
15

مراقب شبکه های اجتماعی باشید
مؤسسه تحقیقاتی کسپرسکی با بررسی وضعیت  �

رفتــار کاربران در شــبکه های اجتماعــی، پنج قانون 
ســاده را به کاربران توصیه کرده اســت تا ناخواسته 
گرفتار تهدیدات سایبری نشوند. ترول های اینترنتی که 
بسیار تحریک کننده هستند، عموما به بحث هایی که 
افراد را تحریک کرده و ســرگرمی محسوب می شوند، 
می پیوندند. شــما ترول ها را در همه جا می بینید: در 
فروم هــا، چت ها و پلتفرم های دیگــر برای ارتباطات 
آنالیــن. نظرات رســانه های خبری به علت داشــتن 
مشــارکت باال با ترول ها خوب شــناخته می شــوند. 
می دانیــم کــه مجموعــه ای از آنها در شــبکه های 
اجتماعی هــم حضور دارند. بهتر اســت خودتان را 
درگیــر آنها نکنید و آنها را نادیده بگیرید. بســیاری از 
مردم طعمه آنان می شــوند و در بحث های گرم آنان 
به منظور شرح نقطه نظرهای خود شرکت می کنند و 
مقــدار زیادی از زمان و انــرژی خود را بیهوده صرف 
می کنند. اگر شما بدشانس باشید، ممکن است ترولی 
که به دنبال انتقام اســت را مالقات کنید، ایمیلتان را 
اســپم کند یا حتی برای نابودی زندگی شــما تالش 
کند. کالهبــرداران اغلب قربانیان را با داســتان های 
تکان دهنــده درباره نوزادان درحال مرگ، غرق شــدن 
توله ســگ یا تقالی ســربازان فریب می دهند. چنین 
پســت هایی در شــبکه های اجتماعــی درخواســت 
کمک می کننــد. در واقــع آنها برای ســرقت مالی، 
حمالت فیشینگ و انتشار بدافزار از این روش استفاده 
می کنند. بهتر اســت هنگامی که قصد الیک کردن یا 
اشــتراک گذاری پست را داشته باشــید، کامال هوشیار 
باشــید. شما احتماال همکار، رئیس یا دوستانی دارید 
که جزء اعضای فیس بوک و اینســتاگرام شما باشند. 
زمانی که شــما برای یک موقعیت کاری جدید اقدام 
می کنید، به احتمال زیاد پروفایل شخصی شبکه های 
اجتماعی شــما بررسی می شــود. این را حتما لحاظ 
کنید که آنها چه چیزهایی از شما را خواهند دید و به 
این نکته توجه کنید که شما نمی خواهید چه چیزهای 
آنها را ببینند. همچنین دقت کنید که پست های شما 
روی صفحــات افراد دیگر و صفحــات عمومی مثل 
شرکت ها و دانشگاه ها نمایش داده می شود. به طور 
پیش فرض هرکسی می تواند به اطالعات دست یابد 
و جنایتــکاران  هزارویک روش برای اســتفاده از این 
اطالعات، از به هم ریختن خانه شما گرفته تا دزدیدن 
هویــت دیجیتالی دارند. به همین دلیل ما به  شــدت 
توصیه می کنیم کــه اطالعات خود را در اختیار همه 

قرار ندهید.

امنیت رویداد

آى تى

۷۲۲ میلیارد ریال تجهیزات 
مخابراتی در ۴ سال به سرقت رفت

 شــرق: به گفته معاون عملیــات فنی و تجاری  �
شــرکت مخابرات ایران، ۷۲۲  میلیارد ریال تجهیزات 
مخابراتی از ســال ۹۲ تاکنون به سرقت رفته است. 
علی کارگزار، در جلسه پیشگیری از سرقت تجهیزات 
مخابراتــی بــا ارائه گزارشــی از ســرقت تجهیزات 
مخابراتی در چهار ســال گذشته، گفت: در سه ماهه 
نخست سال ۱۳۹۵، ۶۰  میلیارد، در سال ۱۳۹۴، ۲۵۱  
میلیارد، در ســال ۱۳۹۳، ۱۸۱ میلیارد ریال و در سال 
۱۳۹۲، ۲۳۰  میلیارد ریال، از طریق ســرقت تجهیزات 
مخابراتی، خسارت بر شرکت مخابرات ایران تحمیل 
شده اســت. او ادامه داد: شرکت مخابرات ایران یک 
شبکه گسترده اســت که در معرض تهدید و سرقت 
قرار دارد؛ قطع ارتباط در روســتاها، حاشــیه شهرها 
و جاده ها بــه دلیل ســرقت تجهیــزات مخابراتی، 
آســیب های زیــادی را بر جامعه تحمیــل می کند و 
احســاس امنیت را به حداقل می رســاند که باید با 

