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پیوستن ایران به شبکه بین المللی اینترنت اشیاء
بـا آغـاز اجـرای پـروژه مشـترک پارس نـت و سـیگفاکس، ایران به شـبکه 
سـیگفاکس  و  پارس نـت  شـرکت های  می پیونـدد.   (IoT) اشـیا  اینترنـت 
(Sigfox) فرانسـه کـه بـه تازگـی قـرارداد همـکاری مشـترکی را بـه امضا 

رسـانده اند، رسـما اعـالم کردنـد تـا تیرماه سـال آینـده در 12 شـهر بزرگ 
 LPWAN فنـاوری از  اسـتفاده  بـا  را   (IoT) اشـیا  اینترنـت  شـبکه  ایـران، 
شـرکت های  گـروه  اعضـای  از  یکـی  پارس نـت  می کننـد.  راه انـدازی 
پارسـان لین اسـت کـه در زمینـه اینترنـت اشـیا (IoT) فعالیـت می کنـد. 
سـیگفاکس فرانسـه که پیش از این در 30 کشـور جهـان در زمینه اینترنت 
اشـیا (IoT) فعـال بـوده اسـت طـی اطالعیه ای رسـمی اعـالم کـرد ایران 
سـی و یکمیـن کشـوری اسـت کـه بـه شـبکه اینترنت اشـیا سـیگفاکس 
متصـل می شـود. احمدجعفرآبـادی، مدیرعامل پارس نـت در مورد قـرارداد 
همکاری پارس نت و سـیگفاکس فرانسـه و گسـترش شـبکه اینترنت اشیا 
در کشـور گفـت: «پارس نـت با توجـه به قـدرت اجرایی خـود و امکاناتی که 
در اختیـار دارد، می توانـد در سـریع ترین زمان ممکن، شـرکت های تجاری 
و مصرف کنندگانـی کـه بـه شـبکه اینترنت اشـیا نیـاز دارنـد را به خواسـته 
خـود برسـاند. این شـبکه دریچه ای نـو به دنیـای اقتصادی متفاوتی اسـت 
کـه در آن سـرعت، کاهـش مصـرف انـرژی و هزینـه در اولویت هسـتند و 
کسـب و کار هـای ایرانـی بـا اسـتفاده از ایـن شـبکه جهانـی، فعالیت هـای 
اقتصـادی و بازرگانی خـود را وارد مرحله ای جدید می کنند.» پارسـان لین به 
عنوان یکـی از بزرگ تریـن اپراتور هـای ارائه کننده سـرویس های اینترنتی 
در کشـور، همـواره تـالش می کنـد تا سـطح خدمـات فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات کشـور را ارتقا داده و ظرفیت هـای این بازار را روز به روز گسـترش 
دهـد. ایـن بار گروه پارسـان لین توسـط پارس نت وارد شـبکه اینترنت اشـیا 
می شـود تا بستری مناسـب برای این فناوری روز و پیشـرفته در ایران ایجاد 
کنـد. پارس نت بـرای همین منظور با سـیگفاکس، از پیشـروان این صنعت 

