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VGA Card
1,150,000XFX 5450 1GB
1,550,000XFX 5450 2GB
2,080,000Geforce GT 730 2GB

2,920,000GV-N730-2GI
5,400,000GV-N75TOC-2GI

Monitor
3,600,000BENQ 20 DL2020
3,650,000LG 20M37
3,890,000Samsung S20
4,590,000Asus VX207NE
5,200,000Dell E1914H

MainBoard
6,620,000GA-Z170X-Gaming 3
5,600,000GA-Z170-HD3
4,650,000GA-H170-HD3
3,400,000GA-P110-D3
3,220,000GA-H110M-S2PH

CPU
1,140,000A4 3400
2,540,000Pentium G3250
4,270,000Core i3-6100
7,300,000Core i5-6400
13,600,000Core i7-6700K

Ram
1,120,000KingMax 4GB DDR3 1600
1,820,000KingMax 8GB DDR3 1600
1,150,000KingMax 4GB DDR4 2400
2,050,000KingMax 8GB DDR4 2400
4,190,000Geil 16GB DDR4 2400

Hard
2,080,0001TB SATA3 WD 64MB Blue
2,250,0001TB SATA3 WD 64MB Perpule
3,220,0002TB SATA3 WD 64MB
4,950,0004TB SATA3 WD 64MB Blue
1,850,000500GB SATA3 WD 8MB-Notebook

گوشی های بدون گارانتی در دست کاربران ایرانی
عالقـه عجیـب و غریـب کاربـران ایرانـی بـه تکنولوژی هـای جدیـد و به 
خصـوص به گوشـی های هوشـمند، قابل کتمان نیسـت. مهم نیسـت که 
هـر کسـی چقدر درآمـد دارد یا بضاعت مالـی خرید این گوشـی ها را دارد یا 
نه؟ . این روز ها در دسـت بیشـتر مردم گوشـی های هوشـمند از سری های 
مختلـف را مـی بینیـم و هر کسـی بـا فعالیت در فضـای مجـازی از طریق 
گوشـی اش سـرگرم اسـت. در زمـان خریـد ایـن گوشـی ها نکاتـی الزم 
اسـت که متاسـفانه کاربـران ایرانی به این نـکات بی توجه هسـتند و تمام 
تالششـان این اسـت که در هنـگام خرید، کمترین هزینـه را پرداخت کنند. 
بایـد بدانید کـه حدود 25 تا 30 میلیون گوشـی هوشـمند بـدون گارانتی در 
دسـت خریـداران تلفن همـراه اسـت و تعمیر این گوشـی ها در زمـان بروز 
مشـکل، موضوعی اسـت که در مـوارد متعدد مشـکالتی را بـرای مردم به 
همـراه داشـته اسـت. آمار گوشـی های هوشـمند بـدون گارانتـی در حالی 
منتشـر می شـود که پیشـتر عضو هیئت عامل سـازمان فنـاوری اطالعات 
گفتـه بـود: از هـر دو نفـر حداقل یک نفر گوشـی هوشـمند در اختیـار دارد 
کـه بـرآورد می شـود شـمار کاربران گوشـی های هوشـمند بـه 40 میلیون 
نفـر می رسـد. او ادامـه داده بود: رسـیدن آمار دو میلیون گوشـی هوشـمند 
در سـال 92 بـه 20 میلیون گوشـی در سـال 93 نشـان دهنده فراهم شـدن 
ابـزار دولـت موبایل اسـت و رسـیدن این عدد در سـال 94 بـه 40 میلیون و 
از ابتدای سـال 95 تا به االن حدود 50 میلیون گوشـی هوشـمند در کشـور 
نشـان از افزایش رو به رشـد اسـتفاده از گوشـی همراه در کشـور دارد. حال 
بـه نظر می رسـد آمار هـای ارائه شـده از سـوی مسـئوالن وزارت ارتباطات 
و فنـاوری اطالعـات، گویـای آن اسـت که عـدد 40 میلیون گوشـی تلفن 
همـراه در کشـور از مبـادی غیرقانونـی وارد می شـود. بنابرایـن اگـر میزان 
گوشـی های قاچـاق را از تعـداد گوشـی های اصلـی تفکیک کنیـم، حدود 
10 تـا 15 میلیـون گوشـی بـا گارانتـی در کشـور وجـود دارد. البتـه عـالوه 

