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»MSI« جزو مدعيان بــزرگ توليدکننده لپ تاپ های 
مخصــوص بازی محســوب می شــود و محصوالت 
مخصوص بازی اين شرکت از کيفيت و محبوبيت بااليی 
برخوردار هستند. لپ تاپ های سری GE از جمله همين 
محصوالت اند که به داليل کيفيت ساخت باال، امکانات 
متعدد و قيمت مناســب، طی سال های اخير با استقبال 
خوبی از ســوی کاربران مواجه شده اند. به تازگی هم اين 
شرکت سری GE62 مدل Apache Pro خود را به 
نسل جديد پردازنده های اينتل با کد Skylake مجهز 
کرده و با اعمال کمی تغييرات در شــکل ســاختاری و 
امکانات، اين محصول را با پســوند 6Q روانه بازار کرده 
است. MSI در طراحی اين محصول از سخت افزارهای 
جديد و قدرتمند موجود اســتفاده کرده و طراحی آن را 
هم نسبت به نسل قبلی تغيير اساسی نداده است. برای 

اين محصول جديد، کانفيگ های مختلفی درنظر گرفته 
شده تا کاربران براســاس نوع نياز و بودجه خود بتوانند 
بهترين نمونه را انتخاب کننــد؛ عالوه براين MSI يک 
مدل سفارشی و خاص هم از اين لپ تاپ توليد کرده که 
روی قسمت های داخلی و خارجی آن، تصاوير کاراکترها و 
قهرمان های بازی Heroes of Storm ساخت شرکت 
بليزارد حک شــده اســت. اين لپ تاپ با ظاهری کامال 
متفــاوت و خاصی که دارد، می تواند يکی از محصوالت 
محبوب برای گيمرهای حرفه ای و به خصوص طرفداران 
اين بازی معروف باشد. برای اين مدل از پردازنده مرکزی 
Sky- اينتل از نســل Core i7-6700HQ  رده باالی

lake اســتفاده شده که جزو پردازنده های قدرتمند حال 

حاضر اين نسل برای دستگاه های قابل حمل محسوب 
می شود.

آخرين روز ســال ۱۳۹۵ با ورود سيم کارت هايی جديد به بازار ارتباطات 
کشور همراه شد و پيش بينی می شود، در سال جاری نيز سيم کارت های 
متعدد ديگری از ســوی اپراتورهای مجازی تلفن همراه وارد بازار شود. 
از جملــه اتفاقاتی که در دولت يازدهــم در عرصه فاوا رخ داد، می توان 
به ارائه مجوز به اپراتورهای مجازی تلفن همراه )MVNO( اشاره کرد 
چراکه طی ســال های گذشــته بيش از ۲۰ شــرکت مجوزهايی برای 
فعاليــت در اين بخش دريافت کردند. البتــه اپراتورهای مجازی برای 
فعاليــت به عقد قراردادهايی با اپراتورهــای اصلی تلفن همراه )همراه 
اول، ايرانســل و رايتل( نياز داشتند و به واســطه الزام سازمان تنظيم 
مقررات ارتباطات اپراتورهای موبايل ملزم شــدند هر يک در يک بازه 
زمانی مشخص به عقد قراردادهايی با اين شرکت ها بپردازند؛ موضوعی 
که طی اين مدت کم و بيش با دشــواری های خاص خود همراه بود و 
تبديل به امری زمان بر شد.  اما در نهايت نيمه دوم سال گذشته، برخی 
شــرکت ها که مجوز فعاليت به عنــوان اپراتور مجازی را دريافت کرده 
بودند، موفق به عقد اين قرارداد شــده و بســترهای الزم برای فعاليت 
آنها ايجاد شــد. با توجه به اين روند از نيمه دوم سال اخباری مبنی بر 
ورود ســيم کارت MVNO ها به بازار منتشــر شد و در آخرين روزهای 
ســال و همزمان با روز زن اولين ســری اين ســيم کارت ها که متعلق 
به شــرکت کيش سل پارس بود، وارد بازار شــده و اينگونه اعالم شد 
که سيم کارت های اين شــرکت با برند سامان تل به دو شکل اعتباری 
و دائمی به شــکل اينترنتی ارائه خواهد شــد.  پيش شماره  ۰۹۹۹۹۹ 
نيز به سيم کارت های ســامان تل تخصيص داده شده و از پوشش اين 
ســيم کارت ها در سراســر کشور ياد شــد. همچنين اعالم شد که اين 
سيم کارت ها عالوه بر ارائه سرويس های پايه تلفن همراه يعنی مکالمه 
و پيامک، قابليت ارائه اينترنت پرســرعت 3G و 4G را نيز دارا بوده و 