در دنیـا، وارد بازار ایران شـده اسـت تا سـرویس در سـطح جهانی، کم هزینه 
و پربازده ایجاد کند. سـیگفاکس اولین شـبکه جهانی اینترنت اشـیا را ایجاد 
کـرده اسـت. پارس نـت مجـری انحصـاری ایـن طـرح در کشـور اسـت و 
صاحبـان کسـب و کار ها و مصرف کننـدگان این حـوزه از این پس می توانند 
بـدون نیـاز بـه برپا سـازی اتصاالت شـبکه داده هـا و اطالعـات خـود را در 
کنـار انبـوه داده دیگـران منتشـر کنند. مقـام اجرایـی سـیگفاکس در مورد 
همـکاری بـا پارس نـت می گویـد: «سـیگفاکس و پارس نت می کوشـند تا 
دروازه ای جدیـد را بـه سـوی کسـب و کار های نویـن در ایران بـاز کنند. این 
دروازه بـه آن هـا اجـازه می دهـد تـا درآمـد بیشـتری از روش هـای جدیدی 
کـه پارس نـت پیـش روی شـان قـرار می دهـد، کسـب کننـد. پارس نـت 
شـرکای تجاری بسـیاری دارد که مشـتاق این خدمات هسـتند. در کنار این 
شـرکا، اسـتارت آپ ها قـرار دارنـد کـه به دنبـال راه حل هـای اینترنت اشـیا 
بـرای کسـب و کار خـود هسـتند.» وی در مورد پتانسـیل بازار ایـران اضافه 
کـرد: «ایـران در بیـن کشـور های منطقـه از نظـر اقتصادی رشـدی سـریع 
دارد. سـیگفاکس معتقـد اسـت کـه ایـران بـه سـرعت می توانـد وارد حوزه 
اینترنـت اشـیا (IoT) شـود و شـرکت های ایـن کشـور بـه خوبـی از اهمیت 
فناوری هـای روز دنیـا نظیـر اینترنت اشـیا آگاه انـد و عالقه زیـادی دارند تا 
از ایـن طریـق بـرای خـود ارزش افـزوده ایجاد کننـد. هدف سـیگفاکس از 
همکاری با پارس نت، توسـعه و ایجاد بسـتر مناسـب برای اسـتفاده اینترنت 
اشـیا و شـناختن مزایای خدماتی اسـت که به همراه مـی آورد.» راه حل های 
سـیگفاکس و پارس نـت در حـوزه اینترنـت اشـیا (IoT) بـرای کاربرد هـای 
کنتـرل  الجسـتیک،  حمل ونقـل،  هوشـمند،  شـهر  زمینـه  در  متعـددی 
دارایی هـا، راه دور، اندازه گیـری هوشـمند و بسـیاری کاربرد هـای دیگر ارائه 
می شـود و افـراد و صاحبان کسـب و کار هـا می توانند بـرای پروژه های خود 
در ایـن حـوزه از خدمـات ارتباطـی سـیگفاکس و پارس نـت اسـتفاده کنند.

J    صفحه کلید کار F8 وقتی سیسـتم روشـن اسـت دکمـه
می کنـد ولی وقتی می خواهم ویندوز را عوض کنم کار نمی کند 
در ضمـن در قسـمت بایـوس گزینـه USB key board نـدارد.

پشـتیبانی   USB پـورت  از  مادربورد هـا  بیشـتر  گفـت  می تـوان  تقریبـا 
دارد.  وجـود  مربوطـه  گزینـه  بایـوس  تنظیمـات  درقسـمت  و  می کننـد 
پیشـنهاد می کنیـم دوبـاره بایوس را بررسـی کنید تـا گزینه مـورد نظر را 
بیابیـد. درصورتـی کـه ایـن گزینه وجود نداشـت یا مادربورد شـما بسـیار 
قدیمـی اسـت یـا این  که بهتـر اسـت بایـوس را به روز رسـانی کنیـد. در 
کل بـه ایـن مـورد توجه داشـته باشـید که به روز رسـانی قطعات سـخت 
افـزاری شـما اهمیت بسـیار زیادی دارد زیـرا در بازه  هـای زمانی طوالنی 
مـدت ممکن اسـت به یک مشـکل آزار دهنده تبدیل شـود و بـه یک باره 
مشـکالتی را بـرای شـما بـه بـار آورد کـه جبـران آن کمی زمـان بر و پر 

باشـد. هزینه 

J    چند روزی اسـت که روی سیسـتم وینـدوز هفت نصب
کـرده ام، امـا مـودم شناسـایی نمی شـود فکـر می کنیـد 