هم اندیشی، این آسیب ها را کاهش دهیم. 

درآمد ۱۰  میلیون دالری
 روزانه پوکمون ها

ایسنا: بازی «پوکمون گو» به دانلود صد  میلیونی  �
یرســیده و روزانه درآمدی ۱۰  میلیــون دالری دارد. تا 
امروز بازی پوکمون گو صد  میلیون بار دانلود شــده و 
بنا بر گزارش هایی که در وب سایت تک تایمز آمده، این 
اپلیکیشن مبتنی بر واقعیت افزوده نه فقط به مرحله 
عظیمی از موفقیت رســیده اســت، بلکه با گذشــت 
ســه هفته از رسمی شــدن این بازی روزانه درآمدی 
بالــغ بر ۱۰  میلیون دالر از طریــق اندروید و iOS دارد. 
ایــن بازی به نمونه ای از واقعیت افزوده تبدیل شــده 
که می تواند با بازی موبایلی ترکیب شــود و حاال سایر 
توســعه دهندگان ایده خوبی را به دست آورده اند که 
از این فنــاوری در نرم افزارهای دیگر اســتفاده کنند. 
بنابراین موفقیت پوکمون گو می تواند شــروعی برای 
اپلیکیشن های جدیدی باشــد که از واقعیت مجازی 
بهره می برند. نکته دیگری که باید به آن اشــاره کرد، 
اینکه این اتفاقــات با فاصله کوتاهی از این مســئله 
افتاد که پوکمون گو رکوردهای دانلود را شکســت و 
با گذشــت ۱۹ روز پس از انتشار به به رقم ۵۰  میلیون 
دانلود در گوگل پلــی و ۷۵  میلیون دانلود در اندروید 

و iOS رسید. 

۶  هزار تومان
 برای مجوز بازی های رایانه ای

شــرق: مدیرعامل بنیاد ملی  بازی های رایانه ای با  �
اشــاره به آماری درباره بازی هــای رایانه ای، میانگین 
ســنین بازی کننــدگان، توزیــع بازی هــای موبایلی و 
کامپیوتری و تعداد بازی های مجوزدار و مشکل فروش 
بازی های کامپیوتری را رعایت  نکردن کپی رایت در ایران 
اعالم کرد. حسن کریمی قدوسی در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری، بیان کرد: مجوزی که به بازی ها می دهیم 
شش هزار تومان اســت و نمی شود بازی را گران کرد 
چــون در آن صورت بازی زیرزمینی افزایش می یابد و 
کپی رایت رعایت نمی شود به همین دلیل است که در 
این مدت بازی سازهای موبایلی به این سمت حرکت 
کردنــد چون بازار موبایل در کشــور موجود اســت و 
می تواننــد بازی های خود را بفروشــند. او ادامه داد: 
در کشــور ۲۳  میلیــون نفر بازی کننده یــا گیمر داریم 
که به طور متوسط یک ســاعت در روز بازی می کنند. 
میانگین سنی بازی کنندگان هم در کشور ۲۱ سال است. 
بــه گفته او، ۱۲ درصد از افــرادی را که بازی می کنند، 
قشــر کودک تشــکیل می دهند، ۳۳ درصد نوجوانان، 
۲۹ درصد جوانان، ۲۵ درصد میان ساالن و یک درصد 
کهن ســاالن. همچنین ۶۷ درصــد بازی کنندگان مرد 
و ۳۳ درصد آنها زن هســتند. او گفت: حجم فروش 
بازی هــا چهار هــزار و ۶۰۰  میلیارد ریال بوده اســت. 
همچنین فروش در پلتفرم های مختلف در مقایسه با 
دنیا توزیع جذابی دارد ۶۵ درصد فروش بازی در ایران 
در موبایل انجام می شــود ۲۰ درصد در کامپیوتر و ۱۵ 
درصد روی کنســول، درصورتی که در دنیا ۳۲ درصد 
فروش بازی روی پلتفرم موبایل است. او افزود: بازی 
کامپیوتری در خارج کشــور ۶۰ دالر اســت و در ایران 
این بازی ارجینال ۲۵۰  هــزار تومان قیمت دارد، بازی 
غیرارجینال هم ۱۰ هزار تومان است. او گفت: در تهران 
هزارو ۳۶۷ مرکز توزیــع بازی داریم که ۱۴۷ مورد کار 

