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پیامک  هایی که آزار دهنده  اند
مراجع  در  پیش  مدت ها  از  انبوه  پیامک های  بر محتوای  نظارت  بحث 
این  برای  نیز  فراری  راه های  همچنان  متاسفانه  اما  شده،  دنبال  مختلف 
موضوع وجود دارد. بحث دریافت پیامک های تبلیغاتی موضوعی است که 
برای تمام مشترکان موبایل قصه ای غم انگیز و قدیمی به شمار می رود. 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  مختلفی  مراجع  سال ها  این  طی  میان  این  در 
اسامی گرفته تا شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات درگیر این موضوع شده اند تا ارسال این پیامک ها ساماندهی شود 
اما پس از به کارگرفتن تمهیدات مختلف در این زمینه و تاش برای ارائه 
راهکار هایی به مشترکان برای حذف تمام پیامک های تبلیغاتی، عده ای 
این مسیر را با شیوه ای جدید دور زده اند و این بار به ارسال پیامک هایی از 
طریق سیم کارت های شخصی پرداختند تا بدین ترتیب برخاف گذشته 
می شدند،  ارسال  خاص  رقمی  چند  کد های  با  تبلیغاتی  پیامک های  که 
اکنون در موارد متعدد مشترکان شاهد پیامک هایی باشند که با شماره های 
طور  به  که  هستند  مشترکانی  آن ها  هدف  دایره  و  شده  ارسال  شخصی 
سوی  از  موضوع  این  پیگیری  در  این  از  پیش  می شوند.  انتخاب  اتفاقی 
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، حسین فاح جوشقانی به ارائه 
توضیحاتی پرداخت و تاکید کرد که اپراتور و سازمان تنظیم مقررات تنها 
در حد پروانه ارائه شده می توانند در این عرصه ورود کنند و پیگیری این 
موضوعات به مراجع قضایی مربوطه برمی گردد. سرپرست معاونت نظارت 
سازمان تنظیم مقررات در توضیح بیشتر این مطلب عنوان کرد: پیش از 
دریافت  را  افزوده  ارزش  و  تبلیغاتی  مختلف  پیامک های  مشترکان  این 
مقررات  تنظیم  سازمان   147 مصوبه  اباغ  با  مدتی  پس از  اما  می کردند، 
رادیویی تمام اپراتور ها موظف شدند پیش از ارسال پیامک های انبوه در 
در  یا  و  ارشاد  وزارت  مانند  ذیصاحی  مراجع  از  آن ها  محتوای  خصوص 
مورد محصوالت پزشکی، وزارت بهداشت تاییدیه الزم را دریافت کرده و 

سپس اقدام به ارسال پیامک کنند. پس از مدتی نیز سامانه 800 راه اندازی 
اپراتور ها  تمام  مشترکان  که  شود  ایجاد  امکانی  آن  راه اندازی  با  تا  شد 
بتوانند از طریق تماس با یک شماره ثابت و واحد عدم عاقه مندی خود به 
دریافت پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده را اعام کنند. فاح جوشقانی 
میان  از  طوالنی  چندان  نه  مدتی  در  اساس  براین  کرد:  عنوان  همچنین 
مشترکان هر اپراتور حداقل سه تا چهار میلیون نفر درخواست حذف این 
پیامک ها را ارسال کردند و بدین ترتیب جلوی بخشی از تبلیغات موبایلی 
گرفته شد. براین اساس پدیده ای رواج گرفت که البته این پدیده هم قبا 
وجود داشت اما این پدیده با قطع پیامک های تبلیغاتی شدت گرفت و بدین 
ترتیب عده ای اقدام به ارسال پیامک های مختلف با شماره های شخصی 
مشترکان  از  تعدادی  عده ای  شیوه  این  در  این که  بیان  با  وی  کردند. 
تلفن همراه را به طور اتفاقی انتخاب کرده و پیامک های خود را به جای 
می کنند،  ارسال  شخصی  شماره های  با  انبوه  پیامک  ارسال  شماره های 
خواسته ایم  مختلف  اپراتور های  از  ما  موضوع  این  با  مقابله  برای  گفت: 
داشته  کاری  ارتباط  یا  و  فعالیت  اپراتور  با  شرکت ها  این  که  صورتی  در 
معاونت  سرپرست  می کنند.  استفاده  اپراتور  دیتابیس  از  مثال  عنوان  به  و 
طرح  اجرای  زمان  در  این که  به  پاسخ  در  مقررات  تنظیم  سازمان  نظارت 
اصلی  هدف  که  بود  شده  عنوان  این گونه  موبایل  مشترکان  هویت  احراز 
این طرح جلوگیری از انجام جرایم با شماره های تلفن همراه است، حال 
چگونه همچنان در این فضا تخلفاتی صورت می گیرد و امکان مقابله با 
دنبال  مختلفی  اهداف  با  هویت  احراز  طرح  اجرای  گفت:  ندارد،  وجود  آن 
شد تا به عنوان مثال موضوعاتی مانند تطبیق سن مالک با قوانین مالکیت 
سیم کارت و یا هویت مالک قابل شناسایی و تشخیص باشد. با این وجود 
همچنان در موارد متعدد شاهدیم با سیم کارت هایی که احراز هویت نشده 

و یا هویت جعلی دارند، تخلفات متعددی صورت می گیرد.

