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عملکرد وزارت ارتباطات در سالی که گذشت
بومی  تامین  و  ساخت  توانا،  بومی  و  مستقل  اصلی  ارتباطی  شبکه  ایجاد 
زمین  سطح  به  ماهواره  از  سیما  و  صدا  سیگنال رسانی  انتقال  ماهواره، 
اقتصاد  تحقق  راستای  در  که  است  پروژه هایی  بومی،  جویشگر  ایجاد  و 
است.  شده  انجام  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در  مقاومتی 
 20 به  اطاعات  ملی  شبکه  به  نهایی  کاربران  دسترسی  سطح  افزایش 
محتوا،  توزیع  شبکه  به  داده  مراکز  توسعه  از  حمایت  بر ثانیه،  مگابایت 
ماهواره  و  راه دور  از  سنجش  ماهواره  ساخت  همراه،  و  الکترونیک  دولت 
برابر  دو  ارتباطات،  و  اطاعات  فناوری  کریدور  ایجاد  بومی،  مخابراتی 
کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت 
حداکثری بخش خصوصی ، ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف 
فرکانس و پروژه های GNAF، سیماک و کد پستی با هدف بهبود و رونق 
فضای کسب و کار از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطاعات است. با توجه به نیاز روزافزون به خدمات ماهواره ای 
در بخش های مختلف اقتصادی و فرهنگی از قبیل ارتباطات کشاورزی، 
پوشش  تسهیل  همچنین  و  و...  هواشناسی  سیما،  و  صدا  زیست،  محیط 
ماهواره  تامین  بحرانی،  شرایط  در  استفاده  و  صعب العبور  نواحی  ارتباطی 
مقاطع  در  تکنولوژی  این  ارائه دهندگان  به  وابستگی  رفع  هدف  با  ملی 
در  راه دور،  از  سنجش  و  مخابراتی  بومی  ماهواره های  ساخت  و  بحرانی 
دستور کار این وزارت قرار گرفت. موضوع اخیر با استفاده از توان داخلی 
به ویژه دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با هماهنگی و نظارت سازمان 
اساسی  نیاز های  رفع  منظور  به  مذکور  ماهواره های  تولید  ایران،  فضایی 
کشور اجرایی و در حال حاضر تعدادی ماهواره نمونه جهت تست برخی 
پروژه  ها  از  دیگر  یکی  است.  شده  آماده  فضا  به  پرتاب  برای  فناوری ها، 
انتقال سیگنال رسانی صدا و سیما از ماهواره به سطح زمین بود. این پروژه 
با هدف کاهش وابستگی به ماهواره و اپراتور های دارای ماهواره و کاهش 

تبعات محرومیت های احتمالی در دستور کار وزارت متبوع قرار گرفت و 
کشور  نقاط  اقصی  به  فیبر  و  رادیو  طریق  از  سیما  و  صدا  سیگنال  انتقال 
و  صدا  پخش  زمینی  ایستگاه   531 پوشش دهنده  پروژه  این  شد.  میسر 
سیما در سطح کشور است. در حال حاضر این پروژه با بیش از 80 درصد 
پیشرفت فیزیکی و تامین صد درصد منابع آن در حال اتمام و تحویل است. 
یکی دیگر از پروژه  ها، پروژه انتقال کپی سامانه K-ROOT DNS به داخل 
مورد  وبگاه های  آدرس دهی  مستقل  مدیریت  منظور  به  که  است  کشور 
تقاضای کاربران در داخل و عدم ارسال تقاضای مربوط به خارج از کشور، 
کشور  داخل  در   K-ROOT DNS سامانه کپی  راه اندازی  و  نصب  انتقال، 
انجام پذیرفت. اجرای این پروژه به عنوان یکی از الزامات توسعه شبکه 
ملی اطاعات، موجب افزایش ظرفیت اطاعاتی سیستم های نظارتی و 
انقاب  معظم  رهبر  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  است.  کشور  امنیتی 
اسامی و دولت، استفاده بیش از حد متعارف کاربران شبکه های مجازی، 
پروژه های  از  یکی  عنوان  به  موضوع  این  لذا  است،  خارجی  محتوای  از 
کلیدی این وزارت مورد تاکید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت 
و در این راستا به منظور تامین زیرساخت های الزم جهت کاهش استفاده 
برنامه ریزی شد.  افزایش استفاده از محتوای بومی  از محتوای بیرونی و 
از  یکی  عنوان  به  بومی»  «جویشگر  ایجاد  از  حمایت  خصوص  این  در 
صورت  خصوصی  بخش  طریق  از  محتوا،  توسعه  بستر های  مهم ترین 
الزم  مالی  و  آزمایشگاهی  تجهیزاتی،  فنی،  بستر های  حداقل  و  پذیرفت 
اصاح  با  بومی  محتوای  تولیدکنندگان  و  ارائه کنندگان  از  حمایت  جهت 
افزایش  و  بین الملل  ترافیک  کاهش  جهت  شبکه  ترافیکی  سیاست های 
بومی  جویشگر  حاضر  حال  در  پذیرفت.  صورت  داخل  ترافیک  گردش 
ایجاد شده بیش از دو میلیارد صفحه وب را تحت پوشش قرارداده است.

