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حجم اینترنت شما هم زود تمام می شود؟
در حـال حاضـر اسـتفاده اغلـب كاربـران از اينترنـت بـه داده هـای  ويدئويی 
مربـوط اسـت، با اين حـال در ايران هنوز هـم اينترنت های ثابـت و همراه به 
صـورت حجمی ارائه می شـوند و كاربران همچنـان بايد آمار حجم اسـتفاده 
از اينترنـت خـود را داشـته باشـند تـا در مواقع ضروری دستشـان در پوسـت 
گـردو نمانـد. در حالـی كـه نزديك بـه 80 درصـد ترافيك موبايـل در جهان 
برای تماشـای فايل هـای تصويـری و  ويدئويی بـه كار می رود، ايـن آمار در 
ايـران بـه مراتب پايين تر اسـت. محتوای ويدئويـی در دنيـا از پرطرفدارترين 
محتويـات وب اسـت كـه حجم بسـياری را نيز بـه خود اختصـاص می دهد. 
بـا اين حال مشـتركان اينترنـت در ايران بـه داليل متعددی ماننـد هراس از 
پايـان زودهنـگام حجم اينترنت، ترجيـح می دهند كمتر به دانلـود فايل های 
تصويـری و  ويدئويـی اقـدام كننـد. علی اصغـر عميديـان - رئيس سـازمان 
تنظيـم مقـررات و ارتباطـات راديوئـی- دربـاره آمار مشـتركان تلفـن همراه 
می گويـد: پيش بينی هـا نشـان می دهـد تعـداد مشـتركان تلفـن همـراه در 
سـال 2020 بـه بيـش از پنـج ميليـارد و 400 ميليون نفـر خواهد رسـيد و به 
مـوازات آن مصـرف داده نيـز افزايـش خواهد يافـت؛ تا آنجا كه سـهم ويدئو 
از ترافيـك داده دنيـا از 64 درصد در سـال 2014 به 80 درصد در سـال 2019 
خواهـد رسـيد. او كـه معتقد اسـت در كشـور ضمـن تاكيد رويكرد يكسـان 
بـه محتـوا، حمايـت از محتـوای داخل مـورد توجه قـرار گرفته اسـت، اظهار 
می كنـد: موضـوع محتـوا در قالـب شـبكه ملـی اطالعـات در كشـور دنبال 
شـده اسـت و در ايـن حـوزه بر الزاماتـی مانند توجه بـه رونق توليـد محتوای 
داخـل متناسـب بـا فرهنگ، ديـن و آداب و سـنن كشـور، تفكيـك ترافيك 
داخـل از ترافيـك بين الملـل، توجـه بـه شـكل گيری صحيح زنجيـره توليد 
محتـوا، توجـه توليدكننـده محتـوا و حمايـت از محتـوای داخـل و توجـه به 
مصرف كننـده نهايـی و تعرفه هـای ترجيحی تاكيد شـده اسـت. البتـه وزير 
ارتباطـات پيـش از ايـن بـا اشـاره به نقش شـبكه ملـی اطالعـات در تفاوت 

محتـوای داخـل و بين المللـی گفته بـود: در اين شـبكه اغلب بحث سـرعت 
را بـرای اينترنـت برداشـته ايم تـا هـر كس بـا هر سـرعتی كـه می خواهد از 
خدمـات اسـتفاده كنـد. اگر مـردم بخواهند بـا اينترنـت به ديـدن فيلم های 
ويدئويـی بپردازنـد، در صورتـی كه چند فيلم ويدئويی با تايـم دو تا پنج دقيقه 
را دانلود كنند، حتی اگر حدود سـه فيلم در روز دانلود شـود، به سـرعت حجم 
بسـته اينترنـت آن ها تمـام خواهد شـد، اما در شـبكه های اجتماعـی داخلی 
عـالوه بر افزايـش سـرعت قيمـت نيز بـه مراتـب پايين تـر آمـده و می توان 
حتـی 10 برابـر آن از محتوا اسـتفاده كرد. نصـرا... جهانگرد هـم درباره تعرفه 
اينترنـت نيـز اظهار كـرده اسـت: در خصـوص اصـالح نظـام قيمت گذاری 
پهنـای بانـد نيز بـا توجـه بـه اين كـه سـرويس های موبايلی اكنون بيشـتر 
جنبـه ارتبـاط ويدئويـی دارنـد و دسترسـی بـه هر نـوع ويدئـو از ايـن طريق 
ممكـن اسـت، قـرار شـده نظام نامـه مربوطـه را اصـالح كنيـم تا بـه زودی 
مسـير دسترسـی به اليه خدمات زيرسـاختی كه باعث تسـهيل خدمت دهی 
بـه كاربران می شـود، اصـالح شـود. همچنين در مقطعـی از زمـان انتقادات 
بسـياری دربـاره حجـم اينترنت مطـرح شـده و حتی برخـی كارشناسـان از 
اين كـه دانلـود يـك فيلم سـينمايی بـا اينترنـت موبايـل بيـش از 200 هزار 
تومـان هزينـه دارد گاليه های متعـددی را مطرح كـرده بودند. البتـه در چند 
مـاه گذشـته تغييراتـی در قيمـت اينترنـت ايجـاد شـده اسـت. با وجـود اين 
همچنان تماشـای فايل هـای تصويری هزينه هـای بااليی را بـرای كاربران 
ايرانـی شـامل می شـود. ظاهرا تـالش بر آن اسـت تا با طرح هـای مختلف و 
توليـد محتـوای غنی بومـی، حجم فايل هـای  ويدئويـی افزايش پيـدا كند. 
بر هميـن اسـاس طـی ماه هـای گذشـته قرارداد هـای متعـددی بـه امضـا 
رسـيده و بر اسـاس آن اين گونـه اعالم شـده كـه ارائه محتـوای داخلی توليد 
شـده توسـط برخـی شـركت های داخلـی از سـوی اپراتور هـای ارائه دهنده 

