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ایسر اســپایر  VX5�591Gلپ تاپ شــرکت ایسر با 
ویژگی های ســخت افزاری جدید و قوی به بازار عرضه 
 شــده اســت. این لپ تاپ شــبیه مدل های قدیمی تر
Predator است و از رنگ مشکی و قرمز در آن استفاده 

شده است. بدنه پالستیکی و لوگوی ایسر با رنگ نقره ای 
که در میانه قاب پشتی صفحه نمایش به چشم می خورد. 
قطعاتی از پشــت و جلوی دستگاه، به همراه دکمه های 
WASD و نور پس زمینه کیبورد قرمز رنگ هســتند و 

کامال حس یک لپ تاپ خشن و مخصوص بازی را القا 
می کند. فرکانس کاری پردازنده مرکزی از 2/8 گیگاهرتز 
آغاز می شود و در هنگام پردازش های سنگین با استفاده 
از فناوری Turbo Boost تا 3/8 گیگاهرتز می رســد. 
ایــن قدرت بــرای اجرای برنامه های ســنگین و بازی 
مناسب است و تقریبا از پس هر کاری برمی آید. پردازنده 

گرافیکی این دستگاه ساخت شرکت NVIDIA با مدل 
GeForce GTX 1050 اســت که چهار گیگابایت 

حافظه اختصاصی را در اختیار کاربر قرار می دهد تا برای 
اجرای بازی ها با تنظیمات گرافیکی متوسط و باال مشکلی 
نداشته باشد. صفحه نمایش 15.6 اینچی با پنل TFT و 
کیفیت تصویر Full HD تصاویر خوب و قابل قبولی را 
ارائه می کند. پورت های این دســتگاه هم کامل است و 
همه پورت های الزم برای آن در نظر گرفته شده است. 
تنها پورتی که دیده نمی شــود VGA است که با توجه 
به دستگاه های جدید دیگر خیلی از آن استفاده نمی شود. 
باتری ایسر VX5�591G یک باتری سه سلولی است 
که به گفته شرکت ســازنده تا 6 ساعت شارژدهی دارد 
که مسلما این مقدار هنگام کارهای سنگین و بازی کمتر 

خواهد شد.

مدیرعامــل شــرکت مخابرات ایران با اشــاره به صرفــه اقتصادی 
بســته های جدید این شــرکت با ارائه فیبر نوری بــرای کاربرانی که 
خواستار اینترنت پرســرعت با کیفیت باال هستند، درباره نحوه اطالع 
کاربران از تحت پوشــش قرار داشــتن شــماره تلفن آنها تحت فیبر 
نوری و درخواســت ســرویس های جدید توضیح داد. رسول سراییان 
با اشاره به صرفه اقتصادی بســته های جدید مخابرات برای کاربران 
بیان کرد: هزینه این بســته ها خیلی باال نیســت اما با توجه به اینکه 
هر یک از بســته هایی که تعریف شــده گیگ مصــرف باالیی دارد، 
کاربران باید متناســب با آن هزینه بپردازند. این بسته ها برای افرادی 
که مصرف باالیی داشته باشــند، صرفه اقتصادی دارد. کسی که نیاز 
به اینترنت پرسرعت دارد، به مشاهده فیلم و برنامه آنالین می پردازد، 
با این ســرویس، اینترنت با سرعت و کیفیت باال دریافت خواهد کرد. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر هشــت شــهر کشور از جمله تهران، 
مشــهد، اصفهان، تبریز، شــیراز، اهواز، کرمانشــاه و کرج دارای این 
قابلیت هســتند، ادامه داد: البته تمامی نقاط این شهرها تحت پوشش 
نیســت. ما از مجتمع های مســکونی و تجاری شروع کردیم. در حال 
حاضر نیز در تهران تعدادی از مجتمع های مســکونی و تجاری تحت 
پوشــش قرار دارند. افراد و متقاضیان می توانند بــه مراکز مخابرات 
مراجعه کنند و با توجه به بســته هایی که انتخاب می کنند باید هزینه 
بپردازنــد. مدیرعامل مخابرات ایران در پاســخ به اینکه بســته های 
کنونی مخابرات چه تفاوتی با تعرفه های قدیمی مخابرات دارد، گفت: 
بسته هایی که تعریف کردیم، مشابه بسته های اپراتورهاست و کاربران 
با مراجعه به پورتال مخابرات می توانند از این بسته ها آگاه شوند. این 
بســته ها از نظر تعرفه اینترنت تفاوتی نمی کنــد. البته دو مدل وجود 
دارد؛ یکی اینکه مودم خانه و سیم کشــی داخلی داخل بســته باشــد 

که به عهده ماســت و یا خارج از بســته باشد که خود مردم متقاضی 
هستند. ســراییان با بیان اینکه مشــترکان ADSL اگر محدوده شان 
تحت پوشش باشــد، می توانند فیبر را جایگزین کنند، توضیح داد: دو 
دسته مشــتری داریم؛ کسانی که در حال حاضر روی ADSL هستند 
کــه می توانند تقاضا بدهند و آنها را برروی فیبر ببریم و کســانی که 
ADSL ندارند و ما برایشــان فیبر ایجاد می کنیم. اگر کاربران شماره 