غیرمجاز می کنند و هزارو ۲۲۰ مورد مجازند. 

تجهیز ۱۰۰۰ روستا به «ژئوکد»
مهر: مدیرعامل شــرکت پست جمهوری اسالمی  �

ایران از تجهیز  هزار روســتا در کشــور بــه «ژئوکد» 
خبر داد. حســین مهری با اعالم ایــن خبر گفت: در 
ســه بخش مانند بهنگام ســازی کد پستی به منظور 
اختصــاص کد یونیــک به مکان، جینف و اســتعالم 
بین دســتگاهی امالک، این پروژه اجرائی خواهد شد 
و درحال حاضر ۱۶ دســتگاه با ملک سروکار دارند و 
این تعــدد مراجعات زمینه نارضایتی مردم را فراهم 
می کند. او ادامه داد: تاکنون ۴۸  میلیون و ۳۰۰  هزار 
رکورد را در کشــور شناســایی کردیم و کد پستی به 
این واحدها اختصاص داده شــده اســت. او افزود: 
بحث جینف بحث استاندارد ســازی آدرس اســت، 
اما متأسفانه آدرس در کشــور از ساماندهی خاصی 
برخوردار نیست، بنابراین باید این آدرس ها استاندارد 
شــوند. او بیان کرد: بحــث «ژئوکد»کــردن از دیگر 
اقدامات اســت که پیرو این مهــم،  ۱۳ میلیون و ۷۰۰  

هزار ساختمان در کشور ژئوکد شده است. 
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فرنگیــس رحیق، حامد شــفیعی: هم زمان بــا گزارش 
افشــاگرانه رویترز از نفــوذ هکرهای ایرانی به حســاب 
کاربــران و شناســایی شــماره تلفن ۱۵ میلیــون ایرانی، 
شبکه پیام رســان موبایلی تلگرام نیز واکنش نشان داد. 
رویترز در گزارش خود مدعی شــد، علت دسترســی به 
شــماره تلفن ها به ضعف تلگرام در استفاده از پیام های 
متنی SMS به هنگام فعال شــدن یک وســیله جدید به 
این ســامانه برمی گــردد. در همین حال شــبکه تلگرام 
در بیانیه ای رســمی با بیان اینکه برخی رســانه ها خبر 
از حمله هکری بزرگی در فضــای تلگرام علیه کاربران 
ایرانی داده اند، بیان کرد: «افراد مشخصی در بررسی های 
خــود درباره این موضــوع، به این نتیجه رســیده اند که 
۱۵  میلیون حســاب کاربری به اســم ایرانی ها در تلگرام 
ثبت شــده اســت، در نتیجه صرفا اطالعات و داده هایی 
که در دســترس عموم است، جمع آوری شده و به خود 
حســاب ها دسترســی پیدا نکرده اند. با توجــه به اینکه 
محدودیت هایی را در زمینه API در ســال جاری اعمال 
کرده ایــم، چنین جســت وجو و کنکاش گســترده ای که 
گزارش شده ممکن نیست. درعین حال با توجه به اینکه 
تلگرام بر پایه تماس های تلفنی قرار دارد، هر فردی این 
امکان را دارد که بررسی کند آیا شماره تلفنی در تلگرام 
ثبت شده است یا خیر. این موضوع درباره پیام رسان های 
دیگر نظیر واتس اپ نیز که بر پایه تماس تلفنی هستند، 
صادق اســت. در اوایل امســال گزارش هایــی مبنی بر 
اینکه به چند حساب تلگرامی با هک کردن کدهای تأیید 
اس ام اس دسترسی پیدا شده، منتشر شد. درحال حاضر، 
این گونه دسترســی به حســاب ها تهدیدی برای کاربران 
نیســت؛ زیرا ما به کاربران خود در کشورهای مختلف در 
این زمینه هشدارهای جدی داده ایم». همچنین دوروف، 
رئیــس تلگرام، به کاربــران توصیه کرد بــرای باالبردن 
ضریب امنیتی فضای شــبکه تلگرام می توانند از کلمه 
عبور اضافی اســتفاده کنند. درواقع با رفتن به قســمت 
 Privacy and Security (مرحلــه دوم تأیید) تنظیمات و
– Step Verification-۲ می تــوان امنیت تلگرام را ارتقا 
داد. در این قســمت از کاربر عالوه بر کد SMS یک کلمه 
عبور هم برای ورود به تلگرام درخواست می شود که در 
این صورت دیگر هکرها به کلمه عبور اضافی کاربر، برای 
ورود به صفحه تلگرام او دسترســی نخواهند داشــت. 
«مارکوس را»، ســخنگوی تلگرام نیز در این راســتا بیان 
کــرد: تلگرام این اجازه را به کاربرانش می دهد که کلمه 
عبوري ایجاد کنند که از طریق ایمیل مجدد می توان آن را 

