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ایران و روسیه برای ساخت پردازنده بومی همکاری می کنند
ايران  همـــكاری  با  رابطه  در  صحبت  هايـــی  كه  اســـت  وقتی  چند 
و روســـيه برای ســـاخت پردازنده بومی مطرح شـــده اســـت. به 
تازگـــی ايران و روســـيه برای ســـاخت و توليد پردازنـــده بومی به 
كردند.  مذاكـــره  «اينتل»  پردازنده هـــای  برای  جايگزينـــی  عنوان 
به نقل از شـــركت ارتباطات زيرســـاخت، اين مذاكـــره در چارچوب 
برنامـــه ســـفر دو روزه محمدجـــواد آذری جهرمی معـــاون وزير 
مســـكو  به  زيرســـاخت  ارتباطات  شـــركت  مديرعامل  و  ارتباطات 
رســـانه  های  و  ارتباطات  وزيـــر  نيكيفروف  نيـــكالی  بـــا  ديدار  و 
جمعی كشـــور روســـيه صورت گرفته اســـت. اين مالقـــات در پی 
ســـفر های اخير وزرای ارتباطات دو كشـــور و به منظـــور پيگيری 
توافقـــات صـــورت پذيرفته انجام شـــد و طرفين به مـــرور آخرين 
دو  توافقات  بر اســـاس  پرداختنـــد.  توافقـــات  اين  پيشـــرفت  های 
بخش های  بيـــن  اطالعات  فنـــاوری  زيرســـاختی  پروژه   14 وزير، 
خصوصی دو كشـــور در حال انجام اســـت كه در صـــورت اجرای 
كامل، زيرســـاخت مناســـبی برای توسعه كســـب و كار در فضای 
مجازی كشـــور و افزايش اشـــتغال برای متخصصيـــن اين حوزه در 
كشـــورمان  ارتباطات  وزارت  معاون  شـــد.  خواهد  ايجاد  مدت  كوتاه 
در اين ديدار با اشـــاره به اقدامات موفق روســـيه در حوزه ســـايبری 
و كارآفرينـــی، خواســـتار بهره گيری از اين تجربيات در ايران شـــد. 
هم  اين كه  بيـــان  با  زيرســـاخت  ارتباطـــات  شـــركت  مديرعامل 
اكنـــون 40 ميليـــون كاربر اينترنـــت در ايران فعال هســـتند و نياز 
به خدمات رســـانی ارتباطی و اســـتفاده از فناوری هـــای اطالعاتی 
هزار  صد  چنـــد  ايران  در  می توانـــد  حوزه  هـــا  اين  گفـــت:  دارند، 
فرصت شـــغلی ايجاد كند. به نحوی كه در ســـه ســـال گذشـــته 
جهرمی  آذری  شـــد.  عملياتـــی  بخش  ايـــن  در  شـــغل  123هزار 

بر لـــزوم ارائه خدمـــات بومی برای جذب بيشـــتر كاربـــران ايرانی 
و افزايش اشـــتغال زايی در كشـــور با بهره گيری از پتانســـيل های 
ايـــن بخش تاكيد كـــرد و ادامه داد: بـــا توجه به تجربيات كشـــور 
تجربيات  از  می توان  فناوری،  محصوالت  بومی ســـازی  در  روســـيه 
اين كشـــور برای بومی ســـازی فناوری های اطالعاتـــی بهره برد. 
معاون وزيـــر ارتباطات تاكيـــد كرد: ســـرويس  های مرتبط خدمات 
رســـان روســـی نيز می توانند در بـــازار ايران حضور يابنـــد و ما نيز 
از ايـــن فرصت برای ايجاد شـــغل بهـــره خواهيم گرفـــت. در اين 
مالقـــات پس از ارائه گزارشـــی از ســـوی آذری جهرمـــی و تبيين 
مشـــكالت اجرايی پيـــش رو، وزير ارتباطات روســـيه با اشـــاره به 
اهميـــت روابـــط دو جانبه بر رفع موانـــع موجـــود و پيگيری آن ها 
تاكيد كـــرد. نيـــكالی نيكيفروف وزيـــر ارتباطات و رســـانه  های 
جمعـــی با تاكيـــد بر عالقه مندی اين كشـــور برای اجـــرای هرچه 
همكاری  امـــكان  ايـــران،  با  گرفته  صـــورت  توافق  های  زودتـــر 
را  روســـی «البـــروس»  رايانه ای  پردازنده  توليـــد  بـــرای  ايران  با 
به عنـــوان جايگزيـــن بومی پردازنـــده «اينتل» مطـــرح كرد. وی 
با اشـــاره به برنامـــه ريزی  ها و ســـرمايه گذاری  های روســـيه در 
حـــوزه برنامه  های پر كاربرد نـــرم افزاری موبايـــل، اينترنت، رايانه، 
جايگزينی  حال  در  گفـــت:  اطالعاتی  بانك  های  مديريـــت  و  كنترل 
پردازنده  هـــای «البـــروس» به عنـــوان توليد ملی بـــا نمونه  های 
غربی (اينتل) هســـتيم و می توانيـــم اين فناوری را بـــه ايران هم 
منتقـــل كنيم تا برای جايگزينی اســـتفاده شـــود. نيكيفروف اجرای 
اين طـــرح را نياز مند تعييـــن و معرفی طرف ايرانی برای تشـــكيل 
شركت مشـــترك روسی-ايرانی دانســـت و از معاون وزارت ارتباطات 

