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توسعه خدمات پردازش ابری در ایران
بخشی از پژوهش و توسعه در حوزه ICT، در قالب فعالیت های پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات انجام می شود که از جمله آن می توان به تدوین سند نقشه 
 (USO) راه توسعه خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
و ایجاد و توسعه خدمات رایانش ابری (Cloud) اشاره کرد. از جمله مهم ترین 
اقدامات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) 
می توان به تدوین سند نقشه راه توسعه خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی و 
کمتر توسعه یافته (USO)، ایجاد توسعه خدمات رایانش ابری (Cloud) در سطح 
زیرساخت، تهیه اسناد و ملزومات رگوالتوری جهت صدور پروانه اپراتور های 
OTT و CDN، طراحی تمهیدات امنیتی برای شبکه ملی اطالعات، ارائه خدمات 

مشاوره و تهیه الزامات امنیتی سامانه های هوشمند همراه و تدوین برنامه ملی 
توسعه جویشگر بومی اشاره کرد. همچنین برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه 
با بهره گیری از دانش متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم در حوزه فاوا، 
تدوین نقشه راه فناوری های نوین ارتباطی شامل رادیو های پرظرفیت و دسترسی 
رادیویی، طراحی و ساخت فید آنتن رادیویی پرظرفیت موج میلیمتری باند 70 
گیگاهرتز و تقویت نظام تایید نمونه کشور و اطمینان از کیفیت تجهیزات وارداتی 
و تولید داخل که در شبکه مخابراتی کشور به کار گرفته می شوند نیز از دیگر 
اقدامات انجام شده توسط پژوهشگاه است. ارتقای تجهیزات 6 آزمایشگاه تایید 
نمونه مرجع مستقر در دانشگاه ها، انجام بیش از 500 مورد خدمات آزمایشگاهی 
تایید نمونه در حوزه های ارتباطات نوری، رادیویی و شبکه، مشارکت در پیاده سازی 
صیانت فرهنگی - اجتماعی مبتنی بر سامانه های هوشمند، طراحی و پیاده سازی 
پایگاه های داده و دانش سرمایه ای، آسیب پذیری ها، حمالت و حوادث امنیتی در 
سطح ملی، ایجاد و توسعه آزمایشگاه های ارزیابی امنیتی در حوزه مراکز عملیات 
امنیت (SOC)، سامانه های مبتنی بر وب و نیز سامانه های صیانت فرهنگی و 
سامانه های کنترل صنعتی و بومی سازی و تجاری سازی فناوری های SOC نیز 
دیگر اقدامات پژوهشگاه هستند. تدوین سند ملی تعامل پذیری دستگاه های دولتی 

برای ارائه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی، تدوین پیوست های 9 گانه شبکه 
ملی اطالعات، آماده سازی فضا برای فعال ساختن پارك تخصصی ICT، تدوین 
استاندارد های بومی سرویس های پستی و تدوین سند راهبردی و نقشه راه عملیاتی 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سایر اقدامات پژوهشگاه است. 
راه اندازی مرکز داده اینترنتی پژوهشگاه برای ارائه سرویس های رایانش ابری، 
جویشگر بومی، برگزاری چند همایش معتبر در سطح ملی و بین المللی (داده های 
عظیم، جویشگر بومی، USO، اینترنت اشیاء، 5G، امنیت سامانه های هوشمند 
همراه، IST و...)، افتتاح پروژه موتور جست وجوی بومی پارسی جو و همچنین 
پروژه ضد بدافزار بومی نیز از اقدامات کاربردی تر پژوهشگاه محسوب می شوند.
برنامه عملیاتی جامع بخشی و فرابخشی برای توسعه خدمات الکترونیکی در 
مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، دانش فنی و محصول سیستم عامل ابری به 
منظور ارائه خدمات بومی رایانش ابری در الیه زیرساخت، خدمات CDN و OTT با 
کیفیت و امنیت باال با لحاظ کردن ملزومات رگوالتوری و دانش بومی شده طراحی 
و ساخت تجهیزات ارتباطی از قبیل فید آنتن رادیویی پرظرفیت موج میلیمتری 
باند 70 گیگاهرتز بخشی از دستاورد های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
محسوب می شوند. بستر آزمایشگاهی برای انجام پروژه های کاربردی، تبدیل 
ایده و محصول و تربیت نیروی انسانی، سامانه های ارزیابی کننده امنیتی انواع 
محصوالت صیانت فرهنگی - اجتماعی، پایگاه های داده و دانش ملی سرمایه ای، 
امنیت  برای  فنی  راهنمای  رایانه ای،  حوادث  و  حمالت  آسیب پذیری های 
سامانه های هوشمند همراه، خدمات ارزیابی انواع سامانه های امنیتی و معماری و 
پیوست امنیتی بومی شده برای شبکه ملی اطالعات نیز از دیگر دستاورد های این 
پژوهشگاه به شمار می روند. همچنین فناوری SOC بومی شده، ابزار ها و دادگان 
الزم برای پردازش خط و زبان فاسی در جست وجوگر بومی (فارسی نت، مترجم 
ماشینی، گراف دانش و...)، جویشگر بومی مستندات علمی، متنی، نقشه و خبر و 

ضد بدافزار بومی از جمله دستاور های پژوهشگاه در راستای بومی سازی هستند.

