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مرکـز پژوهـش هـای مجلـس اعالم کـرد: بررسـی ها نشـان می دهد که 
در میـان 5۰۰ وبـگاه ایرانـی برتـر پربازدیـد، تنهـا نیمـی در داخـل ایران 
میزبانـی می شـوند. مرکـز پژوهش هـای مجلس زیرسـاخت های شـبکه 
ملـی اطالعـات را در زمینـه تحویل توانمند محتـوا در ایران و تعـدادی از 
کشـورهای نمونه بررسـی کـرد. دفتر مطالعـات ارتباطـات و فناوری های 
نویـن مرکـز پژوهش هـای مجلـس در گزارشـی اعـالم کـرد: بررسـی ها 
نشـان داده انـد کـه در میـان 5۰۰ وبـگاه برتـر پربازدیـد متمرکـز بـر بازار 
ایـران از نـگاه »موسسـه جهانی رتبه بندی الکسـا«، هیـچ وبگاهی وجود 
نـدارد کـه در ایـران میزبانـی شـود و یا میـزان بازدید خـارج از ایـران آن، 
از داخـل بیشـتر باشـد. درهمیـن حـال برآوردهـا نشـان داده اسـت که از 
میـان 5۰۰ وبـگاه ایرانـی پربازدیـد، 57 درصـد وبـگاه ها )۲۸5 مـورد( در 
ایـران میزبانـی می شـوند. ایـن درحالـی اسـت کـه از میـان 5۰۰ وبـگاه 
برتـر پربازدیـد متمرکـز بـر بـازار ایـران، 4۲9 وبـگاه بیشـتر از 9۰ درصد 
ترافیکشـان از کشـور ایران اسـت. به بیان دیگـر،  ۸5.۸ درصد وبگاه های 
پربازدیـد در ایران، کسـب و کارشـان به صـورت تخصصی بر بـازار ایران 
پربازدیـد  متمرکـز اسـت. بررسـی ها نشـان می دهنـد کـه وبگاه هـای 
متمرکـز بـر بـازار ایـران، که در خـارج از کشـور میزبانی می شـوند، عمده 
درآمدهـای خـود را مدیـون بـازار داخلی ایران هسـتند و طبیعی اسـت به 
دلیـل مـراودات کسـب و کاری بـا داخل کشـور، میزبانی خارجـی اینگونه 
وبگاه هـا بـر پیچیدگی هـای حقوقـی مـراودات آنهـا می افزایـد. میزبانـی 
ایـن وبگاه هـا در خـارج از کشـور موجـب می شـود کـه بـرای دسترسـی 
بـه ترافیکـی کـه منشـاء ایرانـی دارد، از طریـق خـارج از مرزهـای ایران 
اقـدام شـود که ایـن امر آثـار زیانباری مانند مصـرف بی مورد پهنـای باند 
بیـن الملـل، افزایش هزینـه تامین پهنای بانـد، خروج اطالعـات کاربران 
از کشـور، کاهـش سـرعت ارتباطـات در کل شـبکه ارتباطات کشـور و... 