J    سـالم بایت، مایکروسـافت بـه تازگی آپدیـت ویندوز 
10 را ارائـه کـرده اسـت. آیـا ویژگـی جدیـدی بـه ایـن 

سیسـتم عامـل اضافه شـده اسـت؟
مایکروسافت به روزرسانی بزرگ ویندوز 10 را چند روز پیش عرضه کرد. 
در کنار بهبود های صورت گرفته در این به روزرسانی، ویژگی های مخفی 
مختلفی هم در آن دیده شده است. اولین قابلیت جدید آن «دستگاه من 
را پیدا کن» است. این قابلیت قبا در تلفن های همراه مشاهده شده بود، 
اما روی لپ تاپ های ویندوزی وجود نداشت. در بروزرسان جدید ویندوز 
گم  لپ تاپ  محل  بتوانند  کاربران  تا  شده  اضافه  آن  به  ویژگی  این   10
ویندوزی  همراه  تلفن های  روی  کورتانا  کنند.  مشاهده  را  خودشان  شده 
جدید  بروزرسان  در  کرده  سعی  مایکروسافت  و  دارد  بهتری  قابلیت های 
سیستم عامل  و  ویندوزی  همراه  تلفن های  میان  هماهنگی   10 ویندوز 
خودش را افزایش دهد. در به روزرسانی جدید، کورتانا می تواند تماس های 
از دست رفته را روی لپ تاپ یا رایانه خانگی به نمایش در بیاورد. همچنین 

به وسیله کورتانای رایانه خودتان می توانید جواب تماس های از دست رفته 
را با پیام کوتاه ارسال کنید. سیستم عامل ویندوز سال هاست که به شکل 
خودکار منطقه های زمانی را شناسایی می کند و کاربران نیازی ندارند که 
کشور  به  خودتان  رایانه  با  اگر  اما  کنند؛  تنظیم  دستی  شکل  به  را  ساعت 
دیگری مسافرت کنید، زمان به شکل خودکار تغییر نمی کند. در بروزرسان 
جدید ویندوز 10 این قابلیت به وجود آمده و کاربران می توانند آن را فعال 
کنند.نسخه جدیدی از اسکایپ هم در به روز رسانی جدید ویندوز وجود دارد 
و مایکروسافت ویندوز 10 را به شکلی طراحی کرده که برنامه پیام رسان 
Skype به شکل پیش فرض در آن قرار گرفته و کاربران می توانند از آن 

استفاده کنند. در این بروزرسان جدید می توانید با کورتانا به شکل خوبی با 
Skype کار کنید. برنامه Skype یک نرم افزار کاربردی برای ارتباط برقرار 

کردن با افراد مختلف است. البته تغییرات نسخه جدید ویندوز 10 بسیار 
بیشتر از این است و مسلما مایکروسافت تصمیم دارد که در نسخه  های 

آتی این ویندوز امکانات بیشتری را هم به آن  بیفزاید.

یک سیستم سخت جان

شرکت های  بزرگترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  دل 
و  می شود  محسوب  دنیا  لپ تاپ در  تولید کننده 
محصوالت این شرکت به تنوع، قیمت مناسب و دوام 
باال معروف هستند. سری محصوالت Latitude هم 
از جمله همین محصوالت به شمار می روند که به دلیل 
در  روزمره  استفاده  برای  دارند  که  امکاناتی  و  طراحی 
مناسب  هم  جابه جایی  برای  حتی  و  کار  محل  یا  خانه 
لپ تاپ  یک   E5550  15  Latitude مدل  هستند. 
یعنی  خود  قبلی  مدل  به  نسبت  که  است  اینچی   15,6
از  آن  کارایی  و  داشته  توجهی  قابل  تغییرات   E5540
 E5550 بسیاری جهات افزایش پیدا کرده است. مدل
طراحی خاصی دارد که در کمتر لپ تاپی می توان مشابه 
آن را پیدا کرد. اولین موردی که با دیدن این مدل جلب 
توجه می کند نحوه چیدمان پورت ها و اتصاالت ورودی 

و خروجی روی هر چهار لبه دستگاه است. به این ترتیب 
که اکثر پورت ها روی لبه پشتی دستگاه تعبیه شده و 
می شود.  دیده  کمی  پورت های  کناری  لبه های  روی 
عدد  دو   ،LAN، VGA، HDMI شبکه  پورت های 
USB و محل اتصال شارژر همگی روی لبه پشتی قرار 

گرفته اند که در نوع خود یک استثنا محسوب می شود اما 
از طرف دسترسی به این پورت ها کمی سخت تر است و 
اتصال و جدا کردن کابل ها و ابزار های جانبی به سادگی 
چیدمان  نوع  این  بود.  نخواهد  معمولی  لپ تاپ های 
داده  محصول  این  به  هم  متفاوت  ظاهری  پورت ها، 
است. تمامی قسمت های بدنه از پاستیک مشکی مات 
ساخته شده که کیفیت و دوام باالیی دارد و به خوبی 
نشان  مقاومت  خود  از  پیچش  و  خمش  فشار،  برابر  در 

می دهد. وزن این لپ تاپ حدود 2,2 کیلوگرم است.

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

 DELL Latitude 15 E5550 A 15INCH

INTELL CORE I5 5200U 2.2GHz 3Mb CashCPU

4G DDR3 1600MHzRAM

500 GB SATA3HARD

Intel® Integrated HD Graphics 5500VGA

TFT LED-BLACKLIT LCD 15.6- TOCHMONITOR

- OPTICAL DRIVE

HD 720PWEBCAM

51 Whr (4 Cell) Lithium Polymer batteryBattery

3 USB 3.0 One with PowerShare-HDMI-VGAPorts

2.14 kgweight

لپتاپپیشنهادیهفته


