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مهر- تابستان امسال هوا گرم تر از سال های گذشته خواهد بود و بسیاری از افراد به خصوص کارگران و تعمیرکاران از افزایش دما هنگام کار گله دارند. درهمین راستا یک دستگاه تهویه هوای 
کوچک به شکل لباس و به نام Seiryo Jacket Cooling System ابداع شده که بدن کاربر را خنک می کند. داخل این لباس یک فن کوچک با 3 درجه سرعت وجود دارد. این گجت 

با هر بار شارژ 8.5 ساعت کار می کند.

گجت پوشیدنی که بدن کاربر را
 خنک می کند

نتایج بررسی بیت وایز نشان داد:

حجم عمده دادوستد بیت کوین، ساختگی است
همه این روزها از عطش سیری ناپذیر برای بیت کوین و رشد تصاعدی 
قیمت آن صحبت می کنند. اما بررسی موسسه Bitwise  نشان می دهد 
که 95 درصد معامالت بیت کوین جعلی است و در صرافی های غیر مجاز 
انجام می شود. نتایج این بررسی نخستین بار در وال استریت ژورنال منتشر 
شده و بیانگر نگرانی های قانون گذاران درباره احتمال دستکاری در بازارهای 

رمز  ارزهاست.
فناوران- بیت وایز که یک شرکت ارایه دهنده  راهکارهای مدیریت دارایی  
است و برای ایجاد نخستین صندوق معامالت بیت کوین است، می گوید که 
در دیدار با مقامات کمیسیون سهام و بورس آمریکا، این بررسی را در اختیار 

آنان قرار داده است.
متیو هوگان، مدیر بخش تحقیقات بیت وایز در این باره می گوید: اگر 
بتوانیم هیاهوهای مرتبط با معامالت بیت کوین را حذف کنیم، این بازار به 

بازاری کارآمد تبدیل خواهد شد.
به گزارش سی ان بی سی، این بررسی نشان می دهد که تقریبا تمامی حجم 
  Wash Trade معامالت گزارش شده 71 صرافی از 81 صرافی موجود
بوده است. Wash Trade به نوعی از دستکاری در بازار می گویند که 
یک س���رمایه گذار به طور هم زمان یک ابزار مالی را هم می خرد و هم 
می فروشد و از این طریق به ایجاد فعالیت مصنوعی و گمراه کننده در بازار 

می پردازد. روش کار به این صورت است که سرمایه گذار یک درخواست 
فروش و بالفاصله یک درخواست خرید ارایه می کند و ابزار مالی مورد نظر 
را از خودش خریداری می کند، یا برعکس. این کار می تواند دالیل مختلفی 
داشته باشد؛ از جمله افزایش حجم دادوستد و ایجاد این توهم که ابزار مالی 

مورد نظر تقاضای باالیی دارد.
بررسی ها نشان می دهد که حجم دادوستد صرافی های مورد نظر به روزانه 
بیش از 6 میلیارد دالر می رس���د و تنها 273 میلیون دالر این دادوستد 

واقعی است.
جالب اینکه برخی از این معامالت با حاش���یه سود یک سنتی انجام 
می شود، در حالی که بررسی دادوستدهای کوین بیس، حاشیه سود متوسط 
15 دالری را نشان می دهد که در برخی موارد تا 300 دالر هم مشاهده 
شده است. هوگان می گوید: جالب است که یک صرافی با حجم 18 برابری 

دادوستد حاشیه سودی 1500 برابری ارایه دهد.
گفتنی است که در معامالت دیروز، ارزش بیت کوین به باالترین رقم ثبت 
شده خود در طول 15 ماه اخیر رسید و هر بیت کوین به ازای 11 هزار و 

247.62 دالر مبادله شد.
بازدهی بیت کوین در ماه اخیر در شرایطی به باالی 10 درصد رسیده 
است که ماه گذشته نیز ارزش بیت کوین 200 درصد افزایش یافته بود. 
بدین ترتیب در مقایسه با رقم ثبت شده برای بیت کوین در ابتدای سال 

میالدی جاری، ارزش بیت کوین حدوداً 3.5 برابر رشد داشته است.
سایر ارزهای دیجیتالی نیز امروز صعودی بودند به گونه ای که هر 
واحد اتریوم به 313.82 دالر، بیت کوین کش به 482.84 دالر، الیت 
کوین به 135.94 دالر، مونرو به 115.68 دالر، دش به 177.47 دالر 
نئو به 17.73 دالر، لیسک به 2.10 دالر و میکسین به 245.41 دالر 

رسیدند.

