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 »HP« ساخت شــرکت Omen لپ تاپ های ســری
از محصــوالت حرفــه ای ایــن شــرکت هســتند که 
ســخت افزارهای قوی و امکانات متعدد، آن ها را در رده 
کاربری مخصوص بازی قرار می دهد. یکی از مدل های 
این سری »Omen 17-W000ne« است و همان طور 
که از عدد ۱7 در نامش پیداست، یک لپ تاپ ۱7اینچی 
اســت. صفحه نمایش بزرگ کامال بــرای یک لپ تاپ 
مخصوص بازی مناســب است و با کیفیت فوق العاده ای 
که دارد،  می توان ساعت ها بدون خستگی چشم با آن کار 
کرد. البته صفحه نمایش بزرگ باعث بزرگ شدن ابعاد این 
لپ تاپ هم شده است و با وزن ۲.85 کیلوگرم شاید نتوان 
خیلی راحت آن را جا به جا کرد. درحالی که این لپ تاپ در 
مقایسه با سایر لپ تاپ های مخصوص بازی، بدنه باریک تر 
و وزن سبک تری دارد. کیبورد جزیره ای با نور پس زمینه، 

تاچ پد یک تکه بزرگ با حساسیت باال و تنوع خوب پورت ها 
از امکانات این محصول هســتند. البته در این دستگاه از 
 پورت های جدیــد و حرفه ای مثــل USB Type-C و

DisplayPort خبــری نیســت. اچ پی بــرای قطعات 

سخت افزاری این دســتگاه از پردازنده مرکزی قدرتمند 
Core i7 6700HQ ســاخت شــرکت اینتل، پردازنده 

گرافیکی GeForce GTX 960M ســاخت انویدیا با ۴ 
گیگابایت حافظه اختصاصــی و ۱6 گیگابایت رم از نوع 
DDR4 استفاده کرده است. به گفته شرکت اچ پی، باتری 

شش ســلولی این دستگاه با ظرفیت 6۲ وات ساعت تا 5 
ساعت شــارژدهی این لپ تاپ را فراهم می کند که این 
شــارژدهی در شرایط وبگردی و اتصال به وای فای است 
و هنگام اجرای بازی های سنگین قطعا این میزان کمتر 

خواهد بود.

معاون مشــتریان شرکت مخابرات ایران با اشــاره به امکان انتقال دیتا 
با ســرعت باال تا یک گیگابیت بر ثانیه توسط فیبر نوری و تجهیز یک 
میلیون نقطه به این ســرویس، از تالش برای تجهیز سایر نقاط تا پایان 
امســال خبر داد. داوود زارعیان درباره فیبر نوری توضیح داد: فیبر نوری 
بستر انتقالی است که در آن امکان انتقال دیتای پرسرعت باال از گیگابیت 
وجود دارد. یعنی اگر تاکنون اینترنت نهایتا 80 مگابیت بر ثانیه ســرعت 
داشــت، با فیبر نوری این امکان وجود دارد که سرعت تا هزار مگابیت 
یا یک گیگابیت بر ثانیه به مشــتری تحویل داده شود. وی ادامه داد: با 
توجه به اینکه نیاز مردم به اســتفاده از خدمات اینترنتی در عرصه های 
بانکداری، ســرگرمی، تجارت، ویدئو و فیلم بیشــتر می شــود، شرکت 
مخابرات تصمیم گرفت توسعه اینترنت بر بستر فیبر نوری را فراهم کند. 
بر این اساس مخابرات از سال گذشته توسعه زیرساخت ها را شروع کرد 
که اخیرا یک میلیون بســتر یا زیرساخت مورد بهره برداری قرار گرفت. 
معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به تجهیزات الزم برای 
تبدیل کابل مســی به فیبر نوری بیان کرد: برای یک میلیون مشترک 
زیرساخت های اولیه فراهم شده که باید کامل شود. این تجهیزات شامل 
سیم کشی در داخل مکان ها اعم از منازل و مکان های تجاری است که 
باید تامین شود. ســایر تجهیزات برای این یک میلیون هم باید فراهم 
و بــه تدریج واگذار شــود. زارعیان در ادامه گفــت: در حال حاضر فیبر 
نوری در قالب بســته های با سرعت باال، متناســب با نیاز مشترکان و 
حجم مشخص در پورتال شرکت مخابرات ایران موجود است. مشترکان 
می توانند با مراجعه به پورتال شــماره تلفن خود را وارد کرده، اگر برای 
آنها بسترســازی شــده بود اقدام به ثبت نام کــرده و بالفاصله دریافت 
ســرویس برای آنها شروع می شــود. وی درباره نحوه ارائه سرویس به 
مشــترکانی که فیبر نوری برای آنها ارائه نشده، توضیح داد: مشترکانی 

