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بومی سازی تجهیزات انتقال شبکه مخابراتی نوری
مهندسـان کشـورمان موفق به بومی سـازی تجهیزات مخابـرات نوری با 
هـدف تامیـن بخشـی از هزینه هـای مورد نیـاز بـرای اجرای پـروژه ملی 
«توانـا» بـا موضـوع طراحـی، تولیـد و فـروش تجهیـزات و ارائـه خدمات 
سیسـتم های انتقال DWDM شـدند. طرح تولید تجهیزات انتقال شـبکه 
مخابراتـی در طـول 21 مـاه بـا هدف تامیـن بخشـی از هزینه هـای مورد 
نیـاز بـرای اجرای قـرارداد با موضـوع طراحـی، تولید و فـروش تجهیزات 
و ارائـه خدمات سیسـتم های انتقـال DWDM در قالـب پروژه ملی «توانا» 
انجـام گرفتـه اسـت. از نقـاط مثبت این طـرح، دانش کامال بومی سـاخت 
تجهیـزات اسـت کـه اشـتغال بـرای حـدود 50 نفـر از نخبگان کشـور در 
ایـن حـوزه (شـبکه های مخابراتـی، الکترونیـک و نرم افـزار) را بـه دنبال 
داشـته و باعـث کاهـش حـدود 70 درصـدی خـروج ارز از کشـور شـده 
اسـت. بر اسـاس اعـالم روابـط عمومـی صنـدوق حمایـت از تحقیقات و 
توسـعه صنایـع الکترونیـک (صحـا)، این طـرح پیرو قـرارداد منعقد شـده 
با شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت در قالب پروژه «توانا» (شـامل 100 شـهر 
نیمـه شـرقی کشـور) بـا هـدف اسـتقرار تجهیـزات مخابـرات نـوری بـا 
ظرفیـت 400 گیگابیـت بر ثانیـه و قابـل توسـعه بـه ۸00 گیگابیـت بر ثانیه 
 (Turnkey) و بـا سیسـتم مدیریـت شـبکه بـه صـورت کلیـد در دسـت
بـا حمایـت 30 میلیـارد ریالـی صنـدوق حمایـت از صنایـع الکترونیـک 
(صحـا) انجـام شـد. علویـان، مدیرعامـل شـرکت مجـری طرح با اشـاره 

بـه این کـه این محصـول، یـک محصول زیرسـاختی بـرای انتقـال انبوه 
اطالعـات از طریـق فیبـر نـوری اسـت، تصریح کـرد: این محصـول قادر 
فیبـر  زوج  یـک  از  اسـتفاده  بـا   Gbps400 با سـرعت  اطالعـات  اسـت 
نـوری را بـا اسـتفاده از تکنیک هـای بسـیار مـدرن و پیشـرفته انتقـال 
دهـد و تـا بـرد حداقـل 150 کیلومتـر نیـاز بـه تقویت کننـده بیـن راهـی 
نـدارد. بـه دلیـل تکنولـوژی بسـیار بـاالی ایـن محصـول، ارزش افزوده 

