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* وكيل پايه يك دادگستري

مبارك به اتهام قطع کردن «اينترنت» مجرم شناخته شد
Á Áشرق :حسنی مبارك ،رییسجمهور
س�ابق مصر ،احمد نظیف نخستوزیر و
حبیب العادلی وزیر كشور دوران مبارك
به دلیل محروم كردن شهروندان انقالبی
مصر از سرویسهای اینترنتی و ارتباطی،
مجرم شناخته شده و باید به ترتیب ،۲۰۰
 ۴۰و ۳۰۰میلیون جنیه جریمه پرداخت
كنند .این حك�م از س�وی دادگاه عالی
در نظر گرفته ش�ده اما وكیل مبارك به
این حكم اعتراض كرده اس�ت .در حالی
كه این روزها با به سر كار آمدن «محمد
مرس�ی» رییسجمه�ور انقالب�ی مصر،
اخبار مربوط به مبارك و وضعیت وی به
حاش�یه رانده شده اس�ت ،دادگاه عالی
این كشور دوباره موضوع دیكتاتور مصر
و سرنوش�ت مال و ام�وال وی را به میان
كشیده است .روزنامه البشایر در اینباره
مینویسد این در حالی است كه پیشتر،
حس�نیمبارك با نپذیرفتن مسوولیت
قطعی اینترنت ،محمد حسین طنطاوی
رییس كنونی ش�ورای نظامی مصر را در
این خصوص مقصر دانس�ته بود .مبارك
مدعی اس�ت در آن زمان ،گروهی كه به
ریاست نخس�توزیر تشكیل شده بود،
خدم�ات اینترنت�ی و ارتباطاتی را قطع
كرد و وی هیچ دستور شفاهی یا كتبی در این مورد صادر
نكرده بود .پیش از این حسنیمبارك دیكتاتور مصر كه
این روزها موضوع دادگاهی ش�دن وی در قاهره به یكی
از جنجالیترین اخبار تبدیل ش�ده اس�ت ،مس�وولیت
قطعی اینترنت در زمان بروز ش�ورشهای مردمی كه به
سرنگونی وی منجر شد را نپذیرفت و طنطاوی را در این
خصوص مقصر دانس�ت .محمد حسین طنطاوی حاكم
فعلی مصر است كه در زمان حسنیمبارك ،به مدت 20
س�ال وزارت دفاع و صنایع دفاع این كش�ور را برعهده
داشته است .براساس گزارش الجزیره ،محمد عبدالوهاب
وكیل حسنیمبارك در گفتوگو با خبرنگاران به نقل از
مبارك مدعی شد كارگروهی متشكل از طنطاوی كه در
آن زمان وزیر دفاع و فرمانده ارتش بود ،بدون مشورت با
وی ،تصمیم به قطع كردن اینترنت گرفتند .براساس این
گزارش ،در  ۲۸می سالجاری ( ۷خرداد  )۱۳۹۰دادگاهی
در مصر مبارك و دو وزیر سابق وی را به جرم لطمه زدن
به اقتص�اد كش�ور از طریق قطع اینترن�ت و مخابرات،
۹۰میلیون دالر جریمه كرده اس�ت .پیشتر اعالم شده
بود حس�نی مبارك رییسجمهور مخل�وع مصر و تنی

چند از س�ران ارشد رژیم سابق این كشور ،قرار است به
دلیل قطع كردن عمدی سرویسهای اینترنتی محاكمه
شوند .عالوه بر حسنیمبارك ،احمد نظیف نخستوزیر،
طارق كامل وزی�ر ارتباطات و فناوری اطالعات و حبیب
العادلی وزیر س�ابق این كشور نیز در ردیف متهمان این
پرونده قرار دارند .این افراد قرار است به دلیل قطع كردن
اینترنت و شبكههای ارتباطاتی در جریان انقالب مصر ،به
پرداخت غرامت محكوم شوند.
 Á Áب�ر اس�اس ای�ن گ�زارش ،س�ه ش�ركت وداف�ون،
موبینیل و اتصاالت نیز متهم ش�دهاند كه مفاد قرارداد
س�رویسدهی خود را نقض كردهاند و در همان زمان كه
شهروندان مصری ش�دیدا به برقراری ارتباط با دیگران
نیاز داش�تند ،آنها را از این سرویسها محروم كردهاند.
این ش�ركتها همچنین به نقض اصل  ۴۵قانون اساسی
مصر متهم ش�دهاند .بنا بر این اصل ،زندگی شهروندان
مص�ری دارای حری�م و حرمتی اس�ت كه قان�ون از آن
پاس�داری میكند .محمد عبدالعادل یكی از وكالی این
پرون�ده از دادگاه خواس�ت غرامت به دس�ت آمده را به
ایجاد نهادی با كاركرد پیشرفت آموزش و پژوهشهای

