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اینترنت کاربران در بوته آزمایش
کاهش قیمت اینترنت داخلی نسبت به اینترنت بین المللی از ثمرات شبکه 
ملی اطالعات به شمار می رود و کاربران می توانند آمار مربوط به مصرف 
خود را از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی دریافت کنند. بنابراین 
اگر از خدمات شرکت های ارائه دهنده اینترنت راضی نیستید و یا در میزان 
نرم افزار  طریق  از  می توانید  دارید،  شبهه ای  و  شک  خود  مصرفی  حجم 
محاسبه تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL)، به مصرف اینترنت خود 
نظارت داشته باشید و در صورت لزوم شکایت کنید. از این به بعد کاربران 
اینترنتی اگر بخواهند از سرعت و کیفیت خدمات اینترنتی ارائه شده به خود 
اطمینان حاصل کنند، می توانند از سامانه ای که در سازمان تنظیم مقررات 
قیمتی  دو  با  کنند.  استفاده  کار  این  برای  دارد،  قرار  رادیویی  ارتباطات  و 
کاربران  اینترنتی،  خدمات  ارائه دهنده  شرکت های  برای  اینترنت  شدن 
اینترنتی می توانند دو برابر ترافیک خارجی از ترافیک داخلی استفاده کرده 
و آمار مصرف میزان ترافیک داخلی و خارجی را از شرکت های ارائه دهنده 
خدمات خواستار شوند و تحقق این وعده ها را در خدمات دریافتی و وجه 
رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  کنند.  مشاهده  خود  پرداختی 
پرسرعت،  اینترنت  کیفیت  و  سرعت  سنجش  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
و  متمرکز  بخش  این  در  اپراتور ها  توسط  که  کرده  ایجاد  سامانه ای 
کیفیت،  و  سرعت  سنجش  منظور  به  مشترکان  است.  شده  ساماندهی 
می توانند اپراتور سرویس دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت به 
و  مقررات  تنظیم  سازمان  کنند.  اقدام  خود  سرویس  پارامتر های  سنجش 
ارتباطات رادیویی با راه اندازی نرم افزاری به اسم محاسبه تعرفه سرویس 
اینترنت پرسرعت (ADSL) در کنار سامانه 195، این امکان را برای کاربران 
فراهم کرده است که به واسطه آن قادر به محاسبه کف و سقف سرویس 
ADSL و WiFi خود شده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، اقدام به 

شکایت کنند. این نرم افزار در دو نسخه ویندوزی و اندرویدی تهیه شده 

و کاربران می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی آن را دانلود و نصب کنند. به گفته حسین فالح جوشقانی- 
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- 
ارائه  بر تعرفه  مشترکان  نظارت  شفاف سازی  و  تسهیل  برای  نرم افزار  این 
خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری های ADSL و WiFi و کسب 
اطالعات الزم از تعرفه سرویسی که قصد خرید آن را دارند، طراحی شده 
مصوبه  در   WiFi و   ADSL پرسرعت  اینترنت  خدمات  ارائه  تعرفه  است. 
237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در تاریخ 22 خرداد ماه سال 
1395 به تصویب رسید، تعیین شده است و با استفاده از این نرم افزار تعرفه 
توسط  خدمات  ارائه  نرخ  در  مغایرت  هرگونه  مشاهده  درصورت  کاربران 
دارندگان پروانه ADSL و WiFi می توانند با مراجعه به سامانه پاسخگویی 
به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و یا تماس تلفنی با شماره 
195، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند. سامانه پاسخگویی 195 سازمان 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  دستور  به  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 
اطالعات راه  اندازی شده و راهی برای ثبت شکایات مربوط به نارضایتی 
از خدمات اینترنتی است. با استفاده از این سامانه، مردم در هر جای ایران 
می توانند درخواست هایی را که از اپراتور ها دارند از لحاظ کیفیت یا عدم 
نیست  رضایتشان  مورد  که  خدماتی  از  و  کرده  سامانه  وارد  و...  دسترسی 
شکایت کنند. همچنین سامانه 195 زمان پاسخ گویی خود به شکایات را 
کاهش داده است و به گفته حسن مهدوی ، مدیرکل دفتر بازرسی، نظارت 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  شکایات  به  پاسخگویی  و  مدیریتی 
 20 حدود  میانگین  با  انجام شده،  فرآیند های  با  حاضر  حال  در  رادیویی، 
است،  رسیده  روز   10 از  کمتر  به  پاسخگویی  زمان  سال  در  شکایت  هزار 
سازمان  این  گفته  به  سامانه  در  کاربران  شکایت  ثبت  صورت  در  بنابراین 
بپردازد. ثبت شده  شکایات  بررسی  به  روز   10 از  کمتر  در  است  موظف 
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وینـــدوز دیفنـــدر یـــک نرم افـــزار امنیتـــی ســـاخت کمپانـــی 
ــه  ــت بـ ــتا و هفـ ــای ویسـ ــه در ویندوز هـ ــت کـ ــافت اسـ مایکروسـ
بعـــد اضافـــه شـــده اســـت. همچنیـــن می توانیـــد ایـــن نرم افـــزار را 
ـــت آن را  ـــر اس ـــه بهت ـــد. البت ـــود کنی ـــت دانل ـــدوز XP از اینترن ـــرای وین ب
ـــد.  ـــود کنی ـــافت دانل ـــرکت مایکروس ـــمی ش ـــایت رس ـــتقیم از وب س مس
ایـــن نرم افـــزار در حقیقـــت یـــک Anti Spyware اســـت کـــه 
می توانـــد رایانـــه شـــما را اســـکن کـــرده و بد افزار هـــای احتمالـــی 