زیـادی بـرای کشـور دارد. وی اظهـار امیدواری کـرد که با توجـه به تعداد 
محـدود تولیدکننـدگان ایـن محصـول در دنیا، امـکان صادرات بیشـتر به 
سـایر کشـور ها نیـز فراهـم شـود. علویـان خاطر نشـان کـرد: بـا افزایش 
درخواسـت انتقـال اطالعـات در بسـتر شـبکه های رایانـه ای و مخابراتی 
در دنیـا و محبوبیـت تبـادل اطالعـات در بیـن اقشـار جامعه با اسـتفاده از 
شـبکه های اجتماعی متنـوع، بازی هـای رایانـه ای، تلویزیون های مبتنی 
بر پروتـکل اینترنتـی و امـکان انتقـال فایل هـای چنـد رسـانه ای، نیـاز به 
افزایـش پهنای باند توسـط سـرویس دهنده های مخابراتـی و اینترنتی به 
شـدت افزایش پیـدا کـرده و زیرسـاخت های قبلی پاسـخگوی این حجم 
انبـوه تبـادل اطالعـات نبـوده و حرکت به سـمت افزایش ظرفیـت تبادل 
اطالعات توسـط شـرکت های مخابراتی - زیرسـاختی اجتناب ناپذیر است 
و اگـر مسـیر حرکـت شـرکت ها بـه این سـمت نباشـد، با مشـکالت حاد 
و عـدم رضایت مشـتریان مواجه خواهند شـد. مدیرعامل شـرکت مجری 
طـرح تصریـح کـرد: شـرکت های مذکـور بـرای انتقـال اطالعـات بیـن 
ایسـتگاه های خـود و یا سـایر شـرکت ها در داخل شـهر ها، بین شـهر ها و 
نیـز بین کشـور ها نیـاز به یک مسـیر مطمئن و بـا ظرفیت بـاال دارند. این 
نیـاز صرفا بـا بهره بـرداری از آخرین تکنولوژی هـای موجود با اسـتفاده از 
کابـل فیبر نـوری که سـریعترین و بـا ظرفیت تریـن و مطمئن ترین روش 
ممکن اسـت، حاصل می شـود. انتقال اطالعـات از طریق فیبـر نوری نیاز 
بـه تجهیـزات خاصـی دارد کـه بتوانـد بـا یـک زوج از فیبر نـوری انبوهی 
از اطالعـات را از نقطـه ای بـه نقطـه دیگر منتقـل کنـد. جدیدترین روش 
ایـن انتقـال DWDM نـام دارد. بـدون تردید بومی سـازی ایـن تجهیزات 
می توانـد بـه داسـتان هایی نظیر اختالالت اینترنت کشـور یا نا به سـامانی 
بسـتر های اطالعاتیمـان پایـان دهـد. گذشـته از ایـن تبـادل اطالعاتـی 
کاربـران در کشـور بـا بهره گیری از بسـتری ایمن امکان پذیر خواهد شـد.

J    بهتریــن امــکان  صــورت  در  بایــت،  ســالم 
را DVD هــا  و  CD هــا  از  نگهــداری   روش هــای 

آموزش دهید.
شـاید در عصـر حاضـر غیر ممکن باشـد کـه فـردی از رایانه اسـتفاده کند 
و سـر و کاری بـا CD نداشـته باشـد! دیگـر حتـی رایتر هـا نیـز در اکثـر 
خانه هـا پیـدا می شـود و CD یکـی از متـداول تریـن راه هـا بـرای تبـادل 
نگهـداری  اسـت. برای  دیگـر  به رایانه به رایانه هـای  یـک  از  اطالعـات 
بهتـر از ایـن رسـانه ها به ایـن روش عمل کنید:1. توجه داشـته باشـید که 
CD هـای خـود را هرگـز در نزدیکـی مدار های مغناطیسـی ماننـد آهن ربا 

و باند هـای ضبـط قـرار ندهیـد، زیـرا از عمـر CD شـما کم خواهد شـد.2. 
هرچنـد وقـت یک بـار CD خـود را درون CD-ROM قـرار دهیـد و آن را 
بـه طـور کامل مـرور نمائیـد زیرا اسـتفاده نکـردن از CD باعث کم شـدن 
 CD-ROM و قـراردادن آن در CD عمـر آن می شـود.3. قبـل از اسـتفاده از
از سـالمت CD-ROM خود مطمئن شـوید زیرا بعضـی از CD-ROM های 