که ســرویس فیبر نوری را دریافت نکرده اند می توانند به پورتال مراجعه 
کرده و با وارد کردن شماره تلفن درخواست خود را ثبت کنند و در نوبت 
قرار بگیرند. این درخواســت رایگان بوده و نیازی به مراجعه حضوری به 
مخابرات نیســت. اولویت با مشترکانی است که نیاز بیشتری به اینترنت 
پرسرعت دارند از جمله دانشگاه ها، مراکز آموزشی و تجاری و این افراد 
در اولویت هســتند. پس از آن به سمت منازل مسکونی می رویم. معاون 
مشــتریان شــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هزینه ای که واگذاری 
اینترنت پرســرعت دارد، همان هزینه ADSL اســت، افزود: اما طبیعتا 
مشــترک نیازمند مودم و تجهیزات الکترونیکی در داخل منازل اســت 
کــه با توجه به فاصله و متراژ منــازل هزینه ای را در حدود 300 تا 500 
تومان در بر دارد. بنابراین مشترک برای تبدیل کابل مسی به فیبر نوری 
تا در منازل هزینه ای نمی پردازد و تنها هزینه سیم کشــی داخل منازل و 
مودم را متقبل می شــود. زارعیان همچنین درباره لزوم تعویض مودم ها 
اظهار کرد: مودم های قبلی مخصوص ADSL، مودم های ظرفیت پایین 
هستند و باید برای فیبر نوری مودم های جدید خریداری شود که معموال 
در مکان های تجاری امکان این که با یک مودم تعداد زیادی به صورت 
بی سیم استفاده کنند، وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: سرمایه ای که سال 
گذشته برای تبدیل کابل مســی به فیبر نوری برای یک میلیون انجام 
شد، ۱۲00 میلیارد تومان اســت. ما در حدود چهار میلیون و 600 هزار 
مشترک داریم که امیدواریم به همان نسبت سرمایه گذاری انجام شود و 
بنا داریم بخش عمده ای از کار امسال انجام شود. اینترنت پرسرعت برای 
دانلود فیلم و نرم افزار، تلفن تصویری، مشاهده برنامه های زنده تلویزیونی 
با کیفیت HD و 4K، بانکداری الکترونیک، بازی و خرید آنالین، آموزش 
و پزشــکی از راه دور و اینترنت اشیا از جمله سرویس های قابل ارائه به 

صورت همزمان بر بستر فیبر نوری است.

لپ تاپی با نمایشگر قدرتمندسرعت باالی اینترنت تا یک گیگ با فیبر نوری

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

 شنیده ام که در هاردهای اکسترنال کیفیت فیلم ها به تدریج خراب 
می شود و برای جلوگیری ازآن باید فیلم ها مرورشود، آیا این شنیده 
درست است؟  آیاراهی دیگر برای ایمن نگهداشتن فایل هاوجود دارد؟

دوست عزیز تا کنون چنین موضوعی را نشنیده بودیم، البته این گفته شما می تواند 
برای کاست های VHS قدیمی صادق باشد، اما برای هارد این چنین نیست. از 
طرفی دلیل منطقی برای بازبینی تمام فیلم ها چیست؟ شما زمانی که هارد را 
فراخوانی می کنید هارد به صورت کامل در اختیار شماست و تمام اطالعات 
آن قابل دسترس پس لزومی برای بازبینی وجود ندارد. به نظر می رسد این 
موضوع بیشتر شبیه به یک شوخی است، البته اگر شما یا خوانندگان محترم 
دلیل فنی برای این مدعا دارند به ما اعالم تا بعد از بررسی، اطالع رسانی کنیم.

 ویندوز سیستم خود را به دلیل عدم کارکرد صحیح عوض 
کرده ام، پس از نصب کامل ویندوز درایورکارت صدا را برروی 
رایانه خود نصب کردم، اما پس از طی مراحل نصب با این که 

آیکون صدا در نوار ابزار ظاهر شده است با این حال صدایی از 
سیستم شنیده نمی شود. الزم است بگویم که از درستی عملکرد 
Speaker های سیستم خود کامأل مطمئن هستم. لطفا راهنمایی 

کنید که مشکل از کجا می تواند باشد؟
ابتدا بایستی از درستی نصب کارت صدا برروی سیستم خود مطمئن شوید. بدین منظور 
 Sound, Video and Game بروید و سپس از قسمت Device manger به
 Controllers درستی نصب درایور کارت صدا را برروی سیستم بررسی کنید. 

چنان چه کارت صدا به درستی و کامل نصب شده است اما هم چنان صدای 
سیستمتان قطع می باشد بایستی درستی تنظیمات صدا را بررسی کنید. به منظور 
 Sounds And Audio بروید وControl Panel  دسترسی به این تنظیمات به
Devices  را انتخاب کنید. در این مرحله پنجره مربوط به تنظیمات صدا به 

عنوان Sounds And Audio Devices Properties برای شما باز خواهد 
 Device بروید و بررسی کنید که در Volume شد که در آن بایستی به سربرگ

Volume گزینه Mute در حالت انتخاب شده نباشد.

پرسشوپاسخسختافزار

Intel Core™ i7-6700HQ (2.6GHz,turbo up to 3.5GHz
16GB DDR4-2133 SDRAM (2 DIMM)

2TB (5400RPM) hard drive + 128GB solid-state drive
NVIDIA N16P-GX (GeForce GTX 960M)

17.3” UHD WLED AntiGlare (3840x2160) UWVA- Touch
-

HD camera - USB 2.0, 88° WFOV, 720p by 30fps 
62Wh - 5HOURS 

LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi, Bluetooth 4.0
Windows 10 Home 64-bit 

USB 3.0/USB 2.0/HDMI/RJ-45/Headphone-out/
2.85 kg

Processor
RAM

HARD
VGA

MONITOR
OPTICAL DRIVE

WEBCAM
Battery

Connectivity
Operating system

Ports
Weight

لپتاپپیشنهادیهفته
Acer Aspire VX5-591G (VX 15)