حمله هکرها، دسترسی به خدمات 
عمومی را در هلند مختل کرد

مردم هلند روز گذشته به علت اختالل فنی ناشی از حمله 
هک نتوانستند به بسیاری از خدمات عمومی و از جمله شماره 

تلفن عمومی پلیس دسترسی داشته باشند.
مهر- اختالل گسترده مخابراتی در هلند در روز دوشنبه 
به مدت چند ساعت شماره سه رقمی  تماس عمومی با پلیس 
این کشور را از کار انداخت. این اختالل تماس با آتش نشانی، 
بیمارستان ها و دیگر مراکز خدمات عمومی را هم ناممکن 
کرد. اختالل یادشده مربوط به شرکت مخابراتی KPN هلند 

بوده است.
اگر چه در مورد علت دقیق این حادثه هنوز اطالعی وجود 
ندارد، اما کارشناسان امنیتی حمله هکری و نقص نرم افزاری 
را اصلی ترین عامل آن قلمداد کرده اند. اختالل یادشده از 
ساعت 3:45 دقیقه بعداز ظهر روز دوشنبه در هلند شروع 

شد و حدود چهار ساعت به طول انجامید.
مقامات هلندی با اس���تفاده از حس���اب های خود در 
شبکه های اجتماعی در این زمینه به مردم هشدار دادند و از 
شهروندان خواسته شد در صورت وقوع هرگونه مشکلی به 
جای تماس تلفنی با پلیس یا اورژانس خود به طور مستقیم 

به نزدیک ترین بیمارستان یا مرکز درمانی مراجعه کنند.

ساخت خانه استیجاری با پرینتر 
سه بعدی 

قرار است خانه ای با استفاده از پرینتر سهبعدی و از مواد 
طبیعی ساخته ش���ود که 50 درصد قدرتمندتر از سیمان 

است. این خانه به افراد اجاره داده می شود.
مهر- این خانه نوآورانه ک���ه Tera نام دارد در مناطق 
جنگی نیویورک و در کنار رودخانه هادسون ساخته و اجاره 

داده می شود.
Teraدر حقیقت حاصل فعالیت های یک آژانس طراحی 

نیویورکی به نام AI SpaceFactory است.
این شرکت قبالً برای ارائه طرح Marsha habitat در 
چالش اقامتگاه سه بعدی ناسا برنده جایزه 500 هزار دالری 
شده بود. به هر حال هزینه اجاره بهای خانه Tera برای 
تحقیق و توسعه فناوری های تجدیدپذیر و ماندگار آینده به 
کار می رود. چنین فناوری روی زمین و مریخ کارآمد خواهد 
بود و در آینده مبنایی برای شهرک سازی در مریخ را فراهم 
می کند. جالب آنکه می توان خانه مذکور را پس از پایان عمر 
به کامپوست تبدیل کرد. این خانه از کامپوزیت بیوپلیمر 
بازالت ساخته می شود که از موادی مانند ذرت و نیشکر به 
دست می آید. ناسا این ماده را آزمایش کرده است. همچنین 
این سازمان تایید کرده بیوپلیمر بازالت حداقل 40 درصد 
قدرتمندتر از سیمان است. این اقامتگاه سیلندری شکل را 
می توان از مواد طبیعی و تجدیدپذیری ساخت که در مریخ 
وجود دارد. سازه مذکور می تواند در برابر بادهای شدید و 

اشعه های خورشید از فضانوردان محافظت کند.

