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وزارت ارشاد هم کانالهای تلگرام را ساماندهی میکند
بـرای  مجـوز  گرفتـن  همچنیـن  و  تلگـرام  کانال  هـای  سـاماندهی 
کانال  هایـی کـه تعـداد اعضـای باالیـی دارنـد چنـد وقتـی اسـت کـه 
در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. رئیـس مرکـز فنـاوری اطالعـات و 
کـرد:  اعـالم  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  دیجیتـال  رسـانه های 
کانال هـای تلگرامـی و  صاحبـان  سـاماندهی تلگـرام،  بر اسـاس طـرح 
خدمـات مشـابه در شـبکه های اجتماعـی بـا بیـش از 5000 دنبال کننده 
موظـف بـه ثبت در وزارت ارشـاد شـدند. به تازگـی رئیس مرکـز فناوری 
اطالعات و رسـانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اعالم 
کـرده اسـت در سـال 93 شـورای فضـای مجـازی طـرح شـبکه سـالم، 
مفیـد و ایمـن (سـما ) را مصـوب کـرد کـه بر اسـاس آن همه دسـتگاه ها 
موظـف شـدند در این زمینـه قدم بردارند. بر همین اسـاس مرکـز فناوری 
بـه  هوشـمند  لوگـوی  اعطـای  بـه  دیجیتـال  رسـانه های  و  اطالعـات 
سـایت ها اقـدام کـرد. وی افزود: بـرای تکمیل ایـن لوگو، طرح «شـامد» 
مطرح شـد کـه اطالعـات دارنـده محتـوای رسـانه ای، زمینـه و موضوع 
محتـوا، عالئـق ایجادکننـده و مخاطبـان در آن سـاماندهی می شـود تـا 
مـردم بتواننـد سـایت دارای هویـت را از سـایت بـدون هویت تشـخیص 
دهنـد. رئیـس مرکز فنـاوری اطالعـات و رسـانه های دیجیتال بـا تبیین 
ابعـاد مختلـف طـرح سـاماندهی تلگـرام توضیـح داد: در شـورای عالـی 
فضـای مجـازی طرحـی تصویـب شـد کـه بـه موجـب آن کانال هـای 
تلگـرام و خدمـات مشـابه در شـبکه های اجتماعـی کـه بیـش از 5000 
کننـد.  ثبت نـام  ارشـاد  وزارت  سـامانه  در  موظفنـد  دارنـد،  دنبال کننـده 
طبـق ایـن مصوبـه اگـر تـا یـک مـاه پـس از اعـالم وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی ثبـت کانـال توسـط ایـن افـراد صـورت نگیـرد مرتکب 
کار غیرقانونـی شـده اند. موسـویان افـزود: این طرح به منظور مشـخص 
شـدن هویـت مالـک کانال هاسـت و حقوقـی ماننـد ارزش افـزوده نیـز 

بـرای وی محفوظ اسـت. وی فراموش کـردن امنیت در فضـای مجازی 
را از دالیـل ناکامـی و عقـب بـودن کشـور در بحـث فنـاوری اطالعـات 
و رسـانه های دیجیتـال نسـبت بـه دنیـا دانسـت و گفـت: قانـون تجارت 
الکترونیـک در نیمـه اول سـال 80 در مجلـس تصویب شـد و باید همان 
سـال ها بسـتر ها آماده می شـد. وی بیـان کـرد: مرکز فنـاوری اطالعات 
و رسـانه های دیجیتـال بـرای 700 شـخصیت حقیقـی که در ایـن حوزه 
ثبت نـام کرده انـد و تقاضـای مجـوز کسـب دارنـد، برنامه های آموزشـی 
در قالـب بسـته هایی تـدارك دیـده اسـت. شـریفی نیا، مشـاور سـازمان 
فنـاوری اطالعـات هـم در ادامه این اظهـارات بیان کـرد: مهاجرت مردم 
از یـک شـبکه اجتماعـی به شـبکه دیگر بـه دلیـل اخالل در شـبکه اول 
نبـوده اسـت، بلکـه بـاز بـودن و مزیت های یـک اپلیکیشـن باعث جذب 
و برتـری و در نتیجـه انتخاب توسـط مردم می شـود. وی افـزود: اگر یک 
سـرمایه گذار برنامـه مناسـب بـوم ایـران تدویـن کنـد قطعا دولـت برای 
ایجـاد یـک شـبکه انکوباتـور داخلـی کمـک خواهـد کـرد نه بـا اختالل 
در کار دیگـر شـبکه ها؛ بـه عبـارت دیگـر بـه صـورت قانونـی از فعالیت 
اختالل گـران جلوگیـری بـه عمل خواهـد آورد. مشـاور سـازمان فناوری 
اطالعـات از تصویـب مجموعـه مصوبات جدید شـورای فضـای مجازی 
خبـر داد و گفـت: بر اسـاس آن، بخـش قابـل توجهـی از فضـای مجازی 
می تواننـد  داخلـی  پیام رسـان  شـبکه های  و  شـد  خواهـد  شفاف سـازی 
تبلیغـات بگیرنـد بـه صورتـی کـه مخاطبـان بیـش از 5 میلیـون بتواننـد 
تبـادل و تعامـل مالـی درون محیـط را داشـته باشـند. شـریفی نیا افـزود: 
مـردم بـه گمـان این کـه شـبکه های اجتماعی داخلـی یک سـازماندهی 
آن  بـه عضویـت در  دولتـی بـرای جـذب اطالعـات آنهاسـت و ناچـار 
هسـتند، از آن اسـتقبال نکردنـد؛ درصورتـی کـه این طرح توسـط بخش 

خصوصـی ایجاد شـده اسـت.