از کجاست؟ مشـکل 
سیسـتم عامل جدیـد از مـودم شـما پشـتیبانی نمی کنـد. باید بـا مراجعه به 
سـایت سـازنده مـودم و مشـخص کـردن نـوع مـودم، درایـور مخصوص 
وینـدوز 7 را بـرای آن دانلـود کنیـد. همچنیـن در زمـان دانلـود بـه نـوع 
سیسـتم عامل دقت داشـته باشـید که 32 بیتی اسـت یـا 64 بیتـی. البته در 
ویندوز های جدید این دسـته از مشـکالت بسـیار کمتر از گذشـته به چشم 
می خـورد امـا بـا یـک جسـت وجوی بسـیار سـاده در اینترنـت می توانیـد 
مشـخصات سیسـتم خود، ویندوز نصب شده و سـازگاری آن با مودم خود را 
شناسـایی کنید. اگر سیسـتم شـما، جدید است، بهتر اسـت که نسخه های 
جدیدتـری از وینـدوز را اسـتفاده کنیـد، امـا قبـل از آن اطمینان پیـدا کنید 
کـه مودم شـما، بـا نسـخه  های جدید ویندوز هم سـازگاری داشـته باشـد.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
VGA Card

Monitor
۲.۷۰۰.۰۰۰X.VISION-Xl1610S- 16”
۶.۹۰۰.۰۰۰BenQ VZ-2350HM-IPS 23"
۳.۶۰۰.۰۰۰LG-MP58-VQ-IPS HDMI-22”
۳.۵۰۰.۰۰۰Asus LED-VS197DE-19"
۳۲۰.۰۰۰LENOVO LI 1931e - 19″

MainBoard
۲.۳۸۰.۰۰۰ASUS H81-MK2 - 1151 Soket
۲.۵۰۰.۰۰۰GIGABYTE H81M-S2PH-1150
۴.۷۳۰.۰۰۰GIGABYTE H170-D3H 1151 Soket
۴.۰۵۰.۰۰۰GIGABYTE H97-HD3 1150 Soket
۵.۴۸۰.۰۰۰GIGABYTE Z170--HD3 1151 Soket

CPU
۱.۳۸۰.۰۰۰Intel G1840(2M Cache,2.80 GHz)
۲.۰۷۰.۰۰۰Intel G3250(3M Cache, 3.20 GHz)
۲.۱۲۰.۰۰۰Intel G3260(3M Cache, 3.30 GHz)
۶.۴۰۰.۰۰۰AMD FX-8120(3.1 GHz-AM3+)
۳.۲۰۰.۰۰۰AMD A8-7600(3.1 GHz-FM2+)

Ram
۷۰۰.۰۰۰2GB DDR3 KingMax 1600
۱.۸۵۰.۰۰۰8GB DDR3 KingMax/NOTEBOOK
۱.۸۸۰.۰۰۰G.SKIL 8GB DDR3 1600
۲.۴۵۰.۰۰۰8GB Apacer DDR4 2400H
۸.۴۰۰.۰۰۰G.SKILL DDR4 32Gb 288-2666

Hard
۲.۴۵۰.۰۰۰1TB WD 8MB /NOTEBOOK
۲.۱۰۰.۰۰۰1TB Seagate Surveillance 64MB
۲.۹۹۰.۰۰۰2TB WD BLUE / 64MB
۳.۶۲۰.۰۰۰2TB WD MY Passport NEW
۴.۸۵۰.۰۰۰4TB TOSHIBA /128MB

VGA Card
۱.۰۰۰.۰۰۰AFOX GT210 1GB DDR3
۲.۷۰۰.۰۰۰MSI R7 240 2GB LP -DDR3
۱.۴۵۰.۰۰۰GIGABYTE N610 2GB DDR3 64bit

۳.۸۵۰.۰۰۰GIGABYTE GT740 2GB DDR5 128Bit
۸.۸۹۰.۰۰۰GIGABYTE GTX 1050 Ti D5 4G


