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چرا مردم آیفون می خرند؟
رئیـس انجمـن فروشـندگان سـیم کارت، گوشـی موبایـل و تجهیـزات 
جانبـی بـا اشـاره بـه شـرایط بـازار آیفـون در ایـران، گفـت: در چنیـن 
شـرایطی واقعـا نمی دانم چـرا مردم به جـای برند های مختلـف از آیفون 
اسـتفاده می کننـد. آقای افشـار فروتن اظهار کـرد: با توجه بـه مجموعه 
صحبت هایـی کـه دربـاره شـرایط آیفـون در ایـران مطرح اسـت، بر این 
بـاورم کـه بهتـر آن اسـت کـه بـه جـای ایـن برنـد از نمونه هـای خوب 
برند هـای دیگـر که در مـوارد متعدد همیـن کارایی را هم دارند اسـتفاده 
شـود. وی ادامـه داد: البتـه این که گاهی بـه عنوان مثال از سـوی برخی 
نماینـدگان مجلـس گفتـه می شـود کـه جلـوی واردات برنـد آمریکایی 
گرفتـه شـود، موضوعـی اسـت که شـاید جـای تامل داشـته باشـد، زیرا 
بـه هـر حال ایـن برنـد در ایـران مصرف کننـدگان خـاص خـود را دارد. 
رئیـس انجمـن فروشـندگان سـیم کارت، گوشـی موبایـل و تجهیـزات 
جانبـی افـزود: اکنـون بـا وجود شـرایط و مسـائل مختلفـی کـه در بازار 
آیفـون وجـود داشـته و تقلب هایـی کـه در این حـوزه صـورت می گیرد، 
از سـوی دیگر مسـائلی همچـون واردات غیرقانونی، نداشـتن نمایندگی 
مجـاز و مسـائلی از ایـن دسـت جـای سـوال دارد کـه چـرا همچنـان 
کاربـران ایرانـی در موارد متعـدد عالقه مند به اسـتفاده از این گوشـی ها 
هسـتند. فروتـن عنـوان کـرد: الزم اسـت عـالوه بر شـرکت هایی کـه 
بـرای انجـام واردات قانونـی در ایـن حـوزه مجـوز گرفته انـد، یـک عزم 
کلـی از سـوی تمـام جامعـه ایجـاد شـود تـا بـا اسـتقبال کمتـر از ایـن 
برنـد شـرایط بـرای فعالیت افـراد سـودجو فراهم نباشـد.وی ادامـه داد: 
بـه عنـوان یک فعـال بـازار موبایل توصیـه من آن اسـت کـه خریداران 
گوشـی به جـای اسـتفاده از برندی که در کشـور خدمات پـس از فروش 
نداشـته و واردات آن هـم در مـوارد متعـدد به صـورت غیرقانونی صورت 
می گیـرد، بـه سـراغ برند هایی برونـد که قانونـی عرضه شـده و خدمات 

فروشـندگان  انجمـن  رئیـس  می کننـد.  ارائـه  فـروش  پـس از  رسـمی 
سـیم کارت، گوشـی موبایـل و تجهیـزات جانبـی همچنین عنـوان کرد: 
اکنـون در مـوارد متعـدد شـاهدیم کـه نمونه هـای اسـتوك آیفـون از 
همـان مبـداء بـا تعویض قطعـات و قـاب وارد ایران می شـوند. از سـوی 
دیگـر در داخـل کشـور نیـز هیـچ خدمات پـس از فروشـی ارائه نشـده و 
در نهایـت تضمینـی بـرای مصرف کننـده نهایـی وجـود نـدارد. فروتـن 
در ادامـه در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا مجمـوع این شـرایط آیـا این 
اقدام درسـتی اسـت که از سـوی مراجـع قانونـی جلوی واردات گوشـی 
اپـل گرفته شـود؟ گفـت: چنیـن موضوعی بـه هیـچ عنـوان توجیه پذیر 
نیسـت، چـرا کـه همان طـور که گفتـه شـد همچنان عـده ای اصـرار به 
اسـتفاده از گوشـی اپـل دارنـد و حتـی اگـر بخواهیـم واردات ایـن برنـد 
را هـم ممنـوع کنیـم، از طریـق کشـور های دیگـر کاالی مـورد نیـاز 
خـود را تامیـن می کننـد. بر همیـن اسـاس شـاید چنیـن برخورد هـای 
سـلبی نتیجـه چنـدان مناسـبی بـه دنبـال نداشـته باشـد. وی افـزود: 
البتـه می تـوان در ایـن حـوزه بـه آگاه سـازی مـردم پرداختـه و بـا ارائـه 
اطالعـات مناسـب بـه آن ها، خریـداران بـازار را قانـع کرد کـه می توان 
خرید هایـی بـا شـرایط بهتـر نیـز تجربه کـرد کـه حداقـل واردات آن ها 
بـه صـورت رسـمی بـوده و خدمـات پـس از فـروش هم داشـته باشـند. 
رئیـس انجمـن فروشـندگان سـیم کارت، گوشـی موبایـل و تجهیـزات 
جانبـی در ارتبـاط بـا شـرکت هایی کـه مجـوز واردات قانونـی آیفـون 
را گرفته انـد و این کـه آیـا از طریـق آن هـا بحـث ارائـه خدمـات پـس از 
فـروش بـه خوبـی رعایت می شـود، گفت: هنوز از سـوی این شـرکت ها 
بازتـاب محسوسـی در بـازار مشـخص نیسـت، امـا بـه هر صـورت باید 
توجـه داشـت کـه ایـن شـرکت ها تنهـا مجـوز واردات قانونـی آیفـون 
را داشـته و نماینـده رسـمی ایـن برنـد در ایـران محسـوب نمی شـوند.

