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لپ تاپ مدل »IdeaPad 110« ازجمله محصوالت 
میان رده و خوش قیمت شــرکت »لنوو« محســوب 
می شود. بدنه  این لپ تاپ مانند کاالهای هم رده اش از 
پالستیک ساخته شده و کیفیت متوسط اما قابل قبولی 
دارد. ضخامت ۲۲/۹ میلی متری و وزن ۲/۲ کیلوگرمی 
ایــن محصول برای یک لپ تــاپ ۶/۱۵ اینچی یک 
مزیت است و جابه جایی آن را از بسیاری لپ تاپ های 
۱۵/۶ اینچی ســاده تر می کند. ســطوح بافت دار در 
قسمت های داخلی و خارجی هم از کثیف و لک  شدن 
 IdeaPad بدنه جلوگیری می کنــد. صفحه نمایش 
 HD وضوح ،TFT  110 یک نمونه معمولــی با پنل

و روکش براق اســت که البته برای محصولی در این 
رده کاربری، انتظار بیشــتری هم نباید داشته باشیم. 
کیبورد جزیره ای با مجموعه  کامل کلیدها، این مدل 

را برای تایپ های طوالنی مــدت و کار با برنامه های 
حسابداری آماده کرده اســت. تمامی پورت های این 
لپ تاپ روی لبه ســمت راست قرار گرفته اند و شامل 
 USB  یک ،LAN  یک پورت ،HDMI  یک پــورت
2.0، یک USB 3.0 و جک ۳/۵ میلی متری اتصال 

هدفون می شــوند. روی لبه  ســمت چپ هم، فقط 
 USB شاهد درایو نوری هستیم. وجود تنها دو پورت
بــا توجه به اینکه اغلب یکی از آن ها توســط ماوس 
اشغال می شــود، ممکن است کمی مشکل ساز باشد؛ 
پس باید در انتخاب نوع و تعــداد لوازم جانبی، دقت 
بیشتری به خرج دهید. سخت افزارهای استفاده شده در 
این کانفیگ، مدل های نسبتا میان رده ای هستند که در 
کنار هم کارایی قابل قبولی داشــته و برای انجام امور 

معمول روزمره توان کافی دارند

طی دومین کنفرانســی که اپراتورهای مجازی تلفن های همراه برگزار 
کردند، صحبت های جالبی مطرح شــد و در ابتدای این کنفرانس دکتر 
صادق عباسی، معاون بررســی های فنی و صدور مجوز سازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویی کل، ســخنرانی را انجام دادند. عباســی 
شــاهکوه تصریح کرد: »پیش بینی شــده اســت که در سال ۱۳۹۹ از 
۲۰هــزار میلیارد تومان درآمد فعلی به ۷۰هزارمیلیارد تومان برســیم.« 
به تاکیــد وی: »اپراتورهــای مجازی یا MVNOهــا ظرفیت زیادی 
دارند. ما باید ســهم اپراتورهای مجازی از فضای اپراتورهای کشــور 
را به ۲۷درصدافزایش دهیم و پیش بینی می شــود کــه در نتیجه این 
اقدامات ســهم مکالمه موبایل و پیامک به ۳۵درصد کاهش یابد. این 
ارقام درحالیســت که در اتحادیه اروپا میان افزایش ســهم اپراتورهای 
مجازی واز یک سو و سهم صوت و پیامک، رشد متناسبی وجود دارد.” 
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در بخشی از سخنان 
خود اشاره کرد: »در بخش مکالمه و صوت، ما از ۱۴هزار میلیارد تومان 
درآمد به ۲۰هزار میلیارد تومان رســیده ایم. امــا در بخش دیتا باید از 
هزار میلیارد به ۱۸هزار میلیارد در ســال ۱۳۹۹ دســت پیدا کنیم یعنی 
رقمــی ۱۸برابر.” وی با تاکید بر اینکــه » در اپراتورهای مجازی نباید 
روی مکالمه و صوت زیاد حســاب کرد« تعداد مشــترکان تلفن همراه 
را ۷۶میلیــون نفر عنوان کرد و افــزود: » از این میزان تنها ۱۹میلیون 
مشــترک سرویس های 3G و 4G هستند. این ارقام نشان می دهد که 
در حــوزه دیتا، فضای زیادی وجــود دارد. از نظر تلفن همراه نیز ۹۵ تا 
۹۶درصد پوشــش جمعیتی داریم. در ۳سال اخیر و از بدو ورود نسل۳، 
۱۵هزار سایت نسل ۳ در کشور نصب شده است. این رقم بسیار بزرگی 
اســت. تعداد مشترکان طی این ســال ها درحالی افزایش داشته است 
که حجم بازار در ایران پایین اســت. جمعیت مشــتاق در ایران بسیار 

زیاد اســت. به طور مثال، فضای ویدیویی اپراتورهای ما ۰ است و این 
درحالیست که این رقم در سایر نقاط دنیا رقمی برابر با ۸۰درصد است.” 
به گفته عباســی شاهکوه »از ابتدای ســال جاری تاکنون ۵۱ متقاضی 
فعالیت در اپراتور مجازی درخواســت خود را ارائه کرده اند که در فرآیند 
طی شــده، ۲۴ موافقت نامه صادر شد. پیش بینی شده است تا طی دو 
ماه آینده اولین ســیم کارت روانه بازار شود.« معاون بررسی های فنی و 
صدور مجوز ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی کل تمرکز 
MNO اپراتورهای غیرمجازی را »بر پاســخ گویی به نیازهایی است که