امنيت

روشهاي تامين امنيت كامپيوتر در اينترنت
ش�رق :پيشتر زماني كه صحبت از جاسوسي يا خرابكاري
اينترنتي به ميان ميآمد ،ذهنها به سمت فعاليت هكرها
در ش��بكه اينترنت معطوف ميشد .حال آنكه مدتي است
كه هكرها روش خود را براي جاسوسي و تخريب تغيير داده
و با اس��تفاده از ابزارهاي جايگزين مانند فلشمموريها و
سيديها اقدام به جاسوسي ميكنند .آنچه در ادامه ميآيد
توصيههاي پليس فتا -فضاي توليد و تبادل اطالعات -نيروي
انتظامي براي افزايش امنيت كامپيوتر در اينترنت است.
ابتدا كل اطالعاتي را ك��ه در هاردتان ذخيره كردهايد
و داش��تن آنها را ضروري ميدانيد در حافظه جانبي اعم
از هارد اكس��ترنال (خارجي) س��يدي ي��ا فلشمموري
بس��ته به حجم اطالعات فوق ،ذخيره كرده سپس همان
حافظههاي جانبي را از كامپيوتر جدا كنيد .س��پس كل
درايوها را فرمت از نوع كند كنيد .بعد از آن يك س��يدي
ويندوز داراي برنامه بوتايبل خودكار ،در دستگاه قرار داده
كامپيوتر را ري اس��تارت كرده و برنامه بوت را اجرا كنيد.
كل درايوه��ا را حذف ك��رده و از بين ببريد چون بعضي
فايلهاي جاس��وس بين فاصله دو درايو مخفي ميشوند
و نرم افزارهاي امنيتي نميتوانند آنها را شناس��ايي كنند.
سپس مجددا پارتيشنبندي (درايوسازي) كرده و ويندوز
و برنامههاي كامپيوترتان را نصب كنيد .پس از س��اخت
كانكشن اينترنت ،در اولين مراجعه در اينترنت به سرعت
يك نرمافزار امنيتي از يكي از س��ايتهاي معتبر دانلود و
نصب كنيد سپس نرمافزار فوق را بهروزرساني كنيد .يك
فلشمموريچندينگيگابايتيبهكامپيوترخودوصلكرده
و از آن پس هرگونه فايلي كه از اينترنت دانلود ميكنيد در
آن ذخيره كنيد .هنگام وارد كردن رمز خود در سايتهاي
بانكي يا مشابه (خريد اينترنتي) كه از شما شماره حساب
و رمزتان را ميخواهند حتما از كيبورد مجازي آن سايت
يا كيبورد كامپيوترتان استفاده كنيد .از ذخيره اطالعات
ف��وق در كامپيوتر از طريق كليك كردن س��ايت مربوطه
خودداري كنيد مگر آنكه نياز باشد .در اينصورت بايد به
ياد داشته باشيد كه پس از خروج از آن سايت حتما و به
سرعت از طريق بخش اينترنت آپشن واقع در كنترلپنل
كامپيوترتان رموز و نيز نشاني
سايتهاي بازديدش��دهتان را
(چون براي بعضي جاسوسها
اينكه شما وارد چه سايتهايي
ميش��ويد مهم اس��ت) پاك
كنيد .حتي پ��س از خروج از
اينترنت باز همين روش را اجرا
كنيد .به ياد داش��ته باشيد كه
بيش��ترين فايلهاي جاسوس
در س��ايتهاي غيراخالق��ي و
س��ايتهاي خبري و سياسي
وج��ود دارن��د بنابراي��ن بايد