J    سـالم بایـت، در صـورت امـکان آمـوزش دهیـد کـه
چگونـه می تـوان در اولویت اتصـال شـبکه های وایرلس در 

وینـدوز 10 تغییـر ایجـاد کرد؟
ویندوز به طور خودکار دستگاه شما را به شبکه وایرلسی که قباًل به آن وصل 
شده اید، متصل می کند. اگر هم نزدیک چند شبکه بی سیم که قباًل به آن ها 
وصل شده اید قرار بگیرید، ویندوز از یک سیستم اولویت بندی برای انتخاب 
خودکار شبکه وای-فای استفاده می کند. در ویندوز 10 امکان ویرایش این 
لیست اولویت بندی از طریق رابط گرافیکی ویندوز وجود ندارد و برای این کار 
بایستی از خط فرمان کمک بگیرید. در ادامه به نحوه انجام این کار می پردازیم.
برای مشاهده لیست شبکه های بی سیمی که قباًل به آن ها متصل شده اید و 
 Settings بر روی Start نحوه اولویت بندی آن ها در ویندوز 10، ابتدا از منوی
 Network & Internet > Wi-Fi > Manage به  سپس  کنید.  کلیک 
شبکه های  لیست  صفحه  این  در  کنید.  مراجعه   Known Networks

ذخیره شده را به ترتیب اولویت آن ها مشاهده می کنید اما متأسفانه امکان 

ویرایش اولویت بندی این لیست در این صفحه وجود ندارد. برای ویرایش 
اولویت بندی اتصال شبکه های بی سیم بایستی مراحل زیر را طی نمایید:

 Command Prompt راست کلیک کرده و گزینه Start ابتدا بر روی منوی
Admin)) را انتخاب کنید. اکنون برای مشاهده لیست شبکه های ذخیره شده 

netsh wlan show profiles:بزنید Enter عبارت زیر را وارد کرده و
خواهید دید که لیست شبکه ها به ترتیب اولویت آن ها از باال به پایین نمایش 
داده می شوند.در نتیجه نمایش داده شده بایستی به دو مورد توجه کنید: نام 
کارت شبکه و نام شبکه ای که می خواهید ترتیب اولویت آن را تغییر دهید. 
به عنوان نمونه در مثال زیر نام کارت شبکه Wi-Fi و نام شبکه مورد نظر 
 wifi-name است.اکنون دستور زیر را با توجه به این که به جای Remora

کارت  نام  بایستی   interface-name جای به  وایرلس،  شبکه  نام  بایستی 
شبکه و به جای # بایستی عدد اولویت مورد نظر را جایگزین کنید وارد نمایید:
netsh wlan set profileorder name=«wifi-name» 

interface=«interface-name» priority=#

لپ تاپی مخصوص سخت پسندان

لپ تاپ های مخصوص بازی امروزه طرفداران زیادی دارند. 
استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها در ساخت این محصوالت 
باعث شده است این دستگاه های قدرتمند امکانات بسیار 
 GS73VR 6RF Stealth Pro» خوبی داشته باشند. مدل
پردازنده  با  بازی  مخصوص  لپ تاپ های  از  یکی   «- B

نسل جدید اینتل، Skylake، یعنی6700HQ Core i7 با 
فرکانس پردازنده 2,6 تا 3,5 گیگاهرتز و 6 مگابایت کش، 
یک لپ تاپ قدرتمند به حساب می آید. شانزده گیگابایت 
حافظه رم از نوع DDR4 دارد و حافظه هیبریدی آن از دو 
ترابایت حافظه داخلی از نوع هارددیسک به همراه 128 
گیگابایت حافظه SSD از نوع NVMe تشکیل شده است. 
وجود این نوع هارد باعث می شود سرعت بوت دستگاه 
زیاد باشد و حوصله سربر نباشد. لپ تاپ مخصوص بازی به 
یک پردازنده گرافیکی عالی هم نیاز دارد؛ پس چه تراشه ای 

بهتر از GeForce GTX 1060M GDDR5 که 6 گیگابایت 
حافظه اختصاصی دارد و تقریبا از پس تمام بازی های روز 
دنیا برمی آید. صفحه نمایش 17اینچی با فناوری IPS و دقت 
Full HD برای بازی و کار های گرافیکی کامال مناسب 

است. یکی از قسمت هایی که این روز ها در لپ تاپ ها در 
حال حذف شدن است، درایو نوری است و این مدل هم 
از این قاعده مستثنا نشده است. بلندگو های این دستگاه 
دو اسپیکر داخلی ساخت شرکت Dynaudio هستند که 
کیفیت خوب و مطلوبی دارد، اما کامال راضی کننده نیست؛ 
چرا که لپ تاپ های جدیدتر این شرکت عالوه بر بلندگو های 
داخلی، سابووفر هایی هم دارد که تجربه یک صدای بی نظیر 
درگاه های  تنوع  و  تعداد  می دهد.  قرار  کاربر  اختیار  در  را 
خوب  هم   GS73VR 6RF Stealth Pro - B ام اس آی
است و سه پورت  USB 3.0و یک پورت USB 2.0 دارد .
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پیشنهادهفته

Monitor:IPS LCD Full HD 1920x1080-17-
Mainboard:--

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

VGA:GeForce GTX  1060 GDDR5-
HDD:1TB & 128SSD-

Weight:2.43-
-
-
-
-
-
-

لپتاپپیشنهادیهفته