ها قادر به پوشش دهی آن نبوده اند« عنوان کرد. او در بخشی از سخنان 
خود به قیمــت خدمات تلفن همراه در ایران اشــاره کرد و گفت: »در 
بخــش خدمات تلفن همراه ما از ارزان قیمت ترین ها هســتیم و از این 
کاهش قیمت ها در اپراتورها خوشــحال نیستیم.« عباسی همچنین با 
تاکید بر این که »قرار نیســت MVNOها با MNOها سرشــاخ یا وارد 
دعوا شــوند« تعداد مخاطبان این سیم کارت ها را ۳.۵میلیون نفر برآورد 
و ســهم ظرفیت بازار ایران از اپراتورهــای مجازی را ۱۵درصد عنوان 
کرد. در بخش دیگری از کنفرانس، امین کاله دوزان، مدیرعامل شرکت 
ارتباطات سیار هوشمند، در تشــریح فعالیت های این شرکت در زمینه 
اپراتورهای مجازی تصریح کرد: »درحال حاضر ما با ۳۰۰ تامین کننده 
محتوا همکاری داریم و۳میلیون نفر، بازار هدف ما را تشکیل می دهند.« 
وی با اشــاره به اینکه »۵۴درصد مخاطبان بــازار تلفن همراه را افراد 
زیر ۳۰ســال تشــکیل می دهند«، نرخ نفوذ ســیم کارت در ایران را در 
حدود ۱۴۷درصد عنوان کرد. به گفتــه کاله دوزان »طبق آخرین آمار، 
۴۰میلیون گوشــی تلفن هوشــمند در ایران وجود دارد که دسترســی 
کودکان به این وســیله، بیش از ۵۵درصد است. این رقم در دنیا برای 

گوشی های هوشمند، ۴۹درصد و برای تبلت، ۳۰درصد است.«

 Monitor: 15.6” TFT LED-backlit LCD  

 Main Board:         

CPU: AMD Carrizo E1-7010 1.50 GHz
Memory: 2 GB DDR3

VGA: AMD Radeon R2
HDD: 500 GB 5400 RPM

Weight: 2.2 Kg               
ODD: DVD RW        

OS:      

KeyBoard:     

Mouse:         

Speaker:         

Printer:         
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لپ تاپی که خوش قیمت استاولین سیم کارت اپراتور مجازی تا دو ماه دیگر

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

لپتاپپیشنهادیاداری

 سالم بایت، اگر می شود آموزش دهید که چگونه می  توان 
به صورت دائمی Mac Address را در کارت شبکه تغییر داد؟

MAC Address یــک آدرس فیزیکی اســت که یکــی از کاربردهای 

آن تشخیص دادن یک کارت شــبکه از دیگر کارت های شبکه  است و به 
کارت شبکه اجازه شناسایی داده ای که به آن فرستاده شده است را می دهد. 
MAC Address بر خالف IP یک ادرس خاص اســت و در درون تراشه 

 MAC Address کارت شبکه ثبت می شود. راه های مختلفی جهت تغییر
کارت شــبکه وجود دارد، اما هیچ یک از این راه ها باعث ایجاد تغییر دائمی 
و همیشگی نمی شود، بلکه این تغییرات موقت هستند و در صورت راه اندازی 
مجدد سیستم به حالت گذشته باز می گردند. اما در این ترفند قصد داریم به 
 معرفی یک روش بســیار مفید و عملی بپردازیم که به وسیله آن می توانید
MAC Address کارت شبکه را به طور دائمی تغییر دهید. بدین منظور: نیازمند 

یک ابزار جانبی به نام Technitium MAC Address Changer هستیم. 
 پس از دانلود فایل، آن را از حالت فشرده خارج کرده و برنامه را نصب کنید.

طریقــه کار با این برنامه بســیار ســاده اســت:  پس از اجــرای برنامه، 
در قســمت Network Connections نــام کانکشــن های مربــوط 
 بــه هــر کارت شــبکه موجــود در سیســتم را مشــاهده می کنیــد.
اکنــون کارت شــبکه مــورد نظــر را انتخاب کنیــد و بــر روی دکمه 
Change MAC موجــود در پاییــن صفحه کلیک کنیــد. خواهید دید 

 کــه قســمت Enter New Mac Address Below نمایان می شــود.
برای وارد نمودن یک MAC Address جدید سه راه دارید؛ می توانید دستی 
 Random MAC یــک آدرس جدید را به دلخواه وارد کنید، بر روی دکمه
Address کلیک کنید تا یک آدرس به صورت تصادفی وارد شود و یا این 

که بر روی عالمت فلش رو به پایین کلیک کنید تا در منوی ظاهر شــده 
 یکی از برندهای مختلف کارت شبکه را انتخاب کنید تا آدرس آن وارد شود.
داده  تغییــر  آدرس   Change Now دکمــه  روی  بــر  کلیــک  بــا 
اولیــه  حالــت  بــه   MAC Address بازگردانــی  بــرای  می شــود. 
 نیــز کافــی اســت بــر روی دکمــه Original MAC کلیــک کنید.

پرسشوپاسخسختافزار