J    نرم افزار هایی به چه  فریمور  کلی  به طور  بایت.  سالم 
گفته می شود و همچنین به روز رسانی فریمور مودم چه تاثیری 

بر عملکرد مودم خواهد داشت؟ با تشکر
(سخت افزار)  دستگاه ها  روی  که  است  نرم افزاری  یا  میان افزار  فریمور 
اغلب  است.  سیستم عامل  به  شبیه  چیزی  میان افزار  این  می شوند.  نصب 
میان افزار ها جهت اصاح و رفع حفره های امنیتی، رفع خطا ها و باگ ها، 
افزایش امنیت و ایجاد امکانات جدید عرضه می شوند.شرکت های سازنده 
که  می کنند  توصیه  خود  کاربران  به  همیشه  فریمور،  تحت  دستگاه های 
کنند.  استفاده  شده، روی دستگاه خود  ارائه  فریمور های  نسخه  آخرین  از 
به  هستند.  بیشتر  امنیت  و  جدید  امکانات  از  استفاده  به  مایل  نیز  کاربران 
فریمور  جدید  نسخه  به  به روز رسانی  همان  یا   Restore برای که  اقدامی 
می کنند، جیلبریک می گویند.آپدیت فریمور مودم نیز باعث بهبود عملکرد 
داشته  وجود  قبلی  نسخ  در  احتماال  که  نواقصی  مثال  برای  می شود.  آن 
است، بر طرف شده و همچنین مودم با سیستم عامل های جدیدتر به راحتی 

ارتباط برقرار می کند. به طور مثال هم اکنون بعضی از مودم ها باید آخرین 
نگارش فریمور خود را دریافت کنند تا با ویندوز 8 و 7 مشکلی نداشته باشند.

J    بیسیم شبکه  دارم  قصد  من  نباشید.  خسته  و  سالم 
را طوری به اشتراک بگذارم که افرادی که به بیسیم متصل 
می شوند فقط از چند سایت خاص بتوانند بازدید کنند. آیا این 
کار به نوع خاصی از مودم نیاز دارد؟ یا با برنامه خاصی از طریق 

تنظیمات مودم هم قابل اجراست؟
مودم این نیاز شما را نمی تواند برطرف کند. معموال مودم طبق الیه بندی 
شبکه TCP/IP در الیه های دوم و سوم قرار می گیرد، لذا از محتوای بسته های 
ارسال شده توسط الیه های نرم افزاری که مثا توسط مرورگر تولید می شود، 
 Proxy یا nat اطاعی ندارد. راه حل این مسئله آن است که شما از یک
Server استفاده کنید و در تنظیمات آن سایت های مورد نظر را تنظیم کنید.

یک لپ تاپ ارزان و با کیفیت

لپ تاپ «Inspiron 3558» برند «دل» ازجمله مدل های 
مخصوص  که  است  شرکت  این  میان رده  اینچی   15,6
کاربری های معمول و سبک روزمره طراحی و تولید شده 
است. بدنه این لپ تاپ تماما از پاستیک مشکی رنگ 
ساخته شده است و نزدیک به 22 میلی متر ضخامت و 
2,14 کیلوگرم وزن دارد. این بدنه، طراحی ساده و کیفیت 
ساخت قابل قبولی دارد و در برابر فشار، مقاومت خوبی 
این  اینچی  صفحه نمایش 15,6  می دهد.  نشان  خود  از 
 HD وضوح ،TFT مدل یک نمونه کاما معمولی با پنل
و روکش براق است که برای کار در محیط های داخلی 
کارایی الزم را دارد. روی لبه های چپ و راست لپ تاپ، 
شاهد پورت ها و درایو نوری هستیم و روی لبه های جلو 
پورت های  مجموعه  ندارد.  وجود  پورتی  هیچ  پشت،  و 
Inspiron 3558 کامل هستند و شامل پورت LAN، یک 

HDMI، یک USB 3,0 و کارت خوان روی لبه سمت 

 USB چپ و قفل ضدسرقت کنسینگتون، درایو نوری، دو
2,0 و جک 3,5 میلی متری اتصال هدفون روی لبه سمت 
راست قرار گرفته اند. از نظر سخت افزاری هم این مدل 
یک محصول کاما میان رده محسوب می شود که تنها 
برای انجام امور معمول و سبک روزمره می توان روی 
 5005U Core i3 آن ها حساب باز کرد. پردازنده مرکزی
اینتل، پردازشگر گرافیکی آنبرد اینتل، 4 گیگابایت رم 
مهم  فنی  مشخصات  داخلی،  حافظه  گیگابایت  و 500 
با  لیتیوم یونی  سلولی   4 باتری  یک  هستند.  مدل  این 
این  به  توان رسانی  وظیفه  هم  وات ساعت   40 ظرفیت 
این  دارد.  عهده  به  را  صفحه نمایش  و  سخت افزار ها 
که  است  بدنه  از  آسان  جداکردن  قابلیت  دارای  باتری 
است.  مناسب  لپ تاپ  سرویس کردن  یا  تعویض  برای 

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

لپتاپپیشنهادیهفته
Dell Inspiron 3558 - 15.6"

Intel® Core™ i3-5005U(3M Cache, 2.00 GHz)Processor

4 GB DDR3L SDRAM 1600 MHzRAM

500GB 5400 rpmHARD

Intel HD Graphics 5500VGA

15.6" LED backlight TouchMONITOR

DVD-WriterOPTICAL DRIVE

2 MegaPixelWEBCAM

4-cell lithiumBattery

40 WhBattery Capacity

Microsoft Windows 10 Home 64-bitOperating system

USB 3.0-2xUSB 2.0-HDMI-LanPorts

2.14 KGWeight