را بـه دنبـال دارد. امـا مهم تریـن موضوعـی کـه در ایـن میـان به چشـم 
می خـورد و بایـد بـه آن توجـه کافی شـود همیـن بحث خـروج اطالعات 
کاربـران از کشـور می باشـد. اگر سـایت های پربازدید کشـور، در خـارج از 
کشـور میزبانـی شـوند، ایـن مشـکل در آینـده در حمـالت سـایبری که 
ممکـن اسـت انجام شـود، فضای سـایبری کشـور را دچار تهدیـد خواهد 
کـرد. دفتر مطالعـات ارتباطـات و فناوری هـای نوین مرکـز پژوهش های 
مجلـس پیشـنهاد داده اسـت کـه قوانیـن و مقـررات الزم بـرای حفاظت 
از داده هـای کاربـران ایرانـی مصـوب شـود و در آن مالحظـات اسـتفاده 
از خدمـات طرف هـای ثالـث بـرای تراکنش هـای وبگاه هـای ایرانـی نیز 
مشـخص شـوند. ایـن مرکـز با اشـاره بـه مـاده )46( قانـون برنامه پنجم 
توسـعه و مصوبه جلسـه پانزدهم شـورای عالی فضای مجازی برای حفظ 
تراکنش های داخلی بربسـتر شـبکه ملی اطالعـات و اقداماتی که تاکنون 
بـرای ایجـاد مراکـز تبادل ترافیـک اینترنتی صـورت گرفته اسـت، اعالم 
کـرد: گزارش های منتشـر شـده توسـط وزارت ارتباطات در زمینه توسـعه 
شـبکه ملـی اطالعات نشـان می دهـد که توسـعه زیرسـاخت های ذخیره 
سـازی موقتی اپراتورهای دسترسی اینترنتی از سـوی وزارت ارتباطات، به 
عنـوان اقدامـات در زمینه شـبکه های تحویل محتوا معرفی شـده اسـت، 
امـا شـبکه های تحویل محتـوای تجاری به صـورت جدی مورد اسـتفاده 
و پشـتیبانی قـرار نگرفته انـد. بررسـی ها نشـان می دهند که بهـره مندی 
از مزایـای شـبکه های تحویـل محتـوا با ایجاد کسـب و کارهـای بومی و 
ایجـاد نقاط حضـور عرضه کنندگان بین المللی شـبکه های تحویل محتوا 
امکانپذیـر اسـت. شـبکه های تحویـل محتوای شـناخته شـده در سـطح 
جهـان »آکامـی« و »آمازون« هسـتند، امـا در منطقه خاورمیانه و کشـور 
ایران شـبکه تحویل محتوای »کلودفلر« پراسـتفاده ترین شـبکه تحویل 
محتـوا اسـت کـه البته هیچ کـدام نقطه حضوری در کشـور ایـران ندارند.
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 سالم بایت. من 600 هزار تومان پول دارم می خواهم با این 
مقدار پول یک مادربورد و سی پی یو خریداری کنم. آیا خرید 
مادربورد با قیمت 800 تومان و سی پی یو با قیمت 600 تومان 
منطقی تر است یا بالعکس. لطفا اگر امکانش هست در همین 

شماره پاسخ دهید.با تشکر
این میزان هزینه برای خرید یک مادربورد روز کافی است و همچنین برای خرید 
پردازنده نیز مناسب است اما هردوی آن ها را نمی توانید با هم ابتیاع کنید بلکه باید 
جداگانه خرید کنید. الزم است مقداری دیگر برای این منظور پول کنار بگذارید. 
البته می توانید پردازنده و مادربورد ارزان قیمت تهیه کنید اما برای نرم افزارهای روز 

این پردازنده و مادربورد مطلوب نخواهد بود. 

 سالم بایت . لطفا درمورد هدفون بیسیم وقیمت آن توضیح بدهید.
این هدفون ها یک دستگاه اصلی دارند که به سیستم مرتبط می شود و ارتباط 
گوشی با دستگاه اصلی از طریق امواج وای فای صورت می پذیرد. دستگاه اصلی 

به وسیله برق مستقیم روشن است و انرژی هدفون با باتری تامین می شود. 
همچنین برد این هدفون ها تا میزان مشخصی است که روی دفترچه آن درج 
شده است و بعد از آن صدا از کیفیت افتاده و قطعی صورت می گیرد. قیمت این 

هدفون ها بسته به نوع برند آن متغیر است. 

 سالم. لپ تاپ اچ پي دارم که باتري آن دشارژ شده است و 
مدت هاست که با برق مستقیم از لپ تاپ استفاده مي کنم . اخیرا 
از  را  کننده  اگر صفحه خنک  داغ مي کند.  از حد  بیش  لپ تاپ 
لپ تاپ جدا کنم، دستگاه در حدي داغ مي شود که با دست خیلي 

نمیشه لمسش کرد. لطفا راهنمایي بفرمایید مشکل از کجاست.
دستگاه های اچ پی به صورت کلی بسیار گرم هستند که باید به تهویه جانبی آن 
توجه زیادی داشت. به احتمال زیاد فن داخل لپ تاپ عمل نمی کند. باید دستگاه 
باز شود و این موضوع بررسی شود. اگر این اتفاق همچنان ادامه پیدا کند احتمال 

سوختن پردازنده زیاد است. 
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