J    صدای فن کارت گرافیک بسیار بلند است، برای از بین
رفتن یا کم کردن آن چکار باید انجام دهم؟

این مشکل زمانی اتفاق می افتد که فن دچار خاك گرفتگی شده باشد. در 
محور فن یک برچسب وجود دارد آن را بردارید. زیر این برچسب محلی است 
برای ریختن روغن، 2قطره روغن چرخ خیاطی درون آن بریزید تا نرم کار 
کند. همچنین قبل از این کار با سشوار و باد خنک فن را خاك گیری کنید.

J    از می شود مشکل  ریست  به صورت خودکار   سیستم 
کجاست؟

را  آن  ها  یک  به  یک  باید  که  دارد  وجود  موضوع  این  برای  زیادی  موارد 
بررسی کنید. ابتدا به سراغ پاور دستگاه بروید و بررسی کنید که مشکلی در 
تامین انرژی نداشته باشد. این مشکل می تواند از ویروسی شدن سیستم نیز 
باشد که باید آن را اسکن کنید. دمای باالی قطعات و به خصوص پردازنده 

عاملی دیگر برای راه اندازی مجدد سیستم به شمار می آید که باید آن را نیز 
بررسی کنید. کارت گرافیک و رم از دیگر مواردی است که باید بررسی کنید. 
در نهایت به سراغ مادربورد به عنوان آخرین گزینه برای رفع مشکل بروید.

J    سالم بایت، سیستم بعد از چند دقیقه کار کردن بدون 
تصویر می شود یعنی تصویر سیاه می شود. چطور مشکل را 

برطرف کنم؟
باشد.  نداشته  مشکلی  کنید که  بررسی  را  مانیتور  دیتا  کابل  و  برق  کابل 
سپس مانیتور را با سیستم دیگر امتحان کنید. درصورتی که تصویر بدون 
مشکل بود باید به سراغ کیس بروید و در اولین قدم بایوس را به حالت اولیه 
(دیفالت)برگردانید. همچنین اگر از بین رفتن تصویر زمانی رخ می دهد که 

شما در محیط ویندوز هستید باید به سراغ کارت گرافیک و پاور نیز بروید. 
درایور های گرافیک را مجدد نصب نمایید.

یک لپ تاپ هیبریدی و پرکاربرد

کاربردی  دستگاه های  معموال  هیبریدی  لپ تاپ های 
هستند که به دلیل تنوع خوبی که در نوع استفاده دارند، 
کار های  برای  و  مختلف  شرایط  در  آن ها  از  می توان 
متفاوتی بهره برد. یکی از این محصوالت، لپ تاپ مدل 
در  بیشتر  که  است   iLife شرکت ساخت   ZED Note

تولید تبلت های هیبریدی تخصص دارد و این محصول 
یکی از معدود لپ تاپ های این شرکت به شمار می رود. 
و  شده  ساخته  پالستیک  از  کامال  لپ تاپ  این  بدنه 
طراحی  و  است  رنگ  نقره ای  آن  قسمت های  بیشتر 
وزن  و  میلی متر   19 بدنه  این  ضخامت  دارد.  ساده ای 
آن 1,2 کیلوگرم است. این بدنه پالستیکی استحکام 
خوبی دارد و مقاومت خوبی در برابر فشار و پیچش از 
خود نشان می دهد. این محصول به یک صفحه نمایش 
 800 در   1280 وضوح   ،IPS پنل با  لمسی  اینچی   11

پیکسل و روکش براق مجهز شده که با نوع کاربری آن 
همخوانی خوبی دارد. این صفحه نمایش با دو لوالی 
 360 چرخش  قابلیت  و  شده  متصل  بدنه  به  کوچک 
درجه و تبدیل از حالت لپ تاپ به تبلت را دارد. از جمله 
جزیره ای،  کیبورد  به  می توان   ZED Note امکانات 
و   2,0  USB پورت  دو   ،micro HDMI پورت  یک 
کارت خوان SD Card تا ظرفیت 64 گیگابایت اشاره 
کرد. این محصول سخت افزار های اقتصادی هم دارد 
که تنها برای انجام امور سبک روزمره مانند وبگردی 
آن ها  روی  می توان  آفیس  ساده  برنامه های  با  کار  و 
 Z8300-Atom x5 مرکزی  پردازنده  کرد.  باز  حساب 
اینتل، پردازشگر گرافیکی آنبرد، 2 گیگابایت رم و 32 
 eMMC گیگابایت حافظه داخلی از نوع حافظه فلش

این مجموعه سخت افزاری را تشکیل می دهند. 

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

لپتاپپیشنهادیهفته
i-Life ZED Note - A - 11 inch Laptop

Intel Atom x5-Z830 2M Cache,1.84 GHzProcessor

2GB DDR3RAM

32GB SSDHARD

Onboard - intel graphicVGA

11" IPS LCD(1366x768)Multi-touchMONITOR

-OPTICAL DRIVE

2 MegaPixelWEBCAM

powerful10,000 mAhBattery

8 hours video playback /150 hours of standbyLong battery life

Microsoft Windows 10 Home 64-bitOperating system

Micro HDMI/SDCard up64GB/Wi-Fi/USB 2.0Ports

1.21 KGWeight