رويداد

راهاندازي مركز امنيت
شبكههايارتباطي

تیایدیتا ( )TE Dataكه زیر نظر شركت
مخابرات مصر كار میكنند و نیز ش�ركت
 LINKdotNetبزرگتری�ن  ISPمصر،
گفتهاند ب�رای جبران خس�ارت كاربران
خ�ود ،به م�دت  15روز خدمات اینترنتی
رایگان در اختیار آنها ق�رار خواهند داد.
وزارت ارتباطات مصر در حال آمادهسازی
اصالحیهای برای برخی مفاد قانون شماره
 ۱۰ارتباطات مصوبه س�ال  ۲۰۰۳اس�ت تا
با تمس�ك ب�ه آن ،جلوی قط�ع خدمات
اینترنتی و ارتباطی توسط افراد و نیروهای
خودس�ر گرفت�ه ش�ود .این موض�وع در
جریان دیدار ماجد عثمان وزیر ارتباطات
و فن�اوری اطالعات مص�ر از برخی مراكز
ارتباطی در منطقه فن�اوری معادی واقع
در جنوب قاهره مطرح ش�د .وی هدف از
این دیداره�ا را ادامه اجرای مراحل مورد
تواف�ق و نیز می�زان تاثیرپذی�ری آن از
حوادث اخیر عن�وان كرد .در همین حال
مقامات مصری در نظر دارند برای تعدیل
برخی م�واد قانون ارتباطات این كش�ور،
نظرات و پیش�نهادهای كاربران را به طور
اینترنتی دریاف�ت كنند .رگوالتوری ملی
مخابرات مصر درصدد اس�ت برخی مواد
قانون مخابرات این كش�ور را متناس�ب
با ش�رایط جاری كه مصر با آن روبهروست ،تعدیل كند.
قرار اس�ت این پیش�نهادها از طری�ق اینترنت دریافت
شود .رگوالتوری مصر در س�ایت رسمی خود به آدرس
 www.tra.gov.egبخش�ی را به دانلود قانون مخابرات
فعلی اختصاص داده و یك قسمت دیگر را برای دریافت
پیشنهادهای كارشناسان و نمایندگان شركتها در نظر
گرفته است .پس از آن رگوالتوری پیشنویس تعدیالت
پیشنهادی را به مجلس نمایندگان ارایه خواهد كرد.
Á Áپ�س از انقالب مصر و م�وج اعتراض�ات مردمی در
این كش�ور ك�ه جرقه آن ب�ا فراخوان�ی در یك صفحه
فیسبوك زده شد ،اینترنت نقش پررنگتری در زندگی
مردم این كش�ور كهن بر عهده گرفته اس�ت .براساس
گزارش میدلایس�ت آنالین ،بررس�یهای اخیر نش�ان
میدهد تعداد كارب�ران اینترنتی در مصر پس از انقالب
موسوم به ۲۵ژانویه افزایش یافته است .شركت مصری
تكنووایرل�س نیز كه در زمین�ه بازاریابی الكترونیكی و
شبكههای تلفن همراه فعالیت میكند ،اعالم كرده عالوه
بر افزایش چشمگیر تعداد كاربران مصری ،سالیق آنها در
بهكارگیری اینترنت نیز تغییر یافته است.
عکسAP :