J    سـالم بایـد، در زمـان راه انـدازی وینـدوز، یک سـری
از برنامه  هـا بـه صـورت خـودکار اجـرا شـوند، همیـن کار 
باعـث می شـود کـه وینـدوز تـا حد زیـادی دیـر بـاال بیاید. 
اگـر امـکان دارد روشـی را آمـوزش دهیـد کـه بـدون ایـن 
کـه اجـرای برنامه  هـا غیر فعال شـود، تنهـا زمـان تاخیر در 
اجرای برنامه  های اسـتارتاپ در ویندوز 10، غیر فعال شـود.
برنامه هـای اسـتارتاپ، بـه برنامه هایـی گفتـه می شـوند کـه بـه هنگام 
راه انـدازی وینـدوز به طور خودکار اجـرا می گردند. در وینـدوز 10، تمامی 
آیتم هـای موجـود در اسـتارتاپ با تأخیـری چندثانیـه ای اجرا می شـوند. 
دلیـل ایـن موضـوع نیز این اسـت کـه ویندوز بتوانـد تمامی پروسـه های 
ضـروری خـود را بدون مشـکل اجـرا نماید. اگر بـه این تأخیـر عالقه ای 
نداریـد و ترجیـح می دهیـد ویندوز بـدون معطلـی برنامه های اسـتارتاپ 
را اجـرا نمایـد در ادامه بـه معرفی نحوه انجـام این کار خواهیـم پرداخت.

برای اجرای این ترفند ابتدا کلید های ترکیبی Win+R را فشار دهید.

سپس در محیط Run عبارت regedit را وارد کرده و Enter بزنید.
در محیط رجیستری به مسیر زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Explorer

بـر روی کلیـد Explorer راسـت کلیک کـرده و از منـوی New بـر روی 
کنید. کلیـک   Key

 Serialize قرار دهیـد. اکنون بـر روی Serialize نـام این کلیـد جدیـد را
 DWORD (32-bit) Value بـر روی New راسـت کلیک کنید و از منـوی
کلیک نمایید. نام این مقدار جدید را StartupDelayInMSec قرار دهید.
اکنـون رجیسـتری را ببندیـد و یک بـار وینـدوز را از نـو راه انـدازی کنیـد 
تـا تغییـر اعمـال گـردد. کلیـه برنامه هـای موجـود در اسـتارتاپ از ایـن 

پس سـریع تر اجـرا خواهنـد شـد.
 StartupDelayInMSec برای برگشـت به حالت قبل کافی اسـت مقدار

را Delete نمایید.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
VGA Card

۱.۲۵۰.۰۰۰XFX 5450 1GB
۱.۶۰۰.۰۰۰XFX 5450 2GB
۱.۹۹۰.۰۰۰Geforce GT 730 2GB

۲.۹۹۰.۰۰۰GV-N730-2GI
۵.۴۲۰.۰۰۰GV-N75TOC-2GI

Monitor
۳.۶۸۰.۰۰۰BENQ 20 DL2020
۳.۷۵۰.۰۰۰LG 20M37
۳.۹۰۰.۰۰۰Samsung S20
۴.۶۴۰.۰۰۰Asus VX207NE
۵.۳۱۰.۰۰۰Dell E1914H

MainBoard

۶.۵۵۰.۰۰۰GA-Z170X-Gaming 3
۵.۵۰۰.۰۰۰GA-Z170-HD3
۴.۷۰۰.۰۰۰GA-H170-HD3
۳.۵۰۰.۰۰۰GA-P110-D3
۳.۳۵۰.۰۰۰GA-H110M-S2PH

CPU
۱.۱۵۰.۰۰۰A4 3400
۲.۳۰۰.۰۰۰Pentium G3250
۴.۵۲۰.۰۰۰Core i3-6100
۷.۲۵۰.۰۰۰Core i5-6400
۱۳.۷۵۰.۰۰۰Core i7-6700K

Ram
۱.۰۷۰.۰۰۰KingMax 4GB DDR3 1600
۱.۸۹۰.۰۰۰KingMax 8GB DDR3 1600
۱.۱۵۰.۰۰۰KingMax 4GB DDR4 2400
۱.۸۹۰.۰۰۰KingMax 8GB DDR4 2400
۴.۱۶۰.۰۰۰Geil 16GB DDR4 2400

Hard
۲.۱۲۰.۰۰۰1TB SATA3 WD 64MB Blue
۲.۳۰۰.۰۰۰1TB SATA3 WD 64MB Perpule
۳.۲۰۰.۰۰۰2TB SATA3 WD 64MB
۴.۹۵۰.۰۰۰4TB SATA3 WD 64MB Blue
۱.۳۷۲.۰۰۰320GB SATA3 WD 8MB-Notebook