سنای آمریکا اطالعات کاربران را 
قیمت گذاری می کند

دو سناتور آمریکایی الیحه ای به مجلس این کشور ارائه 
کرده اند که شرکت های بزرگ فناوری را ملزم می کند ارزش 
مالی اطالعات جمع آوری ش���ده از کاربران را مشخص و 

اعالم کنند.
مهر- س���ناتور »مارک وارنر« و »جاش هاولی« الیحه 
طراحی حسابرسی محافظتی برای گسترش نظارت و مقررات 
در قانون اطالعات )DASHBOARD( را به مجلس سنای 
آمریکا ارائه کرده اند. طبق این الیحه شرکت هایی که 100 
میلیون یا بیشتر کاربر دارند باید هر ماه نوع اطالعات جمع 
آوری شده را اعالم کنند. عالوه بر آن باید هر 90 روز ارزش 

مالی اطالعات جمع آوری شده را نیز محاسبه کنند.
به عنوان مثال اگر گوگل و فیس بوک معتقدند ارزش 
اطالعات ماهانه کاربری 5 دالر اس���ت آنها باید این رقم 
را اعالم کنند. کمیس���یون ارز و اوراق به���ادار آمریکا نیز 
 بای���د روش های���ی ب���رای محاس���به ارزش اطالعات 

طراحی کند.
این س���ناتورهای آمریکایی امیدوارند الیحه مذکور به 
کاربران کمک کند هنگام استفاده از سرویس های اینترنتی 
به اطالعات بیشتری دسترسی داشته باشند و دقیقاً بدانند 
ش���رکت های اینترنتی از اطالعاتی که آنها به اش���تراک 

می گذارند، چگونه استفاده می کنند.

کدام کشورها بیشترین کاربران 
اینستاگرام را دارند

آمارهای منتشره در آوریل 2019 فهرستی از 10 کشور 
را که کاربران آن بیش ترین اس���تفاده از شبکه اجتماعی 

اینستاگرام را به نام خود ثبت کرده اند، نشان می دهد.
ایسنا- در تازه ترین آمارهای منتشره از سوی مؤسسه 
تحقیقاتی استاتیستا در ماه آوریل 2019 میالدی، فهرستی 
از 10 کشور جهان که دارای بیش ترین تعداد کاربران شبکه 
اجتماعی اینستاگرام هستند، منتشر شده است که در آن، 
نام کاربران ایرانی اینستاگرام که در سال گذشته توانسته 
بودند رتبه هفتم این لیست را تصاحب کنند، دیگر به چشم 
نمی خورد و توس���ط کاربران سایر کشورها جایگزین شده 
است. ده کشور اول با بیش ترین تعداد کاربران اینستاگرامی  

عبارتند از:
1- ایاالت متحده آمریکا با 110 میلیون کاربر فعال در ماه

2-  برزیل با 66 میلیون کاربر فعال در ماه
3- هند با 64 میلیون کاربر فعال در ماه

4- اندونزی با 56 میلیون کاربر فعال در ماه
5- روسیه با 35 میلیون کاربر فعال در ماه
6- ترکیه با 34 میلیون کاربر فعال در ماه
7-  ژاپن با 24 میلیون کاربر فعال در ماه

 8- انگلستان با 22 میلیون کاربر فعال در ماه
9- مکزیک با 20 میلیون کاربر فعال در ماه
10- آلمان با 18 میلیون کاربر فعال در ماه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای )نوبت اول( 

مناقصه  بصورت  درنظردارد  گلستان  استان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  کل  اداره   
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  ازطریق  را  ذیل  های  پروژه  ای  مرحله  دو  عمومی 
به پیمانکاران واجد صالحیت به انجام برساند تمامی مراحل برگزاری مناقصه ازطریق 
سامانه تدارکات دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم 
و  نام درسایت مذکور  ثبت  مراحل  قبلی  گران درصورت عدم عضویت  مناقصه  است 

دریافت امضاء الکترونیک راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند. 

اداره منابع 
پروژهمحل اجراء طبیعي 

مدت 
)ماه(

مبلغ برآورد 
کارشناسي

)ریال(

مبلغ تضمین
)ریال(

رتبه
 مورد نیاز

پایه 5آب 44.017.394.102201/000/000سنگی مالتیشاهکوه باالگرگان

شرکت کنندگان باید صالحیت رشته آب )حداقل پایه 5( راداشته باشند. 
تاریخ انتشار اسناد درسامانه تدارکات از ساعت 17 روز چهارشنبه 98/4/5 

مهلت دریافت اسناد ازطریق سامانه ستاد از تاریخ درج آگهی تا ساعت 17 روز  یکشنبه  
مورخه 98/4/9 می باشد.