تلفــن خــود را در پورتال وارد کنند، به آنها نشــان می دهد که تحت 
پوشش هستند یا خیر. در صورتی که کاربر تحت پوشش باشد، فرآیند 
راه اندازی فیبر 48 ساعت طول می کشد. وی تقاضا، استقبال و توجیه 
اقتصادی را عواملی دانست که باعث می شوند روند توسعه فیبر نوری 
ادامه یابد و اظهار کرد: تالش ما این است که به مراکز استان ها ورود 
پیدا کنیم اما توجیه اقتصادی رکن اساســی اســت. با توجه به هزینه 
سرمایه گذاری، تحت پوشــش قرار دادن یک منطقه حتما باید توجیه 
اقتصادی داشته باشد. مدیرعامل مخابرات ایران همچنین خاطرنشان 
کرد: مخابــرات ایران از قبل هم در پروانه خود ارائه ســرویس فیبر 
نوری را داشت. از یک سال گذشته فکر کردیم باید به این حوزه وارد 
شــویم و آن را به بهره برداری برســانیم و در طول این یک سال هم 
برای این پروژه 1200 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. مرحله 
نخســت گسترش شبکه دسترســی به فیبر نوری )FTTH( در منازل 
تحت عنوان )تانوما( توســط شــرکت مخابرات ایران در روز چهارم 
اردیبهشــت افتتاح شد. اینترنت پرسرعت برای دانلود فیلم و نرم افزار، 
تلفن تصویری، مشــاهده برنامه های زنده تلویزیونی با کیفیت HD و 
4K، بانکداری الکترونیک، بازی و خرید آنالین، آموزش و پزشــکی 

از راه دور و اینترنت اشــیا از جمله سرویس های قابل ارائه به صورت 
همزمان بر بستر فیبر نوری است.

سیستمی برای پروازمزایای فیبرنوری برای مشترکان پرمصرف اینترنت

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

افتاده ام،  آن  ارتقاء  فکر  به  که  دارم  سیستم  یک  من   
با  می سازد  برآورده  را  من  نیاز  موجود  قطعات  که  هرچند 
پیشنهاد  بدهم. شما  ارتقا  را  می خواهم سیستم  این حال 
می کنید کال سیستم را بفروشم و یک سیستم جدید با همه 
امکانات تهیه کنم یا همین سیستم را با تغییر قطعات، ارتقا 

دهم؟
موضوع  یک  دهید  ارتقا  می خواهید  را  سیستم  که  این  عزیز  دوست 
مناسب است اما دقت داشته باشید، شما درحال استفاده از یک فناوری 
هستید. به این معنا که؛ شما باید سیستمی را انتخاب کنید که جوابگوی 
نیازتان باشند و به طور حتم خرید فناوری باالتر از نیاز یک هزینه اضافه 
خواهد بود. با این توضیح اگر بر سر قصد خود هستید، پیشنهاد می کنیم 
که با تغییر جزئی در قطعات خیلی هزینه برای خود نتراشید و بدانید که 

فروش قطعات موجود رقم قابل توجهی را عایدتان نمی کند.

هارد سیستم  تمام  تقریبا  آوری شده ام  گرد  اطالعات   
را پر کرده است. یکی از دوستان هارد اکسترنال را برای 
به  باتوجه  است.  داده  پیشنهاد  من  به  اطالعات  ذخیره 
بار  یک  و  ندارم  موضوع  این  از  خوبی  تجربه  من  این که 
برای  را  گزینه ای  چه  شما  است،  سوخته  پشتیبانم  هارد 

نگهداری اطالعات باحجم باال پیشنهاد می کنید؟ 
وسیله  این  شود،  استفاده  اکسترنال  هاردهای  از  صحیح  طور  به  اگر 
به  اطالعات  سازی  ذخیره  برای  ابزارها  بهترین  از  یکی  شک  بدون 
اگر  و  است  دارای عمر خاصی  نیز  ابزار  این  شمار می آید. هرچند که 
شرایط نگهداری آن به صورت صحیح مورد توجه قرار نگیرد امکان زود 
خراب شدن آن بسیار باالست، با این وجود هاردها از ماندگاری باالتری 

نسبت به دیگر ابزار ذخیره سازی برخوردارند.

پرسشوپاسخسختافزار

Intel® Core™ i7-7700HQ(6M Cache, up to 3.80 GHz)
16384 MB , DDR4 SDRAM

256GB SSD + 1TB HHD
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - 4096 MB,Core 
15.6-inch Full HD (1920×1080) TN, matte Touch

-
2.0-MP HD1280 x 1024

 3-cell, 52Wh
LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi, Bluetooth 4.0

Windows 10 Pro 64-bit 
 USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0 Type-A, HDMI, LAN RJ45

2.6 kg (1.28 pounds)
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