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رئيس دفتر فناوری های نوين مرکز پژوهش های مجلس، کارنامه وزارت 
ارتباطات را در خصوص حمايت از توليد محتوای ديجيتال و صنعت نرم 
افزار، در سالی که گذشــت غيرقابل قبول توصيف کرد. مهدی فقيهی، 
عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 
را در يک ســال گذشته تشريح کرد و حمايت از توليد محتوا و خدمات و 
کاربردهای الکترونيکی را مهمترين چالش اين حوزه در يک ســال اخير 
دانســت. وی با تاکيد براينکه وزارت ارتباطات در زمينه حمايت از توليد 
محتوا و صنعت نرم افزار، کارنامه قابل قبولی نداشــت، افزود: برغم آنکه 
وزارت ارتباطات در برخی حوزه ها مانند توسعه پهنای باند و زيرساختهای 
ارتباطی، عملکرد قابل قبولی داشــته اســت اما در حوزه حمايت از توليد 
محتــوا با توجه به آنکه اين پروژه به عنــوان يکی از پروژه های اقتصاد 
مقاومتی به اين وزارتخانه ســپرده شد اما در اين حوزه موثر عمل نکرده 
اســت. فقيهی آمار توليد بالغ بر ۱۵۰ هزار اپليکيشــن در کشور را نتيجه 
فعاليت وزارت ارتباطات ندانســت و گفت: حمايــت وزارت ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات در توليد محتوا در قالب تســهيالت »وام وجوه اداره 
شده« بايد برآورد شود که شواهد نشان می دهد که اين تسهيالت آنطور 
که بايد کارآمد نبود. رئيس دفتــر فناوری های نوين مرکز پژوهش های 
مجلس با اشاره به توسعه زيرســاخت های ارتباطی در قالب شبکه ملی 
اطالعات، تاکيد کرد: درصورتی که محتوا را متناسب با اين شبکه، توسعه 
ندهيم اين شــبکه کارآمد نخواهد بود. وی با بيان اينکه زيرساخت های 
اصلی توسعه محتوا در کشور شکل نگرفته است و در حوزه مراکز توزيع 
محتوا )CDN ( خيلی ضعيف عمل کرده ايم، گفت: در بحث های حاکميتی 
همچون ايجاد موتور جســتجوی ملی موفقيتی حاصل نشد و نرم افزارها 
و اپليکيشــن هايی برای ايجاد فضای رقابتی به بــازار نيامد تا جايگزين 
نرم افزارهای خارجی فعلی باشــد. فقيهی با تاکيد براينکه شواهد نشان 

می دهد که در اين زمينه حمايت خوبی انجام نشــده و بخش خصوصی 
نتوانسته در اين عرصه، کار موثری انجام دهد، خاطرنشان کرد: براساس 
اظهارات وزارت ارتباطــات، ۱۴۰ ميليارد تومان از محل »وام وجوه اداره 
شــده« به شرکت های فناوری اطالعات اختصاص يافته است اما شرايط 
و ويژگی های تخصيص اين وام، روند آن و اينکه اين تســهيالت به چه 
پروژه هايی اختصاص يافته اســت مشخص نيســت. وی گفت: از سوی 
ديگر عالوه بر اين اعتبــارات، حمايت از خدمات و محتوای الکترونيکی 
در رديف بودجه ای کاربردها و خدمات شبکه ملی اطالعات نيز ديده شده 
اســت اما اين اعتبارات تاکنون در اين زمينه تخصيص داده نشده است. 
اين کارشناس حوزه فناوری اطالعات با بيان اينکه رديف بودجه مربوط 
به کاربردها و خدمات شــبکه ملی اطالعات نبايد برای پروژه های مرکز 
تحقيقات مخابرات که پايان آن هم معلوم نيســت هزينه شــود، اضافه 
کرد: از وزارت ارتباطات انتظار می رفت هزينه های اين بخش را در قالب 
حمايت از بخش خصوصی می ديد تا شاهد تقويت و تسريع توليد محتوای 
نرم افزاری باشيم. وی با توضيح اينکه هزينه کرد رديف بودجه »خدمات 
و کاربردهای شبکه ملی اطالعات« و اختصاص آن به بخش خصوصی، 
ملموس نبوده است افزود: با وجودی که اين اعتبارات در دولت هزينه شد 
اما شاهد توليد محصول خاصی در حوزه محتوای الکترونيکی و ديجيتال 
نبوديم. تنها موضوع موتور جستجوی ملی مطرح شده است که هنوز هم 
ماهيت آن کامل نيست. رئيس دفتر فناوری های نوين مرکز پژوهش های 
مجلس با بيان اينکه تخفيف پهنای باند تنها برای ترافيک داخلی درنظر 
گرفته شده است، اضافه کرد: توليدکننده محتوا نيازمند پهنای باند رايگان 
اســت و دولت بايد در قالب خريد ترافيک اطالعات از اين توليدکنندگان 
حمايت کند و ســهمی از درآمد اپراتورها و زيرساخت به عنوان مشوق به 

اين توليدکنندگان اختصاص يابد.
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 با سالم خدمت تيم عزيز و متخصص بايت، اگر امکان 
دارد توضيح دهيد که چطورامکان دارد باتری روی لپ تاپ 
از  را  باتری  برق،  به  لپ تاپ  اتصال  هنگام  در  ولی  باشد 
رده خارج کرد؟ يعنی باتری شارژ ودشارژ نشود و لپ تاپ 

مستقيم با برق کار کند؟ باتشکر 
بايد گفت که در مورد اين موضوع دو نظريه وجود دارد. برخی بر اين 
باور هستند که در زمان استفاده همزمان برق مستقيم و باتری ابتدا برق 
باتری  اين صورت  در  مادربورد می آيد که  به  رفته و سپس  باتری  به 
مدام درحال شارژ و دشارژ شدن است و اين کار باعث می شود که بعد 
باتری خراب شود. دسته دوم معتقدند که  نه چندان طوالنی  از مدت 
باتری شارژ  که  زمانی  و  به صورت هوشمند عمل کرده  لپ تاپ  پاور 
کامل شده است برق مستقيم به مادربورد می رسد و باتری از مدار خارج 
می شود در اين صورت مشکلی به وجود نخواهد آمد و در صورتی که 
لپ تاپ شما طوالنی مدت به برق اتصال داشته باشد هم باز مشکلی 

برای باتری آن به وجود نمی آيد. هر دو فرضيه ممکن است و متاسفانه 
تاکنون شرکت های سازنده در اين باره نظر مشخصی نداده اند، يا حداقل 
ما نمونه ای سراغ نداريم. با اين حال خود ما نظر به فرضيه اول داريم و 
بهتر است در زمان استفاده از برق مستقيم باتری را از دستگاه جدا کنيد.

 سالم بايتی، ۴سال پيش سيستم خريدم،۲سال پيش 
يک هارد ۵00 اضافه کردم، حاال چند ماهی است که هارد 
جديد بعضی وقت ها ناپديد می شود و با ری استارت کردن 
درست می شود. گاهی اوقات هم بايد سيستم را خاموش و 

روشن کنم. برای رفع مشکل چه بايد کرد؟
مشکلی که شما به آن اشاره داشتيد از عالئم خراب شدن هاردديسک 
است. اما با اين حال ابتدا کابل ديتا و کابل برق هارد را بررسی کنيد که 
بدون مشکل باشد بهتر است هر دو را تعويض کنيد و درصورتی که بازهم 
مشکل برقرار بود به فکر جابجايی اطالعات روی هارد ديگری باشيد.
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