را پـــاک یـــا قرنطینـــه نمایـــد.
صـــورت  بـــه  کـــه  دارد  را  قابلیـــت  ایـــن  دیفنـــدر  وینـــدوز   

آن را  می تـــوان  و  شـــود  رســـانی)  روز  خودکار Update (بـــه 
طـــوری تنظیـــم کـــرد کـــه در فواصـــل زمانـــی مشـــخص رایانـــه 
شـــما را اســـکن نمایـــد و در صـــورت پیـــدا کـــردن هـــر بدافـــزاری 

 Anti ــر ــد هـ ــد آن را ماننـ ــور می توانیـ ــدازد. همین طـ آن را از کار بینـ
ـــاال  ـــت ب ـــط و امنی ـــن، متوس ـــت پایی ـــرای امنی ـــری ب Spyware دیگ

تنظیـــم کنیـــد.
ـــی  ـــرفته و جالب ـــای پیش ـــافت از ابزار ه ـــن Anti Spyware مایکروس  ای
ــد  ــه می توانـ ــد کـ ــتفاده می کنـ ــا اسـ ــایی بد افزار هـ ــرای شناسـ بـ
ــای در  ــایStartup، برنامه هـ ــاره برنامه هـ ــادی دربـ ــات زیـ اطالعـ
ــای  ــبکه و نرم افزار هـ ــه شـ ــای متصـــل بـ ــرا، نرم افزار هـ ــال اجـ حـ

ـــذارد.  ـــش بگ ـــه نمای ـــت ب ـــه اینترن ـــال ب ـــرای اتص ـــط ب راب
ــه  ــق آن بـ ــه از طریـ ــزاری کـ ــرم افـ ــر نـ ــب هـ ــن ترتیـ ــه ایـ بـ
ــه  ــود بـ ــه خـ ــی کـ ــا نرم افزار هایـ ــوید یـ ــل می شـ اینترنـــت متصـ
ــن ــون ایـ ــد و چـ ــی می گردنـ ــوند بررسـ ــل می شـ ــت متصـ اینترنـ

ــخیص  ــت تشـ ــافت اسـ ــود مایکروسـ ــاخت خـ Anti Spyware سـ

نرم افزار هایـــی کـــه به وســـیله مایکروســـافت تولیـــد نشـــده اند 
ــت. ــاده تر اسـ ــد سـ ــا زده انـ ــه جـ ــود را این گونـ ــی خـ ولـ

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

Monitor
۲.۶۵۰.۰۰۰X.VISION 16”Xl1610S
۳.۹۰۰.۰۰۰LG 20”MP38-AB IPS
۵.۸۰۰.۰۰۰BenQ GL2460HM 24"
۶.۱۰۰.۰۰۰LG 24”MP58-VQ HDMI
۸.۷۰۰.۰۰۰Dell E2216H 21.5"

MainBoard
۲.۲۰۰.۰۰۰MSi A68HM-E33 V2 AMD chipset
۲.۸۳۰.۰۰۰GIGABYTE H110M-S2PT
۵.۶۶۰.۰۰۰GIGABYTE H270-HD3P
۵.۹۵۰.۰۰۰GIGABYTE H270-Gaming 3
۷.۷۰۰.۰۰۰GIGABYTE Z270X-UD3

Processor
۱.۳۱۰.۰۰۰Intel Celeron G3900(2M Cache,2.80GHz)
۱.۸۳۰.۰۰۰AMD A4-7300(1M Cache,4.0 GHz )
۱۲.۱۰۰.۰۰۰Intel Core i7-7700K(8M Cache,4.20 GHz)
۶.۹۰۰.۰۰۰Intel Core i5-4460(6M Cache,3.30 GHz)
۷.۳۰۰.۰۰۰AMD FX 8370E APU(8M Cache,3.30 GHz)

Ram
۵۵۰.۰۰۰KingSton 2GB/DDR3/1600
۱.۰۱۰.۰۰۰KingMax 4GB/DDR3/1600
۱.۸۵۰.۰۰۰KingMax 8GB/1600/NOTEBOOK
۱.۷۶۰.۰۰۰Apacer 8GB/DDR3/2400H
۲.۲۸۰.۰۰۰KingMax 8GB/DDR4/ 2400

Hard
۲.۴۵۰.۰۰۰Western 1TB 8MB /NOTEBOOK
۲.۴۱۰.۰۰۰Western 1TB MY Passport Ext
۳.۳۱۰.۰۰۰Western 2TB Purple 64MB
۴.۸۵۰.۰۰۰TOSHIBA 4TB 128MB
۹.۴۰۰.۰۰۰Western 6T SATA 7200 -64MB

VGA Card
۴.۱۰۰.۰۰۰GIGABYTE/GT 740/2GB/DDR5/128bit
۲.۷۰۰.۰۰۰MSI/R7 240/ 2GB LP/DDR3/128bit
۳.۰۰۰.۰۰۰ASUS/650 1GB/DDR5/128bit

۴.۰۰۰.۰۰۰SAPPIRE/R7 250/2GB/DDR5/128bit
۱.۵۲۰.۰۰۰XFX/ATI/5450/2GB/DDR3/ 64bit