ب��ا خواندن اين تيتر ،ش��ايد اولين س��والي كه
ذه��ن مخاطب غيرآش��نا را به خود مش��غول كند
اين اس��ت كه ق��رارداد (SLA (Service Level
 Agreementيا قرارداد س��طح خدمات چيست؟
بهطور ساده توافقنامه ياد شده ،قراردادي است كه
شركتهاي ارايهدهنده خدمات مانند شركتهاي
مخابرات��ي و اينترنتي با مش��تريان خ��ود (اعم از
اش��خاص حقيقي يا حقوقي) منعق��د كرده و طي
آن نح��وه ارايه خدمات ،كيفيت و تضمينات آن به
مشتري با توجه به طبقهبندي جايگاه مشتري در
نظام شركتي ،تعيين ميشود .بهطور مثال با عقد اين
قرارداد ميان اپراتورها (ديتا ،تلفن ثابت و همراه) با
مشتريان و با يكديگر ،دريافتكننده خدمات ميتواند
تا حدودي به دريافت خدمات معتبر و مطابقت آنها با
استانداردهاي درج شده در قرارداد ياد شده اطمينان
حاصل كرده و در زماني كه با قطعي يا افت كيفيت
خدمات روبهرو ميشوند با استناد به مفاد اين قرارداد
جبران خس��ارات خود را خواستار شوند .با توجه به
تعريف ياد ش��ده و با در نظر گرفتن تجربه تكتك
ما مش��تريان مخابرات در زمان قطعي تلفن ثابت،
امكانناپذيري فعالسازي خدمات  ADSLبه دليل
نامتناسب بودن كابلهاي مخابرات منطقه! و ...كه
اصوال و در بهترين حالت با يك عذرخواهي از س��ر
رفع تكليف مواجه ميش��ود يا كارمند پاس��خگو با
سخاوتمندي پيشنهاد بازپسگيري وديعه پرداخت
ش��ده بابت خط تلفن را به مشتري ميدهد ،وجود
چنين قراردادهايي و استناد به آن و جبران خسارت
وارده ،بيشتر از يك روياي دور به نظر نميرسد .اما
همانطور كه معاون سازمان تنظيم مقررات راديويي
آذرماه سال گذش��ته اعالم داشته ،تمامي اپراتورها
(اعم از ثابت و متحرك!) مكلفند قراردادهاي سطح
خدمات را به مشتريان خود و ساير اپراتورهايي كه
از خدمات ايش��ان استفاده ميكنند ،ارايه دهند .اما
اين امر درخصوص مشتريان تلفن ثابت و البته تلفن
همراه بهطور كامل محقق نشده و برخي از مسووالن
هم اين عدم رواج قراردادهاي س��طح خدمات را به
دليل عدم استقبال مشتريان خدمات اين اپراتورها
ميش��مارند! بايد از اين مسووالن پرسيد ،اين عدم
استقبال نتيجه بيميلي مشتريان به دريافت خدمات
بهتر اس��ت يا در نتيجه عدم اطالع ايش��ان از چند
و چ��ون اي��ن قرارداده��ا و حق ايش��ان در مطالبه
اين خدمات؟ يا انحصار ش��ركت مخابرات در ارايه
خدم��ات تلفن ثابت دليل اصل��ي به تعويق افتادن
اين خدماترس��اني به مش��تريان است؟ با عنايت
به مصاحبه مورخ��ه  91/3/31قائممقام مديرعامل
شركت مخابرات استان تهران در گفتوگو با روزنامه
«ش��رق» ،آن ش��ركت در حال حاضر خود را ملزم
به ارايه قرارداد س��طح خدمات به مشتري ندانسته
و خدمات فعلي را مص��داق آن ميداند« :مخابرات
كه پروانه سطح خدمات -SLA -ندارد .در ديتا اين
پروانه وج��ود دارد اما در خط تلفن وجود ندارد .در
ديتا مشترك خدماتي را دريافت ميكند .اما در خط
تلف��ن وديعه وجود دارد كه ميتواند زماني كه خط
را پ��س میدهد ،آن را از م��ا دريافت كند .اگر هم
خسارتي باشد ما حاضريم بدهيم ».شما ميتوانيد
از تلفن ثابت استفاده نكنيد ،اينگونه زحمت تالش
براي دريافت خدمات را هم نخواهيد داشت ،چه از
اين تضمين باالتر! با توجه به اين گفته ،سوال مقدر
بعدي آن است كه چه نهادي تكليف آگاهيرساني
به مشتريان را دارد و چه نهادي بايد پيگير عدم ارايه
اين قراردادها باش��د؟ آنچه كه تاكنون مسلم شده
اس��ت ،تاييد متن و كليات قرارداد س��طح خدمات
توسط سازمان تنظيم مقررات راديويي است و اين
س��ازمان به عنوان نهاد ناظ��ر بر عملكرد بنگاهها و
نهادهاي فعال در حوزه مخاب��رات ،اين حق را دارد
تا ش��ركت مخابرات را ملزم به اراي��ه اين قراردادها
به مش��تريان كند .از اين رو حق س��ازمان تنظيم
مق��ررات راديويي نافي حق س��اير نهادهايي كه به
دليل عدم رعايت حقوق مش��تريان ،تكليف دفاع از
حقوق ايش��ان را دارند نخواهد شد؛ بهطور مثال به
دليل وجود حالت انحصاري در ارايه خدمات تلفن
ثابت ،اولين نه��ادي كه توان ال��زام مخابرات براي
رعايت حقوق مصرفكنندگان را داشته و ميتواند
آن شركت را مجبور كند تا شرايط انحصاري خود را
به بازار تحميل نكند ،شوراي رقابت است .اين شورا
به موجب قسمت دوم از بند (ط) ماده  45از قانون
اجراي سياستهاي اصل  44قانون اساسي ،صالح به
ورود به اين نوع موارد اس��ت كه طي آن بنگاهي با
سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط خود ،شرايط
ناعادالنه را بر قراردادهاي مش��تريان خود تحميل
ميكند و عالوه بر اينكه هر ذينفعي ميتواند خواستار
دخالت ش��ورا در روند قيمتگ��ذاري و ارايه خدمات
شود ،اين شورا خود نيز به عنوان نماينده مدعيالعموم
ميتواند تحقيقات خود را آغاز كند .سازمان حمايت از
حقوق مصرفكنندگان نيز ميتواند از جمله نهادهايي
باشد كه با شكايات مردمي ،وارد رسيدگي به مساله
وج��ود عدم تضمين يا برخورد مناس��ب كارمندان و
مس��ووالن با مخاطبان خود ش��ود .در نهايت به نظر
ميرس��د دخالت سازمان تنظيم مقررات راديويي در
بادي امر موجهتر بوده و اين سازمان ميتواند به عنوان
اولين گام ،مشتريان را نسبت به حقوق خود آگاه كند.
باشد تا در سالي كه با نام سال توليد ملي ،حمايت از
كار و س��رمايه ايراني مزين شده است ،در راه اعتالي
فرهنگمشتري مداري كوشا باشيم.