موبايـل با هزينـه ای 50 درصـدی ارائه خواهد شـد.

J    سـام بایت، آیا اندروید 7 روی نکسـوس 4 هم نصب 
می شود؟

عرضـه   4 نكسـوس  گوشـی  بـرای  را  نوقـا   7 اندرويـد  گـوگل  خيـر 
نكـرده اسـت، امـا كاربـران وب سـايت XDA-Developers موفق به 
پـورت آن بـر روی ايـن گوشـی شـده اند. چنـد روز پيـش خبـر نصـب 
اندرويـد 7 نوقـا بـه صـورت غيـر رسـمی بـر روی گوشـی نكسـوس 5 
منتشـر شـد، چـرا كـه گـوگل ايـن گوشـی را از ليسـت پشـتيبانی خود 
حـذف كـرده اسـت امـا جامعـه هـك اندرويـد يـك بـار ديگـر دسـت 
گوشـی  بـرای  را  عامـل  سيسـتم  نسـخه اين  آخريـن  و  شـده  كار  بـه 
XDA- وب سـايت  كاربـران  اسـت.  كـرده  پـورت  نيـز   4 نكسـوس 
Developers راهـی را بـرای نصـب اندرويـد 7 نوقـا بـر روی گوشـی 

هوشـمند چهـار سـاله نكسـوس 4 يافته انـد. اگرچـه ايـن گوشـی بـا 
پردازنـده اسـنپدراگون S4 كوالـكام، 2 گيگابايـت رم و باتـری 2100 
بسـيار  فاصلـه  سـخت افزاری  مشـخصات  لحـاظ  از  ميلی آمپرسـاعتی 

زيـادی بـا پرچمدار هـای امـروزی دارد، بـا ايـن حـال يكـی از بهترين 
و قدرتمندتريـن دسـتگاه های زمـان خـود بـه شـمار مـی رود. درسـت 
ماننـد نكسـوس 5، بيلـد منتشـر شـده بـرای نكسـوس 4 نيـز چنـدان 
 ،NFC ماننـد  قابليت هايـی  كـه  می شـود  گفتـه  و  نيسـت  بی عيـب 
كاربـران  آن كـه  ضمـن  نمی كننـد،  عمـل  جی پـی اس  و  شتاب سـنج 
كرش هـای متوالـی را نيـز تجربـه خواهنـد كـرد. خوشـبختانه مواردی 
بـدون  سـخت افزاری  شـتاب دهنده  و  بلوتـوث  وای فـای،  همچـون 
مشـكل هسـتند. گفتنـی اسـت كـه رونـد بهبـود و پايدار سـازی پورت 
صـورت گرفتـه، كمـاكان در جريـان اسـت و در صورتـی كه از گوشـی 
خـود بـه صـورت روزانـه اسـتفاده می كنيـد، بهتـر اسـت كـه در حـال 
حاضـر از نصـب آن صرف نظـر كنيـد امـا چنانچـه اسـتفاده چندانـی از 
آن نداريـد و عالقـه داريـد تـا آخريـن نسـخه از سيسـتم عامـل گوگل 
را تجربـه كنيـد، می توانيـد بـا مسـئوليت خـود به سـايت معرفی شـده 

سـری بزنيـد و ايـن سيسـتم عامـل را دانلـود كنيـد.

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