مورخ  در سامانه ستاد  ساعت 17روزدو شنبه  اسناد  ارائه  و  تکمیل  مهلت   آخرین 
98/4/24 و گشایش پیشنهادها مورخ  98/4/25 می باشد.

ارائه فیزیکی ضمانتنامه تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 98/4/25 خواهدبود.                 
تاریخ انتشار مرحله دوم   6 /98/4

اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان گلستان
آگهی مزایده کالسه اجرایی 9400050

بموجــب پرونده اجرایی کالســه فوق 1- ششــدانگ یک قطعه باغ محصور به مســاجت 980 متر مربع 
بــه پــالک ثبتی شــماره 252 فرعی از 3 اصلی واقع در قریه ســلیم اباد بخش یک کالرســتاق که ذیل 
ثبــت 26355 صفحه 130 جلد 160- 2- ششــدانگ یــک قطعه زمین محصور به دیوار به مســاحت 
970 متــر مربــع به پــالک 196 فرعی از 3 اصلــی واقع در قریه ســلیم اباد بخش یک کالرســتاق که 
ذیــل ثبــت هــای 24423 و 22701 و 22702 صفحــات 298 و 357 و 360 جلــد 145 و 131 هر 
دو پــالک بنام منصور شــیخ ثبت و ســند صادر گردیده اســت مورد رهن واقع در چالــوس رادیو دریا 
کوچه قاســمی که بموجب اســناد رهنی 116379 و 117557 تنظیمی دفتــر خانه 84 تهران در قبال 
مبلــغ مجموعا 79/700/000/000 رایل در رهن بانک اقتصاد نویت شــعبه بازار تهران قرار گرفته 
اســت و برابر نظریه کارشناســی هیات کارشناسان رسمی دادگســتری پالک 196 فرعی از 3 اصلی به 
مبلــغ 63/853/132/000 ریال و پالک 252 فرعی از 3 اصلی به مبلغ 17/640/000/000 ریال 
ارزیابی گردید 1- پالک 196 فرعی از 3 اصلی با حدود و خشــاصت شــماال بطول 20/95 متر درب و 
دیواریســت به حریم دریا شــرقا بطول 15/40 متر و 19/10 متر و 3/20 متر دیوارو دربیســت به 
کوچه جنوبا بطولهای 3/70 متر دیواریست به کوچه و 25/90 متر دیوار به باقیمانده قریه غربا بطول 
38/70 متــر دیواریســت به نهر اب اعیانی احداثی واقع در پالک فوق شــامل یک دســتگاه آپارتمان 
سکونی 41 واحدی در 12 طبقه دارای پروانه ساختمانی به شماره 22659 مورخه 82/11/6 صادره 
از شهرداری چالوس  و نیز گواهی پایانکار به شماره 1229 مورخه 86/2/5 و نیز سازه اسکلت بتنی 
نمای ســیمان و ورق کامپوزیت و پوشش کف ســرامیک با قدمتی تقریبا یازده سال بوده که در محوطه 
مشــاعی مجموعه آالچیق بتنی و گیاهان تزیینی مشــاهده میشود و 23 واحد از 41 واحد در رهن بانک 

بشرح ذیل میباشد
1- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 318 فرعی از 3 اصلی به مساحت 91/12 متر مربع 

2- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 319 فرعی از 3 اصلی به مساحت 74 متر مربع
3- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 320 فرعی از 3 اصلی به مساحت 110/05 متر مربع
4- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 321 فرعی از 3 اصلی به مساحت 113/58 متر مربع
5- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 322 فرعی از 3 اصلی به مساحت 100/50 متر مربع

6- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 323 فرعی از 3 اصلی به مساحت 79/36 متر مربع
7- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 324 فرعی از 3 اصلی به مساحت 61/48 متر مربع

8- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 325 فرعی از 3 اصلی به مساحت 113/58 متر مربع
9- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 326 فرعی از 3 اصلی به مساحت 61/48 متر مربع

10- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 327 فرعی از 3 اصلی به مساحت 100/50 متر مربع

11- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 329 فرعی از 3 اصلی به مساحت 100/83 متر مربع
12- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 331 فرعی از 3 اصلی به مساحت 143/39 متر مربع
13- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 332 فرعی از 3 اصلی به مساحت 111/15 متر مربع
14- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 333 فرعی از 3 اصلی به مساحت 116/05 متر مربع

15- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 334 فرعی از 3 اصلی به مساحت 142/50 متر مربع 
16- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 335 فرعی از 3 اصلی به مساحت 146/62 متر مربع
17- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 336 فرعی از 3 اصلی به مساحت 145/15 متر مربع
18- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 337 فرعی از 3 اصلی به مساحت 279/41 متر مربع
19- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 338 فرعی از 3 اصلی به مساحت 142/04 متر مربع
20- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 339 فرعی از 3 اصلی به مساحت 150/84 متر مربع
21- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 340 فرعی از 3 اصلی به مساحت 175/72 متر مربع
22- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 341 فرعی از 3 اصلی به مساحت 156/42 متر مربع
23- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالک 343 فرعی از 3 اصلی به مساحت 116/05 متر مربع

2- پــالک 252 فرعــی از 3 اصلی با حدود و مشــخصات شــماال به طول 23/35 متر ســیم توریســت 
بــا باقیمانده قریه شــرقا به طول 37/60 متر دیواریســت به باقیمانده قریه جنوبــا به طول 17/35 
متــر دیواریســت و 9/90 متــر درب و دیواریســت بــه کوچه غربا بــه طول 2/35 متر دیواریســت و 
34/60 متــر دیواریســت به کوچــه که پالک فوق با کف بتــن بعنوان پارکینگ پــالک 196 فرعی از 3 
اصلی میباشــد برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک میباشــد پالکهای فوق در روز دو شــنبه مورخ 
1398/4/31 از ســاعت 9 صبــح الی 12 ظهــر واقع در محل اداره ثبت اســناد و امالک چالوس واقع 
در خیابان شــهید مطهری جنب فرمانداری از طریق مزایده حضوری به فروش میرســد مزایده از مبلغ 
81/493/132/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته میشود الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهی های مربوط به اب وبرق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در 
صورتیکه مورد مزایده دارای انها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایــده اعــم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز 
در صــورت وجــود مازاد وجوه پرداختی بابــت هزنیه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهدشــد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد تاریخ انتشارمورد 
مزایــده با توجه به نامه وارده 1398/264 بســتانکار تا تاریخ 99/2/2 بیمه میباشــد تاریخ انتشــار 

1398/4/5 م الف 98/180/8273
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چالوس 

گسترش تقلب های فناورانه در مراکز تحصیلی
تحقیق

آزمون های مدرسه طبق روال پیش نمی رود؟ خوب این برای هر کسی می تواند 
اتفاق بیفتد. خیلی از کسانی که در این آزمون ها موفق نمی شوند خودشان را جمع و 
جور می کنند و آزمون را دوباره می دهند و یا هدفشان را به طور کلی تغییر می دهند. 
اما در برخی موارد معدود، دانش آموزان ممکن است وسوسه شوند که برای رسیدن 
به موفقیت راه های رایج را دور زده و دست به تخلف بزنند. در طول سال ها، صنعتی 
زیرزمینی حول محور همین وسوسه شکل گرفته و همچنان در حال رشد است. در 
این صنعت، تاالرهای گفت وگو و ویدیوهای آموزشی وجود دارد که در آن ها مطالب 
مختلفی آموزش داده می شود: از هک کردن سیستم مدرسه گرفته تا گواهی نامه های 
تقلبی و دیپلم های جعلی که در بازار سیاه به فروش گذاشته می شوند. در این گزارش 
قصد داریم کمی بیشتر به این فضا بپردازیم و در نهایت، راهکاری برای مقابله با این 

اقدامات ارائه کنیم.
 دسترسی به نمره ها

بسیاری از مدارس پلت فرم های اطالعاتِی مبتنی بر وب را در فرمت فعالیت های 
مدرسه ای، تکالیف، ارزیابی، روابط بین معلمان و اولیا و غیره معرفی کرده اند. به یک 
سری از این ها می شود در اینترنت دسترسی پیدا کرد و البته اگر به عقبه  بسیاری 
از چنین پلت فرم ها از جمله برخی از آن ها که به طور گسترده مورد استفاده قرار 

می گیرند نگاه کنیم می بینیم بسیار آسیب پذیری بوده اند.
یکی از محبوب ترین پلت فرم های اطالعاتی در مدرسه PowerSchool است. 