كند. ايفا  حمايتـــی  نقش  كه  خواســـت 

J   :سـام بایت، اگر می شـود تفاوت هاب و روتر را بگویید
هاب وسـيله ای اسـت كه چندين رايانه را در يك شـبكه محلی به يكديگر 
متصـل می كنـد. هر يـك از اطالعاتی كه در شـبكه رد و بدل می شـود، به 
تمـام پورت هـای هـاب كه در سـوی ديگـر آن وسـيله ای ديگر قـرار دارد، 
ارسـال می شـود. هاب ها توانايـی تفكيـك آدرس هـای ورودی و خروجی 
را نداشـته و نمی تواننـد پيام هـای دريافتـی را بـرای عضـو مشـخصی از 
شـبكه ارسـال كننـد، از ايـن رو بسـته های دريافتـی از يك پورت بـه تمام 
پورت هـای موجـود ارسـال می شـود بـرای مثـال در صورتی كه در شـبكه 
رايانـه ای 5 رايانه وجود داشـته باشـد و يكـی از رايانه ها پيامـی را برای يك 
رايانـه ديگـر تحت همين شـبكه كـه از وجـود هاب بهـره می برد، ارسـال 
كنـد، تمـام چهـار رايانـه ديگر پيـام ارسـال شـده را دريافت خواهنـد كرد، 
هرچنـد نيـازی به دريافـت اطالعات مـورد نظر ندارنـد. روتر هـا ابزارهايی 
هسـتند كـه بـا اسـتفاده از آن هـا می تـوان بسـته ها را بيـن شـبكه های 
مختلـف ارسـال و دريافـت كـرد. بسـته های ارسـالی در شـبكه حـاوی 

آدرس هايـی هسـتند كه مقصد را نشـان می دهـد. روتر ها با اسـتفاده از اين 
آدرس، بسـته مـورد نظـر را به مقصد می رسـانند. روتر زمانی مورد اسـتفاده 
قـرار می گيـرد كـه شـبكه داخلـی بـه شـبكه گسـترده تری متصل شـده 
باشـد. زمانـی كه شـما جسـت وجويی را در گـوگل انجـام می دهيـد، روتر 
شـما بسـته های مورد نظـر را به سـمت سـرور های گوگل ارسـال می كند 
تـا پـردازش صـورت گيـرد. بـرای درك بهتـر ايـن موضـوع بهتـر اسـت 
ايميـل را در نظـر بگيريـد. در صورتـی كـه بخواهيـد ايميلـی را بـه يكی از 
هـم اتاقی هـای خود در منزل ارسـال كنيـد، آدرس Room A برای ارسـال 
ايميـل كافـی اسـت، اما اگـر اتـاق دريافت كننده ايميـل در منـزل ديگری 
باشـد، بايـد به همـراه اطالعـات ايميـل، داده هـای ديگـری را نيـز اضافه 
كنيـد. در اين مرحله شـما كد پسـتی را اضافـه می كنيد، امـا در صورتی كه 
گيرنـده در اسـتان يـا ايالـت ديگری باشـد، كدپسـتی نيز بـه تنهايی كافی 
نيسـت و بايد بسـته مـورد نظر بـه همراه آدرس پسـتی و كد پسـتی همراه 

شـده و تحويـل اداره پسـت محلی شـود تا بسـته به مقصد برسـد.

سبک حرکت کنید

ديجيتـال  دسـتگاه های  عصـر  تكنولـوژی،  عصـر 
اسـت و افـراد بيـش از پيش بـه دنبال دسـتگاه هايی 
هسـتند كه سـبك و قابل حمل باشـد و در عين حال 
امكانـات خوبی داشـته باشـند. شـركت «لنـوو» يكی 
از شـركت هايی اسـت كـه بـا سـاخت لپ تاپ هـای 
بسـيار سـبك و باريك به ايـن نياز مشـتری به خوبی 
 ،«Ideapad 100s» پاسـخ داده اسـت. لپ تاپ مـدل
بـا 1 كيلوگـرم وزن و ابعاد 17,5 × 202 × 292 ميلی متر 
بـه راحتی قابـل حمل اسـت و نيازی بـه كيف بزرگ 
سـری  از  آن  مركـزی  پردازنـده  نـدارد.  سـنگين  و 
Atom شـركت اينتـل اسـت كـه سـرعت پـردازش 

كار هـای  انجـام  مواقـع  در  و  دارد  گيگاهرتـز   1,33
سـنگين به طور خـودكار تـا 1,83 گيگاهرتـز می رود. 
حافظـه رم 2 گيگابايـت از نوع DDR3 و 64 گيگابايت 

حافظـه داخلـی از نـوع SSD دارد كـه بـرای اجـرای 
برنامه هـای معمولی و كاركرد روزانه مناسـب اسـت. 
پردازنـده گرافيكـی اينتـل بـدون حافظـه اختصاصی 
صرفـا بـرای كار هـای معمولـی و كاربـری عمومـی 
مناسـب اسـت و بديهی اسـت كـه نبايـد از آن انتظار 
كار هـای گرافيكی سـنگين داشـت. روكـش صفحه 
نمايـش 11 اينچـی ايـن لپ تاپ شـفاف اسـت و ابعاد 
كوچـك آن و همچنيـن انعـكاس نور محيـط ممكن 
اسـت در دراز مـدت باعـث خسـتگی چشـم شـود. از 
آنجايـی كه لپ تاپ مـدل «Ideapad 100s» بسـيار 
باريـك اسـت قابل تصور اسـت كـه در سـاخت آن از 
درايـو نـوری صرف نظـر شـده باشـد. در طبقه بندی، 
ايـن محصـول در رده كاربـری عمومـی و باريـك و 

می گيرد.  قـرار  سـبك 

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

Monitor:IPS LCD 4K-15.6-
CPU: Intel Atom Z3735F-

Ram:2GB DDR 3-
VGA:Intel HD Graphics-

HDD:64 SSD-
Weight:1-
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لپتاپپیشنهادیهفته


