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شبکه ملی اطالعات و حس محدودیت
وزیـر ارتباطـات گفـت: در گذشـته بخشـی از مردم نسـبت بـه فعالیت 
شـبکه ملـی اطالعـات احسـاس نوعـی محدودیت داشـتند امـا امروز 
همـه از راه انـدازی ایـن شـبکه اسـتقبال کـرده و هیچ کـس بـه هیـچ 
وجـه احسـاس محدودیـت نمی کنـد. محمـود واعظـی اظهار کـرد: با 
توجـه بـه راه انـدازی فـاز دوم شـبکه ملی اطالعـات، شـرایطی ایجاد 
شـده کـه در بسـتر شـبکه ملـی اطالعـات همـه چیـز شـکوفا شـود. 
واعظـی ادامـه داد: در ابتـدا کـه بحـث راه انـدازی ایـن شـبکه مطرح 
می شـد بیشـتر از همـه بـه دنبـال آن بودیـم کـه سـرعت و کیفیـت 
اینترنـت را بـرای کاربـران خـود بـاال ببریـم و شـرایطی فراهـم کنیم 
کـه حریـم خصوصـی آن هـا نیز رعایت شـود امـا اکنون ایـن کار وارد 
فاز هـا و مراحـل دیگـری شـده کـه حتـی در ابتـدای کار کمتـر مورد 
توجه مـان قـرار گرفتـه بـود. وی افـزود: اکنـون بـا ایجـاد این شـبکه 
بـه نوعـی رونق کسـب و کار ایجاد شـده اسـت. وی همچنیـن عنوان 
کـرد: نکتـه دیگـر مربوط بـه تلفن هـای همراه می شـود کـه وضعیت 
آن هـا هـم بـه نوعـی شـبیه شـبکه ملـی اطالعـات اسـت. یعنـی در 
گذشـته نـگاه مـا ایـن گونه بـود کـه کاربـران از این وسـیله اسـتفاده 
کـرده و نیاز هـای ارتباطـی خـود را برطـرف کنند امـا امروز شـاهدیم 
کـه ایـن وسـیله در خدمـت تمامـی امـور قـرار گرفتـه اسـت. واعظی 
در ادامـه بـا اشـاره بـه تـالش بـرای راه انـدازی دولـت همـراه اظهار 
کـرد: در گذشـته بـر روی ایـن موضـوع فعالیت هـای بسـیاری انجـام 
شـده بود امـا اکنـون امیدواریم تـا چند هفتـه دیگر دولـت الکترونیک 
راه انـدازی شـود تـا در گام بعـد بـه بحـث دولـت همـراه برسـیم و از 
طریـق ایـن بسـتر مـردم بتوانند نیاز هـای خود را بـا در اختیار داشـتن 
تلفـن همـراه تامین کننـد. وزیـر ارتباطـات در ادامه به بحـث اینترنت 
اشـیا پرداخـت و گفـت: اکنـون دنیـا بـه ایـن سـمت مـی رود و ما هم 