سال نهم     شماره 1570

در مراجعه به اينگونه س��ايتها احتياط كنيد .اشخاص
ناش��ناخته را عضو اد ليس��ت (ياهو) مس��نجرتان نكنيد
و ه��ر ايميلي را باز نكنيد .از هر ش��خصي چه بهصورت
آنالين و چه بهصورت ايميل و حتي سيدي ،فايل قبول
نكني��د .همه نرم افزارهاي امنيت��ي نميتوانند به صورت
قطعي فايلهاي جاسوس��ي را شناس��ايي كنن��د .بعد از
آن هيچگونه فايلي را كه مايل نيس��تيد ديگ��ران آن را از
كامپيوترتان سرقت كنند ،در كامپيوترتان نگهداري نكنيد
چه در هارد و چه در سيديرام كامپيوترتان .در حقيقت
ش��ما بايد كامپيوترتان را خالي از هرگونه فايلي كه مايل
به سرقت آنها نيستيد ،كرده و در صورتي كه ميخواهيد
محتواي س��يدي را مالحظه كنيد ،بايد اينترنت را قطع
كرده و پس از پايان كار به ياد داش��ته باشيد كه سيدي
را از س��يديرام خ��ارج كنيد .هنگامي ك��ه كامپيوتر به
اينترنت متصل نيست اطالعات داخل فلشمموري كه از
اينترنت دانلود و ذخيره موقت كردهايد را در هارد اكسترنال
(خارجي) یا س��يدي رايت كرده و از كامپيوتر جدا كرده
و كل فلشمم��وري را مج��دد فرمت ك��رده و از آن پس
هنگام لزوم مشاهده محتواي فلشمموري ،سيدي ،هارد
اكسترنال یا هارد كامپيوتر ديگري ،اينترنت را قطع كنيد.
ضمن اينكه هميشه هر فايلي را قبل از باز كردن بايد با نرم
افزار امنيتي خود اسكن و ويروسيابي كنيد .حتما اسامي
فايلها و فولدرهاي مهم در هارد و فلشمموريتان را هم
بهصورت نامشخص و منحرفكننده بگذاريد؛ براي مثال
بهجاي واژه عكسهاي من ،بنويس��يد عكسهايي از شهر
تبريز .چنانچه الزم است كه از هارد كامپيوترتان استفاده
كنيد ،هميشه به ياد داشته باشيد اطالعاتي را در هارد آن
ذخيره كنيد كه سرقت يا دستكاري آنها براي شما دردناك
نباشد .هر هفته كامپيوتر خود را به وسيله باد نيمهگرم و
شديد يك سشوار و سپس يك جارو برقي غبارروبي كنيد.
چنانچه براي شما امكان داشته باشد يك ويندوز اصل تهيه
كنيد چون بعضي از ويندوزها و برنامههاي كامپيوتر و نيز
ياهو مسنجر و از این قبیل هم داراي فايلهاي جاسوسي
هستند بنابراين چنانچه توانايي مالي داشته باشيد مناسب
است .بهطور كلي يك دستگاه
كامپيوت��ر را مخت��ص ورود به
اينترنت كنيد و يك دس��تگاه
ديگ��ر مخص��وص كاره��اي
معمول��ي روزانه خ��ود (كار با
هارد ،سيدي ،فلش ،ذخيرهها
و تبادله��اي اطالعاتيت��ان).
شما با اجراي اين موارد امنيتي
ميتوانيد تا ميزان بسيار زيادي
كامپيوترت��ان را از دس��ترس
هكره��ا و جاسوس��ان در امان
نگ هداريد.