تغییر داد. اگر کلمه عبور قوی داشته باشید و درعین حال 
ایمیل تان نیز ایمن ســازی شده باشد، آن گاه جای نگرانی 
درباره حملــه هکرها نخواهد بود. «وایرد» نیز دراین باره 
می نویسد: براساس اطالعات منتشرشده در این زمینه از 
 Claudio Guarnieri سوی دو محقق امنیتی به نام های
و Collin Anderson شماره های کاربران در زمان ارسال 
پیامک از ســوی تلگرام برای آنها به منظور فعال کردن 
برنامه یادشده هک شــده است. این پیامک ها حاوی کد 
تأییدی اســت که بایــد در محیط برنامه وارد شــود. اگر 
هکری به محتوای این پیام دسترســی پیدا کند، می تواند 
عمال حساب کاربری فرد را در دست بگیرد. نتیجه این امر 
اطالع از متن تمامی پیام ها و داده های ردوبدل شده افراد 
اســت. محققان غربی یک گروه هکری ایرانی موســوم 
به Rocket Kitten را عامل نفــوذ به تلگرام می دانند و 
علت این گمانه زنی را شباهت های این حمله با حمالت 
فیشــینگ نسبت داده  شــده به این گروه دانسته اند. آنان 
همچنین ادعا کرده اند Rocket Kitten با دولت ایران در 
ارتباط است. پیش از این، استفاده از روش ارسال پیامک 
برای فعال کــردن برنامه های مختلف روشــی ناایمن و 
منسوخ دانسته شده و حتی مؤسســه ملی استاندارد و 
فناوری در آمریکا خواســتار استفاده نکردن کاربران از آن 

شده بود. 
واکنش اپراتورهای ایرانی

 با توجه به ادعای مطرح شــده از ســوی خبرگزاری 
رویترز، مبنی بر دسترسی به شماره تلفن کاربران ایرانی، 
سعید عسکری، مدیر جدید ارتباطات اپراتور اول، دراین باره 

به «شرق» می گوید: «مشترکان باید در نظر داشته باشند 
خبر منتشر شده نخست در حد ادعا بوده و دیگر آنکه در 
این خبر آمده اســت از طریق شبکه اجتماعی تلگرام به 
شماره تلفن های افراد دسترسی پیدا شده است، نه اینکه 
اپراتوری هک شده باشد؛ بنابراین اپراتور اول از این مسئله 
مصون است». فرنقی زاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعات نیز دراین باره به «شــرق» 
گفت: «گرچه این مسئله به ما مربوط نمی شود و متوجه 
تلگرام اســت و مدیران این شبکه اجتماعی نیز تکذیب 
کرده اند، بااین حال به همکاران زیرساخت گفته شده این 