بایـد در ایـن حـوزه تالش بیشـتری داشـته باشـیم و بـه اسـتقبال این 
تحـوالت برویـم. واعظـی افـزود: اپراتور هـای موبایـل نیـز تاکنـون 
توجـه  بایـد  امـا  داشـته اند  زمینـه  ایـن  در  مختلفـی  پیگیری هـای 
داشـت کـه در دنیـا رقـم سـرمایه گذاری در این حوزه بسـیار باالسـت 
و مـا هـم بایـد در ایـن حـوزه وارد عمـل شـویم. وی همچنیـن یادآور 
شـد: حتـی بـا گام برداشـتن بـه این سـمت، شـرایطی ایجاد می شـود 
از  بهتـری  اسـتفاده  می تـوان  چگونـه  بداننـد  مـردم  تدریـج  بـه  کـه 
صحبت هـای  ادامـه  در  ارتباطـات  وزیـر  داشـت.  تعرفـه ای  مباحـث 
 4 نسـل  خدمـات  ارائـه  حـوزه  در  اپراتور هـا  کـه  اقداماتـی  بـه  خـود 
داشـته اند، اشـاره کـرد و گفـت: بخشـی از نگرانی هـای مـا در شـبکه 
ملـی اطالعـات بـه بحـث دسترسـی مربـوط می شـد کـه اکنـون بـا 
ایـن شـیوه، بخـش قابـل توجهـی از نگرانی های مـردم به دسترسـی 
برطـرف شـده اسـت. وی همچنین یـادآور شـد: طی ماه های گذشـته 
مصـرف دیتـا شـیب تنـدی پیـدا کـرده کـه ایـن موضـوع گویـای آن 
اسـت کـه مـردم آمادگـی اسـتفاده از خدمـات جدیـد را داشـته اند اما 
دیـر بسـتر ها و امکانـات الزم را در ایـن بخـش فراهـم کرده ایم. حال 
نیـز هـر چه سـریع تر در ایـن زمینـه اقدام شـود، شـرایط مـردم برای 
اسـتفاده از فناوری هـای نوین تـر فراهـم خواهد شـد. وزیـر ارتباطات 
در ادامـه اظهـار امیـدواری کـرد همان طـور که شـیب اسـتفاده مردم 
از دیتـا افزایـش پیـدا می کنـد، بازار هـم باید گسـترش پیدا کنـد تا در 
نهایت گسـترش بـازار منجر به اشـتغال فارغ التحصیالن کشـور شـود 
تـا دیگر شـرایط بـه گونه ای نباشـد کـه جوانـان ایرانی برای اشـتغال 
در شـرکت هایی ماننـد اپـل و مایکروسـافت بـه دلیـل حقـوق ماهـی 
3000 تـا 7000 دالر خوشـحال باشـند و بتوانند درآمـدی بیش از این 

را در کشـور خـود تجربـه کنند.

J    بـا عرض سـالم بـه بایت عزیـز. اگـر بخواهیـم برای
نصـب وینـدوز یا هر چیـز دیگر کـه محتویات نصـب آن در 
داخـل حافظه فلش قرار دارد اسـتفاده کنیـم، تنظیمات بوت 

وینـدوز باید چگونه باشـد؟
 ،CD بـه صـورت خالصه، همـان گونه که به هنـگام نصب وینـدوز از روی
سـی دی درایو خـود را به عنـوان اولین دسـتگاه بوت انتخـاب می کنید، در 
ایـن مـورد نیز بایـد USB را به عنوان دسـتگاه بوت شـونده انتخـاب کنید. 
می توانیـد بـه ایـن صـورت عمـل کنید: فلـش خـود را به سیسـتم متصل 
کـرده و سیسـتم را روشـن کنیـد، معمـوال در همـان صفحـات اول بـوت 
عبارتـی ماننـد For select boot device press F12 یـا شـبیه به این 
نمایش داده می شـود که نسـبت به مادربورد و سیسـتم شـما ممکن اسـت 
کمـی متفاوت باشـد. شـما با فشـردن دکمه اشـاره شـده (که در ایـن مورد 
F12 اسـت) فهرسـتی از دسـتگاه های قابل بوت مشـاهده خواهید کرد که 

بایـد فلش درایـو خود را انتخـاب کنید. یـا می توانیـد وارد محیط تنظیمات 

بایوس شـوید (بدیـن منظور بالفاصله بعد از روشـن کردن سیسـتم، دکمه 
مربـوط بـه ورود به محیـط بایوس را که معمـوال Delete اسـت پی در پی 
 1st Boot بفشـارید) و از طریق منو های موجود برای بوت سیسـتم، گزینه
 USB یـا Removable Dev را روی First Boot Device یـا Device

تنظیـم کنیـد. در انتهـا از طریق زدن دکمـه F10 تنظیمـات را ذخیره کنید.