علمی در كشور اختصاص دهد .گفتنی است طبق قانون
مصر تمام ایمیلها ،تلگرافها و تماسهای تلفنی مردم
محرمانه محسوب شده و مصادره یا كنترل آن جز با حكم
قضایی و وفق مقررات ،آن هم به مدت محدود امكانپذیر
نیست .تا قبل از انقالب  ۲۵ژانویه ،تعداد كاربران مصری
به بیش از ۲۱میلیون نفر بالغ میش�د كه پس از سقوط
رژیم دیكتاتوری مبارك ،این تعداد با نزدیك به ۹درصد
افزایش به بیش از ۲۳میلیون نفر رسیده است.
Á Áكمك از مردم برای تعدیل قوانین اینترنت
Á Áبا این حال اپراتورهای مصر اعالم كردهاند قصد دارند
خسارت آن دسته از كاربران و مشتریهای خود را كه در
جریان قطعی اینترنت در این كش�ور طی چند روز اخیر
متضرر شدهاند ،جبران كنند .طبق گزارش الشرقاالوسط
اینترنت مصر از تاریخ  28ژانویه تا دوم فوریه (هشتم تا
13بهمن) از كار افتاد .هدف از این قطعی عمدی ،اخالل
در روند اطالعرس�انیهای مربوط به معترضینی بود كه
علی�ه دولت خودكامه حس�نی مب�ارك ،رییسجمهور
مخلوع مصر قیام كرده بودند .این اعتراضات س�رانجام
ب�ه واژگون�ی دولت مص�ر انجامی�د .ش�ركت ودافون و

افقي:
جدول
 1544  -1خزن��ده خانگي -ايالتي در ش��يلي
 -2بندگي -ش��هري در سوييس -ماده
پروتئيني ناخن  -3گفتوگو -بسيار درخشان -عقل
درس��ت و كامل ندارد  -4ش��هري در روس��يه -مادر
اس��فنديار -مرزبان  -5هر فصل كتاب -س��تارگان-
ح��رف بي��زاري -تل��خ  -6ح��رف نازيها -آم��اده و
فراه��م -كش��ورها  -7مادر ام��ام رضا -ني��م -تكرار
يك ح��رف  -8كارمايه -لطيف ،مالي��م -از رودهاي
كشورمان  -9پهلوان -عبادت -هدايتگر  -10بيماري
مزمن سلس��له اعصاب -كبير -صداي بيماري سينه
-11نقش هنرپيش��ه -كشتي جنگي -واگير -نشوي
دري  -12جد رس��تم -كش��تي جنگ��ي -درختچه
آپارتماني  -13ابزار مكانيك -منحوس -كوره آجرپزي
 -14گل آبي -نرده -صداي پنچري  -15درياي بسيار
بزرگ -نظر انداختن

