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همکاری با روسیه در حوزه سایبری
این که برای گسترده شدن خدمات و قابلیت هایمان در صنایع مختلف از 
باشیم،  داشته  همکاری  کشور ها  دیگر  با  اطاعات  فناوری  صنعت  جمله 
این  در  همکاری  گونه  هر  تردید  بدون  است.  ارزشمند  بسیار  امر  یک 
از  یکی  باشیم.  داشته  پیشرفت  زمینه  این  در  تا  شد  خواهد  باعث  راستا 
همکاری  های اخیر که به آن امید فراوانی است، همکاری میان ایران و 
روسیه در حوزه سایبری و کارآفرینی فناوری اطاعات است. مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت خواستار استفاده از تجربیات روسیه در حوزه 
سایبری و کارآفرینی فناوری اطاعات و ارتباطات شد. محمدجواد آذری 
ارتباطات  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  وزیر،  معاون  جهرمی 
نیکای  با  مسکو  به  خود  دوروزه  سفر  برنامه  چارچوب  در  زیرساخت 
این  در  کرد.  دیدار  روسیه  جمعی  رسانه  های  و  ارتباطات  وزیر  نیکیفروف 
ماقات که در پی سفر های اخیر وزرای ارتباطات دو کشور و به منظور 
آخرین  مرور  به  طرفین  شد،  انجام  پذیرفته  صورت  توافقات  پیگیری 
چهارده  وزیر،  دو  توافقات  بر اساس  پرداختند.  شده  انجام  پیشرفت  های 
کشور  دو  خصوصی  بخش های  بین  اطاعات  فناوری  زیرساختی  پروژه 
در حال انجام است که در صورت اجرای کامل، زیرساخت مناسبی برای 
برای  اشتغال  افزایش  و  کشور  مجازی  فضای  در  کار  و  کسب  توسعه 
وزارت  معاون  شد.  خواهد  ایجاد  مدت  کوتاه  در  حوزه  این  متخصصین 
در  روسیه  موفق  اقدامات  به  اشاره  با  دیدار  این  در  کشورمان  ارتباطات 
حوزه سایبری و کارآفرینی، خواستار بهره گیری از این تجربیات در ایران 
اکنون  هم  این که  بیان  با  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  مدیرعامل  شد. 
خدمات رسانی  به  نیاز  و  هستند  فعال  ایران  در  اینترنت  کاربر  میلیون   40
حوزه  ها  این  گفت:  دارند،  اطاعاتی  فناوری های  از  استفاده  و  ارتباطی 
می تواند در ایران چندصد هزار فرصت شغلی ایجاد کند. به نحوی که در 
سه سال گذشته 123هزار شغل در این بخش عملیاتی شد. آذری جهرمی 

افزایش  و  ایرانی  کاربران  بیشتر  جذب  برای  بومی  خدمات  ارائه  بر لزوم 
اشتغالزایی در کشور با بهره گیری از پتانسیل های این بخش تاکید کرد 
و ادامه داد:با توجه به تجربیات کشور روسیه در بومی سازی محصوالت 
فناوری های  سازی  بومی  برای  کشور  این  تجربیات  از  می توان  فناوری، 
اطاعاتی بهره برد. معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: سرویس  های مرتبط 
ایران حضور یابند و ما نیز از  بازار  رسان روسی نیز می توانند در  خدمات 
این فرصت برای ایجاد شغل بهره خواهیم گرفت. در این ماقات پس از 
ارائه گزارشی از سوی آذری جهرمی و تبیین مشکات اجرایی پیش رو، 
موانع  بر رفع  جانبه  دو  روابط  اهمیت  به  اشاره  با  روسیه  ارتباطات  وزیر 
و  ارتباطات  وزیر  نیکیفروف  نیکای  کرد.  تاکید  آن ها  پیگیری  و  موجود 
رسانه  های جمعی با تاکید بر عاقه مندی این کشور برای اجرای هر چه 
برای  ایران  با  همکاری  امکان  ایران،  با  گرفته  صورت  توافق  های  زودتر 
بومی  جایگزین  عنوان  به  را  «البروس»  روسی  رایانه ای  پردازنده  تولید 
سرمایه  و  ریزی  ها  برنامه  به  اشاره  با  وی  کرد.  مطرح  اینتل  پردازنده 
موبایل،  افزاری  نرم  پرکاربرد  برنامه  های  حوزه  در  روسیه  گذاری  های 
حال  در  گفت:  اطاعاتی  بانک  های  مدیریت  و  کنترل  رایانه،  اینترنت، 
جایگزینی پردازنده  های البروس به عنوان تولید ملی با نمونه  های غربی 
تا  کنیم  منتقل  هم  ایران  به  را  فناوری  این  می توانیم  و  هستیم  (اینتل) 
برای جایگزینی استفاده شود. نیکیفروف اجرای این طرح را نیاز مند تعیین 
و معرفی طرف ایرانی برای تشکیل شرکت مشترک روسی-ایرانی دانست 
و از معاون وزارت ارتباطات خواست که نقش حمایتی ایفا کند. البته با این 
وجود باز هم نمی توان گفت که از وابستگی ما به کشور های دیگر کاسته 
خواهد شد اما بدون شک زمینه ای برای متخصصان داخل کشور ایجاد 
خواهد شد تا با آموزش و الگوبرداری از موفقیت حاصل شده برای روسیه، 

به فکر ایجاد نمونه بومی در کشور باشند.