متفرقـه و از کار افتـاده باعـث می شـود CD شـما خدشـه دار شـود. اگـر با 
ایـن مشـکل روبـه رو هسـتید حتمـا CD-ROM خـود را به یکـی از مراکز 
تعمیراتـی نزدیک نشـان بدهید.4. حتماً بعـد از اسـتفاده از CD آن را درون 
قـاب قـرار دهیـد و آن را بـر روی میـز رایانه خود رهـا نکنیـد.CD  .5 های 
خـود را از گـرد و غبـار و نور مسـتقیم آفتـاب دور نگه دارید و اگر CD شـما 
 CD بـه هـر دلیـل آلوده بـه گـرد و غبار شـد حتمـاً قبـل از اسـتفاده از آن
CD- خـود را بـه طـور کامـل تمیـز کرده تـا گـرد و غبار موجـود به داخـل
ROM شـما منتقـل نشـود.6. بهتریـن دمای نگهـداری CD بیـن 5 تا 45 

درجـه سـانتیگراد می باشـد.7. از پاک کـردن CD با کف دسـت خودداری 
نمائیـد (از تماس مسـتقیم دسـت با پشـت CD پرهیـز کنید).۸. از نوشـتن 
بـا اجسـام نوک تیـز برروی CD خـود داری نمائید. توجه داشـته باشـید که 
هرگـز CD خـود را بـا آب، الکل، اسـتن، بنزیـن و موادی ماننـد آن ها تمیز 
نکنیـد؛ زیـرا ایـن مـواد به علـت قـدرت پـاک کنندگـی باالیی کـه دارند 

باعـث از بیـن رفتن الیه پشـتی CD و خدشـه دار شـدن آن می شـوند.

یک لپ تاپ برای طراحان و گرافیک کار ها

محصوالت  گسترش  حال  در  «ایسوس»  شرکت 
با  را  سری  این  و  است  خود   STRIX سری  حرفه ای 
خود  محصوالت  تمامی  در  انحصاری اش  مشخصات 
گرفته  گرافیک  کارت  و  مادربورد  از  است:  داده  بستط 
از  بازی  مخصوص  لپ تاپ های  از  یکی  لپ تاپ.  تا 
این  دارد.  نام   «ROG GL502VY»هم سری  همین 
محصول به گونه ای طراحی شده که کاالیی جذاب و 
قدرتمند باشد و در عین حال نسبت به رقبای هم رده 
قیمت کمتری داشته باشد. بدنه این لپ تاپ از ترکیب 
آن  وزن  تا  است  شده  ساخته  پالستیک  و  آلومینیوم 
نسبت به بدنه های تمام آلومینیومی کمی سبک تر شود. 
قاب پشت صفحه نمایش یا همان الیه رویی لپ تاپ از 
جنس آلومینیوم برس خورده مشکی است که همچنان 
اثرانگشت  ایسوس   G سری  قبلی  محصوالت  مانند 

هم  بخش ها  باقی  و  می کند  جذب  خود  به  زیادی 
کامال از پالستیک ساخته شده است، حتی الیه داخلی 
فضای اطراف کیبورد. صفحه نمایش 15,6 اینچی این 
محصول، پنل IPS با وضوح باالی 4K و روکش مات 
دارد که یک گزینه عالی برای فیلم دیدن و بازی کردن 
محسوب می شود. از دیگر امکانات این مدل می توان 
یک تکه  تاچ پد  پس زمینه،  نور  با  جزیره ای  کیبورد  به 
جانبی  لوازم  و  حرفه ای  و  متعدد  پورت های  باکیفیت، 
ماوس  یک  مدل  این  بسته بندی  در  کرد.  اشاره  کامل 
و یک هدست مخصوص بازی ایسوس به همراه یک 
لپ تاپ  این  است.  گرفته  قرار  ایسوس  پشتی  کوله 
مخصوص اجرای بازی های سنگین و همچنین طراحی 
است؛  شده  ساخته  و  طراحی  روز  گرافیکی  کار های  و 

پس باید سخت افزاری قوی داشته باشد. 
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پیشنهادهفته

Monitor:IPS LCD 4K-15.6-
Mainboard:--

CPU:Intel Core i7 - 6700HQ-
Memory:16GB DDR4-

VGA:GeForce GTX 980M GDDR5-8GB-
HDD:1TB &256SSD-

Weight:2.34-
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