J    بـا سـالم. حداقـل سـخت افزار مـورد نیاز بـرای نصب
لینوکـس چه قدر اسـت؟ لطفـا راهنمایـی کنید.

معموال لینوکس های جاری روی رایانه های 1000 به باال با رم 256 یا بیشتر 
 Linux fedora لینوکس  ویرایش  بهترین  و  آخرین  هستند.  نصب  قابل 
 VMWare می باشد ولی می توانید از نرم افزار های شبیه ساز مثل Core2

4,5,2 یا نسخه پایین تر برای این کار استفاده کنید. این نرم افزار با شبیه سازی 
یک محیط سخت افزاری امکان نصب هر سیستم عاملی را در این محیط 

بدون این که سیستم عامل اصلی تغییراتی کند، فراهم می آورد.

یک لپ تاپ با صفحه لمسی

 ،ZenBook Pro UX501VW «ایسوس»  لپ تاپ 
یکی از لپ تاپ های زیبا و شکیل این شرکت است که 
طراحی آن شبیه مدل های پیشین ذنبوک است. بدنه تمام 
فلزی و باریک آن برای رقابت با مک بوک اپل ساخته 
استفاده  خوب،  بسیار  سخت افزاری  امکانات  است.  شده 
از جدیدترین قطعات موجود در بازار و صفحه نمایش با 
دقت تصویر QHD از ویژگی های چشمگیر این لپ تاپ 
یعنی  اینتل  ششم  نسل  پردازنده  از  دستگاه  این  است. 
تا  فرکانس 2,6  محدوده  با   Core i7 سری Skylake و 

3,5 گیگاهرتز بهره برده است. حافظه رم این دستگاه 12 
گیگابایت است. حافظه هیبریدی متشکل از یک ترابایت 
حافظه هارددیسک و 128 گیگابایت حافظه SSD، سرعت 
بوت آپ دستگاه و همچنین انتقال اطالعات را در زمان 
کوتاهی فراهم می کند. برای کار های گرافیکی، پردازنده 

 GeForce مدل  با   NVIDIA شرکت  ساخت  گرافیکی 
GTX 960M و 4 گیگابایت حافظه اختصاصی استفاده شده 

است که می توان گفت تقریبا از پس هر کاری برمی آید و 
برای کار های گرافیکی سنگین و بازی ها مناسب است. 
صفحه نمایش 15,6 اینچی با دقت QHD از نوع لمسی 
با قابلیت چند لمس همزمان، تجربه تصویری فوق العاده و 
رنگ هایی زنده را به کاربر می دهد. باریک بودن این دستگاه 
می تواند توجیهی برای نبود درایو نوری باشد. بلندگو های 
SonicMaster استفاده  تکنولوژی  از  هم  لپ تاپ  این 
می کند که صدای خوب و شفافی را به وجود می آورد. با 
دستگاه  این  امکانات،  و  سخت افزاری  قطعات  به  توجه 
لیتیوم پلیمری  باتری  می گیرد.  قرار  مالتی مدیا  رده  در 
شارژدهی  ساعت   6 تا  وات ساعت   60 ظرفیت  با 
است.  خوبی  زمان  که  می کند  تامین  را  لپ تاپ  این 

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

لپتاپپیشنهادیهفته
ASUS Zenbook UX501VW

 Intel Corei7-6700HQ(6M Cache, 2.6 GHz)CPU

 12GB DDR4 2133 MHz(1x4GB+1x8GB)RAM

 128GB SSD + 1TB HDD HybridHARD

 Nvidia Geforce GTX960M 4GB DDR5VGA

 15.6" IPS LCD QHD(2560x1440) TouchMONITOR

 -OPTICAL DRIVE

 HD Web CameraWEBCAM

 60 Whrs 6 cell Li-ion BatteryBattery

 Pack up to 6 hoursBattery autonomy:

 Microsoft Genuine Windows 10 64bitOperating system

 1 x USB 3.1 TYPE C -3 x USB 3.0 -1 x HDMI outPorts

 2.06 kgWeight