J    سـالم بایت عزیـز، اگر امـکان دارد آمـوزش دهید که 
چگونـه اجـرای خودکار وینـدوز 10 را غیـر فعال کنیم؟

هنگامی که شما یک حافظه فلش، سی دی، دی وی دی یا حتی دیسک بلو 
ری را داخل درایو مورد نظر قرارداده یا به رایانه خود وصل می کنید، قابلیت 
اجرای خودکار یا همان Autoplay در ویندوز فعال شده و باتوجه به محتوای 
موجود در دیسک یا دیگر رسانه های ذخیره ساز، عملکرد خاصی را به اجرا 
درمی آورد. به عنوان مثال چنانچه دیسک شما از نوع فیلم دی وی دی باشد، 

برنامه پخش ویدئوی پیش فرض اجرا و فایل ویدئویی پخش می شود.
باشد،  شده  ذخیره  شما  دیسک  روی  برنامه ای  صورتی که  در  همچنین 
پیشنهادی برای اجرای آن برنامه به شما ارائه می شود و در شرایط دیگر نیز 
ممکن است مواردی مثل باز کردن محتوای ذخیره شده در دیسک نمایش 
آزار دهنده  کاربران  این پیشنهاد ها برای  پیشنهاد شود. گاهی ممکن است 
باشد. برای مثال ممکن است شما نخواهید فیلم ویدئویی به صورت خودکار و 
در برنامه پیش فرض ویندوز پخش شود و قصد داشته باشید از طریق برنامه 

دلخواهتان آن را پخش کنید.
همچنین ممکن است با کلیک اشتباهی روی فایل اجرایی پیشنهاد شده، 

برنامه ای را اجرا کنید که به رایانه شما آسیب برساند.
برای جلوگیری از بروز این مشکات و غیرفعال کردن قابلیت Autoplay در 

ویندوز 10 می توانید از روش زیر کمک بگیرید:
1ـ روی منوی استارت کلیک کرده و گزینه Settings را انتخاب کنید.

 Autoplay مراجعه کرده و از سمت چپ، روی گزینه Devices 2ـ به بخش
کلیک کنید.

3ـ در بخش Autoplay کلیدی برای تعیین وضعیت این قابلیت در اختیار 
شما قرار می گیرد. با تغییر وضعیت به حالت �O می توانید نسبت به غیرفعال 

کردن این قابلیت اقدام کنید.
توجه: پس از غیرفعال سازی این قابلیت در صورتی که بخواهید پنجره اجرای 
خودکار برای شما نمایش داده شود، کافی است روی درایو یا رسانه ذخیره ساز 

مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Open Autoplay را انتخاب کنید.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
VGA Card

۱.۵۸۰.۰۰۰XFX ATI 5450 2GB D3 64bit
۵.۱۰۰.۰۰۰GIGABYTE GTX 750 2GB DDR5
۱.۷۵۰.۰۰۰GIGABYTE N710 2GB DDR3 64bit

۲۲.۱۴۰.۰۰۰GIGABYTE GTX 1070 G1 8GB
۳.۸۵۰.۰۰۰ASUS GT 730 4GB DDR3

Monitor
۳.۶۸۰.۰۰۰LG 20” M47A-BB
۳.۷۵۰.۰۰۰BENQ DL2020
۳.۹۰۰.۰۰۰Samsung LED S19R325N Plus
۴.۶۴۰.۰۰۰Dell E2016H 20″
۵.۳۱۰.۰۰۰HP LV1911

MainBoard

۱۰.۳۰۰.۰۰۰GIGABYTE Z170X-Gaming 7
۵.۷۰۰.۰۰۰GIGABYTE Z170-D3H
۳.۲۰۰.۰۰۰GIGABYTE P110-D3
۴.۷۰۰.۰۰۰GIGABYTE H170-HD3
۴.۳۰۰.۰۰۰GIGABYTE F2A88X-UP4

CPU
۷۳.۵۰۰.۰۰۰Intel Xeon E5-2680 v4 Broadwell
۱۲.۸۰۰.۰۰۰Intel Xeon E5-2620 V3
۶۳.۹۰۰.۰۰۰Intel Core i7-6950X
۳.۲۰۰.۰۰۰AMD A8-7600
۱.۳۰۰.۰۰۰AMD A4-6300

Ram
۱.۱۰۰.۰۰۰GEIL 4GB DDR3 1600
۱.۸۵۰.۰۰۰APACER 8GB DDR3 1600
۵.۵۰۰.۰۰۰Corsair 16G DDR3 2400
۲.۶۹۰.۰۰۰Geil EVO 8GB DDR4 3000
۱۰.۵۹۰.۰۰۰Corsair 32GB DDR4 2400

Hard
۲.۰۳۰.۰۰۰1TB WD BLUE 64MB
۴.۹۰۰.۰۰۰2TB WD BLACK 64MB
۳.۹۵۰.۰۰۰3TB WD BLUE 64MB
۵.۳۰۰.۰۰۰4TB WD BLUE 64MB
۲.۲۵۰.۰۰۰1TB WD 8MB BLUE /NOTEBOOK


