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لپ تاپ ۱7 اینچی »AW17R3« یکی از محصوالت 
رده باال و حرفه ای شــرکت »Alienware« است که 
مخصوص عالقه مندان به بازی های حرفه ای طراحی 
و تولید شده است. طراحی این لپ تاپ براساس همان 
چارچوب کلی Alienware انجام شده و در بدنه   آن 
از خطوط صاف و زوایای شکسته استفاده شده است. 
به دلیل اســتفاده از سخت افزارهای رده باال و سیستم 
خنک کننده   قوی، ضخامت این بدنه به 36 میلی متر 
و وزن آن به بیش از 3/5 کیلوگرم رسیده و جابه جایی 
دائم آن کار چندان ساده ای نیست. صفحه نمایش این 
لپ تاپ کیفیت بسیار باالیی دارد و می توان ساعت ها 
بدون خستگی چشم با آن کار کرد. رنگ ها و تصاویر 
در این صفحه به خوبی به نمایش درآمده و بازی کردن 
یا تماشای فیلم را بسیار لذت بخش می کند. دو بلندگو 

به همراه یک سابووفر داخلی هم وظیفه   پخش صدا 
در این لپ تاپ را به عهده دارد. کلیدهای کیبورد این 
لپ تــاپ کمی فرورفتگی دارند؛ به این دلیل که نوک 
انگشتان به خوبی در آن ها جای بگیرد و بتوان به راحتی 
آن ها را فشــار داد. این کیبــورد به نور پس زمینه هم 
مجهز شده اســت. پورت های متعددی روی لبه های 
دو طرف لپ تاپ تعبیه شــده کــه ازجمله مهمترین 
،Mini DisplayPort آن ها می توان به یک پــورت 

یــک HDMI، چهــار پــورت USB 3.0 و پورت 
LAN اشــاره کرد. برای لپ تاپی با این نوع کاربری، 

سخت افزار نقش اصلی را ایفا می کند. به همین دلیل 
Alienware از ســخت افزارهای قدرتمندی در این 

مدل استفاده کرده است که البته قوی ترین های حال 
حاضر نیستند. 

ــه شــده، ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه  طبــق آخریــن آمارهــای ارائ
ــان  ــه همچن ــد ک ــد می رس ــه ۱۰۱/۱6 درص ــی ب ــران در حال در ای
ــر  ــه س ــوش ب ــال و خام ــت غیرفع ــیم کارت ها در حال ــی از س نیم
می برنــد. تــا پایــان آذرمــاه امســال در ایــران بیــش از ۱5۱ 
میلیــون و 6۸۲ هــزار ســیم کارت واگــذار شــده کــه از میــان ایــن 
تعــداد تنهــا ۸۰ میلیــون و 6۱3 هــزار و ۸4 شــماره در حالــت فعــال 
ــده از  ــذار ش ــماره های واگ ــی ش ــی تفکیک ــا بررس ــد، ام ــرار دارن ق
ــور اول  ــه اپرات ــت ک ــای آن اس ــف گوی ــای مختل ــوی اپراتوره س
ــال  ــاه امس ــان آذرم ــا پای ــیار ت ــات س ــرکت ارتباط ــا ش ــی ی ارتباط
۱۸ میلیــون و 6۱9 هــزار و ۱۸5 خــط دائمــی واگــذار کــرده اســت. 
همچنیــن شــرکت ارتباطــات ســیار 47 میلیــون و ۲46 هــزار و ۱۱۲ 
ــرده و مجمــوع خطــوط دائمــی  ــازار ک ــاری وارد ب ســیم کارت اعتب
و اعتبــاری واگــذار شــده از ســوی ایــن اپراتــور بــه 65 میلیــون و 
ــیم کارت های  ــان س ــا از می ــد ام ــماره می رس ــزار و 697 ش ۸65 ه
ــماره در  ــزار و ۱۰۸ ش ــون و ۲53 ه ــور اول ۱5 میلی ــی اپرات دائم
ــاری  ــیم کارت های اعتب ــان س ــد. در می ــرار دارن ــال ق ــت فع حال
همــراه اول نیــز 3۱ میلیــون و 944 هــزار و 555 شــماره در حالــت 
ــون و ۱97  ــوع 47 میلی ــب در مجم ــن ترتی ــرار دارد. بدی ــال ق فع
ــده و  ــت ش ــوم ثب ــور س ــرای اپرات ــال ب ــترک فع ــزار و ۸63 مش ه
اینگونــه اعــالم شــده اســت کــه ضریــب نفــوذ همــراه اول 59/۲3 
ــاه  ــان آذرم ــا پای ــل ت ــا ایرانس ــور دوم ی ــا اپرات ــت. ام ــد اس درص
ــذار  ــی واگ ــط دائم ــزار و 575 خ ــر 79۱ ه ــغ ب ــاری بال ــال ج س
کــرده اســت. خطــوط واگــذار شــده اعتبــاری ایرانســل نیــز حــدود 
7۸ میلیــون و ۲۰5 هــزار و 574 شــماره اعــالم شــده اســت. بدیــن 
ــزار و ۱49  ــون و 997 ه ــور دوم 7۸ میلی ــوع اپرات ــب در مجم ترتی