مسئله را به دقت بررسی کنند تا موضوع روشن شود».
ادعایی که رویترز مطرح کرد

محققــان ســایبری به خبرگــزاری رویتــرز گفتند در 
بزرگ تریــن رخنــه شناخته شــده در سیســتم ارتباطی 
رمزگذاری شــده، هکرهای ایرانی بیش از ده ها حســاب 
کاربری برنامه خدمات پیام رســانی تلگرام را در معرض 
خطر قرار دادند و شــماره تلفــن ۱۵  میلیون کاربر ایرانی 
را شناســایی کردند. طبق گفته کولین اندرســون، محقق 
ســایبری غیروابســته و کالدیو گارنیری، تکنولوژیســت 
سازمان عفو بین الملل که سه سال است  روی گروه های 
هکر ایرانی تحقیق می کنند، این حمله ها که امســال رخ 
داده اند و پیش از این گزارش نشــده بودند، گفت وشــنود 
فعــاالن، روزنامه نــگاران و دیگر افراد بــا موقعیت های 
حســاس را در ایران، کشــوری که در آن تلگرام از سوی 
حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم اســتفاده می  شود، به خطر 
انداخته انــد. تلگرام به این علت کــه تمام اطالعات را از 

ابتــدا تا پایان رمزگــذاری می کند، خــود را به  عنوان یک 
سیســتم پیام رســان بســیار امن تبلیغ می کند که در این 
صنعت به  عنوان یک سیستم رمزگذاری از شروع تا انتها 
معروف است. البته تعدادی از دیگر شرکت های خدمات 
پیام رســانی، ازجمله برنامه واتس اپ شرکت فیس بوک 
می گویند آنها نیز همین قابلیت را دارند. شــرکت تلگرام 
کــه مقر اصلی آن در برلین اســت، می گوید صد میلیون 
عضــو فعــال دارد و در خاورمیانه گــروه نظامی داعش 
و همین طور در جنوب شــرقی آسیا و آســیای مرکزی و 
آمریکای التین به  طور گسترده از آن استفاده می کنند. طبق 
گفته اندرسون و گارنیری، آسیب پذیری تلگرام در سیستم 
ارســال پیام کوتاه برای فعال کردن این برنامه در دستگاه 
جدید اســت. اندرسون در مصاحبه ای گفت: «ما بیش از 
ده ها مورد داریم که حساب های تلگرام با روش هایی که 
به نظر می رســد اساسا با شــرکت تلفن همراه در ارتباط 
هســتند، در معرض خطر قرار گرفته انــد». این محققان 
می گویند، اتکای تلگرام به سیســتم تأییدیه از طریق پیام 
کوتاه، این برنامه را در هر کشــوری که شرکت های تلفن 
همراه تحت مالکیت دولت یا شــدیدا تحت نفوذ دولت 
هستند، آســیب پذیر می کند. مســئوالن ایران برای ارائه 
توضیح دراین باره در دســترس نبودند. ایران در گذشــته 
نیز ارتباط دولت با سیســتم هک را تکذیب کرده بود. این 
محققان بیان کردند شواهدی نیز یافته اند که هکرها برای 
شناسایی شــماره تلفن های حداقل ۱۵ میلیون ایرانی که 
در حســاب تلگرام ثبت نام کرده اند و همچنین شناســه 
کاربری مرتبط آنها، از یک رابط برنامه ریزی ساخته شــده 
بهره گرفته اند. این مفروضات می تواند نقشه ای از پایگاه 
داده های کاربری ایرانیــان ایجاد کند که برای حمله ها و 
بررســی های آتی  از آن استفاده شود. کارشناسان سایبری 
می گوینــد هکرهــای ایرانــی روزبه روز خبره می شــوند 
و می تواننــد خودشــان را بــا عرف های در حــال تحول 
رســانه های اجتماعی وفق دهند. بخش بازرسی شرکت 
امنیتی اســرائیلی - آمریکایی، آبان ماه گذشته گفته بود 
اعضای خانواده سلطنتی عربستان  سعودی، دانشمندان 
هسته ای اســرائیل، مســئوالن ناتو و مخالفان ایرانی، از 
جمله اهداف گروه بچه گربه موشکی بوده اند. اندرسون 
و گارنیری، پنجشنبه گذشته یافته های شان را در کنفرانس 
امنیتی بلک هت (Black Hat) در الس وگاس ارائه کردند. 
قرار اســت گزارش تحقیق کامل آنها از سوی بنیاد صلح 
بین الملل کارنگی، یک اتاق فکر مســتقر در واشــنگتن، 