عمودي:
 -1اث��ر اي��وان تورگني��ف -هادي الكتريكي  -2س��فيد
آذري -قل��ب قرآن -نوعي س��راپرده چوبي  -3چارچوب
عكس -آزادگي -كش��ور افريقايي  -4زينت داده ش��ده-
دريان��ورد پرتغالي -جاي��ز  -5جنبي��دن -از جنس فلز
پرمص��رف -جوهر مرد -ش��گرد -6طايف��ه ايراني -لقب
اشخاص -نميسوزد -مايه پيشرفت بعضيها  -7بلندترين
قله آتشفشان آسيا در اندونزي -فراموشي -نوعي رنگ مو

مهر:نخستين مركز عمليات امنيت شبكههاي ارتباطي
و اينترنتي در كشور كه جزو معدود مراكز  SOCدر سطح
دنيا محسوب ميشود با هدف پيشگيري و مقابله با تحركات
خرابكارانه رايانهاي تا دو هفته ديگر به بهرهبرداري ميرسد.
مركز  SOCي��ا  Security Operations Centerبا
تكيه بر مجموعهاي از تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري
نسبت به جمعآوري گزارشهاي سيستمها و سرويسهاي
امنيتي شبكههاي ارتباطي و سپس مونيتورينگ و تحليل
آنها اقدام ميكند .اين سيس��تم كه براي مديريت امنيت
شبكه نصب و راهاندازي ميشود داراي مكانيزمهاي بررسي
تجهيزات شبكه به صورت خودكار است و براي جلوگيري
از نفوذ هكره��ا و تهديد حمالت از طريق منابع داخلي و
خارجي تعبيه ميشود.

ضريب نفوذ  86درصدي
اينترنت در كشور

واحد مركزي خبر :به گفته وزير ارتباطات و فناوري
اطالعات ضريب نفوذ كاربران اينترنت در كشور 86درصد
و ضريب نفوذ تلفن همراه 21درصد افزايش يافته است.
رضا تقيپور با تبيين عملكرد اي��ن وزارتخانه در صحن
علني مجلس اف��زود :در حال حاضر ش��مار اپراتورهاي
تلفن همراه در كش��ور  5اپراتور و در مخابرات ماهوارهاي
 7اپراتور اس��ت .وي همچنين اتصال  37هزار مدرس��ه
با قابليت دسترس��ي پرس��رعت به شبكه ملي اطالعات
در س��ال  ،90هوشمندس��ازي م��دارس و اتص��ال همه
دانش��گاههاي كش��ور به يكديگر با پهناي بان��د باال را از
دستاوردهاي شبكه ارتباطي كشور برشمرد.

تعرفههاي همراه اول اعالم شد

ش�رق :تعرفه سيمكارت دايمي همراه اول در ساعت
غي��ر اوج مصرف يا به اصطالح پي��ك358 ،ريال در هر
دقيقه و در س��اعات اوج مص��رف 447ريال در دقيقه در
محدوده تماس ش��هري در نظر گرفته شده است .تعرفه
مكالمات س��يمكارت همراه اول در س��اعات اوج مصرف
760ريال در هر دقيقه و 536ريال براي س��اعات غيراوج
مصرف در محدوده تماس بينشهري برآورد شده است.
همچنين مكالمات همراه اول با ايرانسل در ساعات غيراوج
مصرف 625ريال در هر دقيقه و در س��اعات اوج مصرف
نيز همين مبلغ در نظر گرفته ش��ده است و براي تعرفه
مكالم��ات همراه اول با تاليا در س��اعات غيراوج مصرف
358ري��ال در هر دقيقه و 447ري��ال در هر دقيقه براي
ساعات اوج مصرف در نظر گرفته شده است.

 -8ش��اعر نيش��ابوري -درختي كه بار ندهد -وابسته
 -9افزاي��ش حجم چيزي -اع��داد گنگ در رياضي-
آس��وده  -10تنها -وقفكننده -ذخيره -جوي خون
 -11صد مت��ر مربع -نغمه -ملحد -ب��ه رو خوابيده
 -12سقف دهان -كاشف پنيسيلين -نام يك مصدر
 -13كرم شب تاب -كبوتر دشتي -لقمه چرب گربه
 -14كمينه و حداقل -افشرده خشك شده آلو -چاق
خارجي  -15تصور -به بهترين شيوه
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 -1در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا  9نوشته شود .بديهي است كه هيچ عددي
نبايد تكرار شود.
 -2در هر مربع  3×3اعداد يك تا  9بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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