ــن  ــه از ای ــت ک ــرده اس ــازار ک ــاری وارد ب ــی و اعتب ــماره دائم ش
ــال ایرانســل 3۱4 هــزار و 363  ــداد خط هــای دائمــی فع ــان تع می
ــون و  ــور دوم 3۱ میلی ــن اپرات شــماره اعــالم شــده اســت. همچنی
۱۲۱ هــزار و 935 مشــترک اعتبــاری فعــال دارد کــه بــا ایــن آمــار 
در مجمــوع تعــداد مشــترکان فعــال دائمــی و اعتبــاری اپراتــور دوم 
ــون و 436 هــزار و ۲9۸ مشــترک می رســد و ضریــب  ــه 3۱ میلی ب
نفــوذ 39/45 درصــد بــرای ایــن اپراتــور اعــالم شــده اســت. اپراتور 
ــذرد  ــت آن می گ ــه از فعالی ــی ک ــی مدت ــز ط ــل نی ــا رایت ــوم ی س
ــوط  ــداد خط ــرده و تع ــذار ک ــی واگ ــط دائم ــزار و ۲39 خ ۱6۲ ه
واگــذار شــده اعتبــاری آن بــه شــش میلیــون و ۱۰4 هــزار و 979 
شــماره می رســد. همچنیــن رایتــل تــا پایــان آذرمــاه ســال جــاری 
55۲ هــزار و 94 خــط دیتــا واگــذار کــرده کــه در مجمــوع تعــداد 
ــون  ــش میلی ــه ش ــور ب ــن اپرات ــده ای ــذار ش ــیم کارت های واگ س
و ۸۱9 هــزار و 3۱۲ شــماره می رســد. در ایــن میــان تعــداد 
ــالم  ــترک اع ــزار و ۸۱ مش ــل 47 ه ــی رایت ــال دائم ــترکان فع مش
ــزار  ــون و 77۱ ه ــک میلی ــوم ی ــور س ــا اپرات ــق آماره ــده و طب ش
ــترک  ــزار و ۲۱4 مش ــاری در ۱6۰ ه ــال اعتب ــترک فع و 6۲۸ مش
فعــال دیتــا دارد. بدیــن ترتیــب مجمــوع مشــترکان فعــال اپراتــور 
ــن  ــد. همچنی ــر می رس ــزار و 9۲3 نف ــون و 97۸ ه ــک میلی ــه ی ب
ــور  ــماره های اپرات ــوذ ش ــب نف ــده ضری ــالم ش ــای اع ــق آماره طب
ــان  ــا همچن ــن آماره ــت. ای ــیده اس ــد رس ــه ۲/4۸ درص ــوم ب س
ــت  ــور در حال ــده کش ــذار ش ــیم کارت های واگ ــی از س ــدود نیم ح
ــک از  ــر ی ــگ در ه ــه نامبرین ــال آنک ــد ح ــود دارن ــال وج غیرفع
کشــورها نوعــی دارایــی بــا ارزش حســاب شــده و از ارزش و 

ــوردار اســت. ــژه ای برخ ــت وی اهمی
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لپ تاپی متفاوت برای بازی دوستانضریب نفوذ موبایل 100 درصد را رد کرد

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

مشخصاتلپتاپپیشنهادی

 سالم بایت، سرعت ذخیره سازی اطالعات روی دیسک ها 
چه معنایی دارد؟

اگر به نوشته های روی دیسک های نوری مثل CD یا DVD توجه کرده 
باشید، اعدادی مانند 16X و 52X را مشاهده کرده اید. این اعداد بیان گر 
حداکثر سرعتی است که می توان اطالعات را روی دیسک ذخیره یا در 

اصطالح Write کرد اما واحد این سرعت چیست؟
نوع  همان  به  مربوط  و  ثابت  عدد  یک  خاص،  دیسک  نوع  هر  در   X
نزدیک  اطالعات،  ذخیره  واحد  سرعت  CDها  در  است.  دیسک 
سرعت  DVDها  در  که  حالی  در  است،  ثانیه  بر  کیلوبایت   ۱54 به 
است  قادر  دیسک  یک  وقتی  است.  ثانیه  بر  کیلوبایت   ۱3۸5 واحد، 
است که می توان  معنی  این  به  باشد،  پذیرا   8X با سرعت  را  اطالعات 
کرد. ذخیره  آن  روی  واحد،  سرعت  برابر   ۸ سرعت  با  را  اطالعات 

سرعت ذخیره سازی اطالعات روی دیسک ها به چند پارامتر وابسته است. 
در اولین قدم، دیسک باید قادر باشد با سرعت nX پذیرای اطالعات باشد. در 

دومین قدم، Writer باید قادر باشد اطالعات را با سرعت nX روی دیسک 
ذخیره کند. این قدرت از سرعت موتور و قدرت لنز به طور ترکیبی ناشی 
می شود. در سومین قدم، سرعت انتقال داده از منبع به Writer مورد توجه 
قرار می گیرد. این سرعت به مولفه های گوناگونی از جمله سرعت قرائت 
اطالعات از منبع، سرعت انتقال اطالعات به رم، سرعت پردازش اطالعات 
و سرعت انتقال اطالعات از رم به Writer وابسته است. یعنی در عمل، 
توانایی رم، پردازنده و باس مادربورد در سرعت ذخیره سازی اطالعات روی 
 Write دیسک موثر هستند. میزان توانمندی نرم افزار مورد استفاده برای
الگوریتم های به کار گرفته شده در آن نیز در سرعت ذخیره  دیسک و 
اطالعات موثر است. دست آخر نوع اطالعات، تاثیر به سزایی در سرعت 
ذخیره سازی اطالعات روی دیسک ها دارد. سرعت ذخیره سازی فایل های 
یک تکه، معموال بیشتر است، چرا که نرم افزارهای Write در هنگام 
ذخیره سازی فایل ها، دائما نوع آن ها را بررسی می کنند و هر نوع ناهماهنگی 
میان داده های ذخیره شده و نوع فایل را به عنوان خطا شناسایی می کنند. 

پرسشوپاسخسختافزار
Alienware  AW17R3-7092SLV 