اواخر امسال منتشر شود. 

هدف ایــن گزارش معرفــی بهترین لپ تاپ های 
بــازار، از برند های گوناگون بــا معرفی جنبه خاص 
تولیــدی آنهاســت. خیلی ها به جز انجــام کارهای 
روزانه اعم از وب گردی، تماشــای فیلم، گوش دادن 
به موسیقی، انجام امور حسابداری، تایپ و... به یک 
لپ تاپ قوی تر برای کارهای سنگین یا گاه بازی کردن 
نیاز دارنــد و از طرفی می خواهنــد در مقابل هزینه 
پرداختی خرید خوبی داشته باشند. در ادامه مطلب، 
به معرفــی لپ تاپ های پرچــم دار بــازار همراه با 

قیمت آنها پرداخته شده است. 
سرفیس بوک 

به گــزارش زومیــت، ســرفیس بوک را می توان 
عالوه بر یک لپ تاپ، به  عنوان یک تبلت نیز استفاده 
کرد؛ چراکــه تمامی پردازنده ها به غیــر از پردازنده 
گرافیکــی مجــزا در این بخش قــرار گرفته اند. قلم 
ســرفیس پن نیز دقت و عملکرد نسبتا خوبی دارد. 
بااین حال ســرفیس بوک ایراداتی نیز دارد که شــاید 
مهم تریــن آنها مربوط به باگ های نرم افزاری باشــد 
که هنــگام اتصال مجــدد صفحه نمایــش به داک 
کیبورد پیش می آید. ایراداتی که ممکن اســت حتی 
شــما را مجبور بــه خاموش و روشــن کردن مجدد 
لپ تاپ نیز بکند. البته این ایرادات مربوط به نرم افزار 
بــوده و به احتمال زیاد در به روزرســانی های بعدی 
رفع خواهند شــد. اگر سخت گیر باشــید، می توانید 
اشکاالتی ازجمله سختی در بازکردن صفحه نمایش 
و همچنین فاصله  بیــن صفحه نمایش و کیبورد در 
هنگام بســته بودن لپ تاپ را به ســرفیس بوک وارد 
بدانید. قیمت نســخه Surface Book - A با حافظه 

۱۲۸ گیگابایت حدود پنج  میلیون تومان است. 
 مک بوک پرو ۱۳ اینچی

طراحــی زیبــا، وزن کــم، کیفیت ســاخت باال و 
عملکــرد فوق العــاده باعث می شــود محصوالت 
اپل فروش خوبی داشته باشــند. قدرت این لپ تاپ 
بــه لطف پردازنده  بــرادول، ۸ گیگابایت حافظه رم، 
حافظــه  ذخیره ســازی SSD و نمایشــگر جذاب، در 
ســطح باالیی قرار دارد و به راحتــی می توانید روی 
شــارژدهی مک بوک پــرو ۱۳ اینچی ۲۰۱۵ حســاب 
ویــژه ای باز کنید. قیمت نســخه MF840 با حافظه 
۲۵۶ گیگابایت حدود چهار  میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 

است. 
 Spectre X360

این دســتگاه از طراحی بســیار زیبایی برخوردار 
اســت. عالوه بــر ظاهر زیبا و انعطــاف در چرخش 
کامــل این نمایشــگر به صــورت ۳۶۰ درجــه، این 
دســتگاه همچنین بــه پردازنده ای بســیار قدرتمند 
نیز مجهز شــده تا در کنــار ۸ گیگابایت حافظه رم و 
حافظــه ذخیره ســازی ۵۱۲ گیگابایــت SSD، تبدیل 