PowerSchool بیشتر به آسیب پذیری CVE20071044 معروف است که به 
مهاجم اجازه می داد محتوای فولدر ادمین را از طریق یک URL به شدت حرفه ای 
فهرست وار ثبت کند. تأثیر این آسیب پذیری به تنظیمات وب سرور و آنچه فولدر در 
خود دارد وابسته است. با این حال، آسیب پذیری های گزارش شده و اکسپلویت هایی 
نظیر آن به مهاجم اجازه  دور زدن احراز هویت برای دسترسی به اطالعات را نمی دهند. 

برای همین مسیر ساده تری نیز وجود دارد: استفاده از اطالعات محرمانه ی اکانت.
درگاه PowerSchool مثل خیلی از پلت فرم های دیگر تنها توسط نام کاربری 

و رمزعبور محافظت می شود.
در ماه مارس 2019، دانش آموزان اظهار داش���تند با هدف تغییر نمره ها و بهتر 
کردِن روند حضور و غیابشان، PowerSchool را هک کرده اند. و به این دلیل که 
افراد روی چندین سایت از یک سری اطالعات اکانت یکسان استفاده می کرده اند، این 
احتمال وجود داشته که چنین پورتال هایی با استفاده جزئیاِت اکانت سرقت شده  یا 
مجدداً استفاده شده هک شوند. استفاده از روش های گوناگون این اکانت ها می توانند 
مورد دستبرد قرار گیرند از کپی کردن از روی استیکی نوِت کیبورد معلم گرفته تا یک 
هِک واقعی و جمع کردن اطالعات محرمانه روی شبکه ی اینترنتی مدرسه یا دانشکده. 
تازه خیلی از دانش آموزان نیز می توانند یک هکر زیرزمینی استخدام کنند تا آن ها این 

کار را برای شان انجام دهند.
 سرویس های هک و مدارک جعلی در بازارهای سیاه

یک جست وجوی آنالین در روز 12 ژوئن در نهایت ما را با پیشنهادی مواجه کرد 
که پرده از خیلی رازها برداشت: هک کردن سرویس ها و صدور گواهی ها و مدارک 
جعلی با موضوع دلخواه متقاضی. این پیشنهاد، روند ساده و شفافی هم داشت، یک 

فرم سفارش و اطالعات تماس.
 ارتقای سطح امنیت در حوزه ی آموزش و پرورش

با این تفاسیر مدارس، دانشکده ها و دانش���گاه ها و حتی کارمندانی که در این 
بخش ها کار می کنند باید چه کار کنند تا در دام چنین نقشه های شومی نیفتند؟

تا حد امکان سعی کنید از احراز هویت دو عاملی استفاده کنید، خصوصاً وقتی 
پای دسترسی به نمرات و ارزیابی های مربوط به دانش آموزان وسط است. دسترسی 

به سایت را سخت کنید تا هر هکری نتواند براحتی وارد شاهراه های سایت شود.
داخل محوطه مدرسه دو شبکه ی جداگانه ی اینترنت بی سیم تعبیه کنید؛ یکی 
برای کارمندان و دیگری برای دانش اموزان. شاید بهتر باشد شبکه  اینترنتی سومی 
نیز در کار باشد: مخصوص کسانی که به مدرسه سر می زنند. یک خط مشی قوی 
برای رمزعبور کارمندان اعمال کنید و همه را به نگهداری از اطالعات محرمانه  خود 
ترغیب کنید. برای داشتن یک محافظت همه جانبه که طیف وسیعی از تهدیدها 
را پوشش دهد از راه حل امنیتی قوی مانند اندپوینت سکیوریتی کسپرسکی برای 

سازمان ها استفاده کنید.
منبع: روابط عمومی شرکت ایدکو )توزیع کننده محصوالت کسپرسکی در ایران(
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