ريال
9/100/000 ريال
1/820/000 ريال
1/900/000 ريال
700/000 ريال

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

8GB G.SKIL  AEGIS 1600 DDR3
8GB KingMax 1600 NOTEBOOK

2GB PATRIOT   DDR3 

| RAM |

GIGABYTE  Z270-GAMING 3
GIGABYTE   Z270X-UD3

 GIGABYTE  Z170-GAMING K3
GIGABYTE   P110-D3  

GIGABYTE H110M-S2PT  