بــه دســتگاهی همه فن حریف برای شــما باشــد. 
این لپ تــاپ از نمایشــگری ۱۳ اینچی با رزولوشــن 
بســیار باال و پنــل IPS LCD و از پردازنده گرافیکی

کــه  اســت  برخــوردار  نیــز   HD Graphics 520
می تواند در انجام بازی های ســنگین به شما کمک 
کند. خوشــبختانه در کنار این سخت افزار های بسیار 
قــوی، این دســتگاه از وزن بســیار کمــی برخوردار 
اســت. صفحه کلید و تاچ  پد این دســتگاه نیز بسیار 
زیبا و کارآمد ساخته شده اند و کارکردن با آنها بسیار 
راحت اســت. قیمت نســخه ۵۱۲ گیگابایتی حدود 

پنج میلیون و ۳۰۰  هزار تومان است. 
XPS 13 دل

بــا   IPS LCD نمایشــگر  و   Corei5 پردازنــده 
رزولوشــن ۳۲۰۰ در ۱۸۰۰ پیکســل نوید یک دستگاه 
رده بــاال با مشــخصات فنــی عالــی را می دهد. این 
اولترابوک می تواند تــا ۱۶ گیگابایت حافظه رم را در 
کنار ۵۱۲ گیگابایت حافظه ذخیره ســازی پشــتیبانی 
کند. کیبورد خوش ساخت جزیره ای با نور پس زمینه، 
تاچ پد با حساســیت باال و پورت های کاربردی هم از 
دیگر نقاط قوت این محصول دوست داشتنی هستند. 
اگر به لپ تاپی ویندوزی با وزن ســبک، طراحی زیبا، 
نمایشــگر باکیفیت و صفحه کلید راحت برای تایپ 
نیاز دارید، دل اکس پــی اس احتماال بهترین لپ تاپی 
است که می توانید خریداری کنید. قیمت نسخه ۲۵۶ 
گیگابایتی، حدود پنج  میلیون و ۷۰۰  هزار تومان است. 

مک بوک ۱۲ اینچی
مک بــوک ۱۲ اینچی اپل از ظاهر زیبایی برخوردار 
اســت و به ترک پدی بســیار بزرگ برای کار راحت تر 
با دســتگاه مجهز شده اســت، اما این لپ تاپ بسیار 
ســبک و نازک اپل مشکالتی نیز دارد؛ برای مثال این 
لپ تــاپ تنها از یــک درگاه USB نــوع C برخوردار 
اســت و از پردازنده آن  نیز نبایــد انتظار زیادی برای 
پردازش های ســنگین داشته باشــید. قیمت نسخه 
MacBook MK4M2 بــا حافظــه ۲۵۶ گیگابایت، 

حدود چهار  میلیون تومان است. 
 V15 اسپایر

ایســر بــا معرفــی Aspire V 15 Nitro در نظر 
دارد تا نیاز به اولترابوکی خوش ســاخت و قدرتمند 
بــا قیمت کــم را برطرف کنــد. پردازنــده قدرتمند، 
کامل بــودن تمامی پورت ها و اتصــاالت، حافظه رم 
باال و پردازنده گرافیکی قوی را می توان از مزایای آن 
برشــمرد. در حالت کلی اگر قصد خرید اولترابوکی 
قدرتمنــد دارید و کیفیت صفحه نمایش آن اهمیت 
چندانی برای شــما ندارد، این دستگاه می تواند یکی 
از گزینه های مناســب موجود در بازار باشــد. قیمت 
حــدود   V15 Nitro VN7-592G-77LB نســخه 

چهار میلیون و ۳۰۰  هزار تومان است. 

بازار

قیمت لپ تاپ هاى پرچم دار بازار

واکنش تلگرام به ادعای رویترز

به حساب ها نه، اما به اطالعات عمومي  دسترسی پیدا کردند
اپراتورهای ایران: این مسئله مربوط به تلگرام است نه اپراتورها