در قالــب آنها می توان از ســرويس های ارزش افزوده نيز بهره گرفت. 
طبق اعالم، ســيم کارت های مذکور امکان دسترسی به سرويس های 
بانکی و خدمــات پرداخت الکترونيک را  نيز فراهم کرده و برای اولين 
بار در کشــور خدمات NFC را نيز پشتيبانی می کنند. مهم ترين کاربرد 
NFC هم پرداخت پول از طريق گوشــی های هوشمند است. برای اين 

منظور، کاربر اطالعات مربوط به کارت اعتباری خود را در گوشی ذخيره 
می کند و در زمان خريد، گوشــی را به دســتگاه NFC  خوان نزديک 
می کند تا پرداخت انجام شــود. قيمت سيم کارت های دائمی سامان تل 
نيز ۱۵۶ هزار تومان و قيمت سيم کارت های اعتباری آن۲۴ هزار تومان 
تعيين شده  و تاکيد شد هزينه دسترسی به خدمات پايه آنها نيز همانند 
ســاير اپراتورهای تلفن همراه اســت. از ســوی ديگر  دومين اپراتور 
مجازی نيز اعالم کرده اســت ســيم کارت های شاتل موبايل به زودی 
با پيش شــماره ۰۹۹۸ وارد بازار تلفن همراه کشــور خواهد شــد. گفته 
شده است ســيم کارت های مذکور، عالوه بر قابليت برقراری مکالمه و 
تبادل پيامک به عنوان خدمات پايه، آخرين تکنولوژی های دسترســی 
به اينترنت پرســرعت مبتنی بر شــبکه های 3G، 4G، 4.5G و امکان 
اتصال به شــبکه اينترنت ثابت نســل TD LTE( ۴( و Wi-Fi عمومی 
شاتل را در اختيار مشــترکان و متقاضيان قرار می دهد. اپراتور مجازی 
شبکه تلفن همراه )Mobile Virtual Network Operator( يک نوع 
اپراتور تلفنی است که خود عمال دارای امکانات فيزيکی اليه دسترسی 
برای ارســال مکالمات و داده ها نيست. اين نوع اپراتور با بستن قرارداد 
با يک اپراتور ديگر که دارای امکانات فيزيکی برای ارســال مکالمات و 
داده ها اســت، اين خدمات را بصورت عمده خريداری می کند، سپس با 
نشــان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار 

خرده فروشی می کند.
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لپ تاپی محبوب برای گیمرهای حرفه ایسالی برای سیم کارت های جدید

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

لپتاپپیشنهادیهفته

 سالم بايت، ممنون که هميشه به پرسش های ما پاسخ 
می دهيد، من يک هارد Pc دارم مي خواهم تمام اطالعات آن 
را به لپ تاپ منتقل کنم چه راه هايی برای اين کار وجود دارد؟ 
برای اين کار چند راه وجود دارد. راه اول آن است که هارد را در يک 
سيستم نصب کنيد و سيستم را با لپ تاپ از طريق کابل شبکه متصل 
کرده و درايوهای مورد نظر را به اشتراک بگذاريد. راه دوم آن است که 
يک باکس تبديل هارد اينترنال به اکسترنال تهيه کنيد تا با استفاده از 
آن هارد به صورت يک فلش مموری با چند پارتيشن تبديل شود. حال 

می توانيد اطالعات مورد نياز را کپی کنيد.

  سالم بايت . سيستم من چهارهسته ای و رم آن ۴ گيگابايت 
است اما موقع نصب يک برنامه حجيم با اين که بيشتر از 
کار  هيچ  اما  نمی شود،  اشغال  رم  و  پردازنده  از  10درصد 
ديگری با سيستم نمی توان انجام داد. لطفا راهنمايی کنيد؟ 

عوامل مختلفی برای سرعت در يک سيستم مورد توجه است. اولين عامل 
هماهنگی قطعات باهم است. زمانی که شما می خواهيد يک سيستم 
را اسمبل کنيد، بايد به هماهنگی بين قطعات و حدود سرعت هرکدام 
توجه داشت. همچنين سرعت برآيندی است از کل قطعات و نمی توان 
دو يا سه قطعه را مسئول سرعت دانست و هرچه بهتر انتخاب کردن 
آن ها را دليلی بر پرسرعت بودن سيستم دانست. عامل بعدی نرم افزاری 
است. بايد دقت داشت که در زمان نصب سيستم عامل تمام درايورهای 
سخت افزار در سيستم عامل نصب شود. در سيستم عامل های سطح 
باال مانند ويندوز 7 به بعد بنا به تشخيص برخی از قطعات به صورت 
پيش فرض نصب می شوند اما اين کافی نيست و بايد از طريق سی دی 
درايور قطعات مانند مادربورد تمام چيپ ها و همگام سازی ها را نصب 
کرد. عامل آخر پاک بودن سيستم از هرگونه ويروس است. ممکن است 
کندی سرعت سيستم شما به اين عامل بسته باشد. برخی از ويروس ها 
با دراختيار گرفتن پردازنده سرعت عمومی سيستم را کاهش می دهند.

پرسشوپاسخسختافزار