بر گوشـی هایی کـه ممکن اسـت گارانتی آن ها معتبر نباشـد، گوشـی های 
مختلفـی نیـز هسـتند کـه مـدت گارانتـی آن ها بـه پایـان رسـیده، اگر به 
ایـن فهرسـت گوشـی های فاقـد گارانتـی را هـم اضافـه کنیم، مشـخص 
می شـود چندین میلیـون گوشـی در کشـور وجـود دارد کـه هنـگام خرابی 
و بـروز مشـکل، پیداکـردن تعمیـرکاری مناسـب بـرای آن هـا می توانـد 
بـه یک معضـل تبدیـل شـود. کارشناسـان اتحادیـه تجهیـزات مخابراتی 
می گوینـد: براسـاس تحقیقـات صورت گرفتـه، اگـر حتـی بحـث قاچـاق 
گوشـی های موبایل برطرف شـود حداقل در دو تا سـه سـال آینـده در بازار 
گوشـی های وجـود دارد کـه نیـاز به خدمـات دارند. حـال آن که بـا توجه به 
آشـفته بازار موجود الزم اسـت سـاماندهی خاصی دراین بـاره صورت گیرد 
تـا تعمیـرکاران خیابانی کـه فاقد تخصـص و تجهیزات الزم هسـتند برای 
شـهروندان مشـکل ایجـاد نکنند. مراجعـه بـه تعمیرگاه هـای غیرمجاز در 
مـوارد مختلـف بـرای مردم مشـکالت متعـدد ایجـاد می کند بـرای مثال، 
ممکـن اسـت در مـواردی قطعـات غیراصلـی بـرای تعمیـر گوشـی مورد 
اسـتفاده قـرار گرفتـه و بـرای آن هـا هزینـه قطعـه اصلـی دریافـت شـود. 
گاهـی نیز ممکن اسـت هزینه هـای چندبرابری از مشـتری دریافت شـده 
و حتـی دسـتگاه ها بدون تسـت کنترل کیفیت تحویل مشـتری داده شـده 
و پـس از مدتـی بسـیار کوتـاه دوبـاره دچار مشـکل شـوند. از سـوی دیگر، 
در مـواردی هزینـه تعویـض قطعاتـی مثل ال سـی دی بـا قیمت هایی بالغ 
بر 500 هـزار تومـان انجام می شـود اما تعمیـرکاران برای ایـن قطعات هیچ 
گارانتـی ارائـه نکـرده و این احتمـال وجود دارد فـرد پس از مدتـی بار دیگر 
بـا هزینـه باال مجبـور به تعمیـرات مجدد شـود. حتی گاهی بهتر آن اسـت 
اصـال بـرای تعمیر یک گوشـی هزینـه ای صرف نشـود، چرا کـه عمر مفید 
گوشـی های هوشـمند زمانی بین دو تا پنج سـال اسـت و پـس از این مدت 

شـاید تعمیر گوشـی نیز فایده ای نداشـته باشـد.

J    سـالم بایـت، در صورت امـکان طریقـه نصب صحیح
دسـتگاه بلوتـوث روی رایانـه را به صورت مرحلـه به مرحله 

توضیـح دهید.
نصب این دستگاه و استفاده نرم افزاری از آن نیاز مند اندکی دقت است. برای 
این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: 1- نصب Patch های USB مادربورد 
شده  خریداری   Bluetooth اتصال  -2 بر روی رایانه.  مادربورد   CD روی از 
به USB رایانه. 3- بعد از اتمام شناختن سخت افزار USB بر روی رایانه بصورت 
اتوماتیک، تا اتمام نصب آن توسط Windows صبر کنید. 4- بعد از اتمام کار 
ویندوز، USB را بیرون آورید. 5- حاال CD بلوتوث که داخل پکیج خریداری 
نصب،  در هنگام   -6 قرار دهید.   CD-ROM داخل  را  می باشد  موجود  شده 
آورده  در  هنگام USB که  در این  می گیرد.  را   USB سخت افزار نبودن  خطای 
شده بود را دوباره به پورت خودش وصل کنید و پیغام خطا را OK کنید. 7- بدون 
Restart کردن دستگاه نرم افزار PC Suite را نصب کنید. ۸- در هنگام نصب 

گزینه Install SDK را غیر فعال کنید. 9 رایانه توسط نرم افزار و با اطالع شما 

Restart می شود. 10- بعد از شروع مجدد کلید Finish را بزنید. 11-تا این مرحله 

به هیچ عنوان روی آیکن های بلوتوث و یا m-Router کلیک نکنید. 12- در 
این مرحله روی آیکن بلوتوث راست کلیک کرده و گزینه Join Network را 
انتخاب کنید. 13- گزینه My Device را فعال کنید. 14- برای موبایل خود در 
قسمت بلوتوث گوشی نامی بدهید و بلوتوث دستگاه فعال باشد. 15- دکمه 
Next را کلیک کنید. دستگاه بعد از جست وجو نام گوشی را پیدا می کند. 16- بعد 

از آن گزینه اول یعنی Choose Passkey را انتخاب کنید. 17- دستگاه یک 
شماره به شما می دهد. آن را یادداشت کنید و همیشه در اختیار داشته باشید. 
1۸- اکنون گوشی هم اکتیو شده است و شماره می خواهد. 19- شماره یادداشت 
شده را وارد کرده و OK کنید. 20- مراحل نصب با نوشتن Installation به اتمام 
 Connect راست کلیک کرده و گزینه m-Router می رسد. 21- بر روی آیکن
پیدا  اسم  با  را  شما  موبایل  از جست وجو،  بعد   -22 انتخاب کنید.  را   A Blue

می کند. موبایل را انتخاب کرده OK کنید. 23- برنامه PC Suite را اجرا کنید. 
24- دستگاه موبایل شما شناسایی می شود. 25- دستگاه فعال می شود.
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