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از سری دستگاه های لوکس و حرفه ای کمپانی آمریکایی 
دل با شــمایلی زیبا و قابلیت های فراوان ، سری جدید 
دســتگاه XPS 12 2in1 بوده که می توان کیبورد آن 
را از دســتگاه جدا نمود و هر زمان که بخواهید به عنوان 
تبلت نیز اســتفاده کنید. این مدل دســتگاه ایکس پی 
اس دل جهت اســتفاده برای کسانی است که دائما در 
سفر هستند و نیاز به دستگاهی حرفه ای ، سبک و قابل 
حمل دارند. بدنه این اولترابوک عالوه بر زیبایی نشــان 
داده است از کیفیت ساخت و مقاومت مناسبی برخوردار 
است. XPS 12 از نظر وزنی بسیار سبک بوده و معادل 
۱.۲ کیلوگرم اســت. پنل صفحه نمایش این دستگاه از 
 4K UHD بــوده و دارای کیفیت IGZO IPS نــوع
اســت که قابلیت چندین لمس همزمان آن محبوبیت 
آن را دو چندان کرده است. در یک نگاه ظاهری به این 

 Thunder اولترابوک می توان دید که دارای پورت های
Bolt ، SD Card و Jack Audio اســت کــه از 

طریق داکت جداگانه دل می توانید پورت های بیشتری 
را روی دســتگاه خود داشته باشــید. از مشخصات فنی 
Intel Core m5 مهم این مدل می توان بــه پردازنده 
Sky�  از نســل ششم پردازنده های قدرتمند اینتل با نام
 lake از نوع چهار هسته ای و 4MB کش، کارت گرافیک

 Intel HD، هشت گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه 

SSD و باتری ۴ سلولی اشاره کرد که با مشخصات فوق 

و بر اساس تست های انجام شده به راحتی از پس اجرای 
برنامه هایی نظیر اتوکد آخرین نسخه ، برخی نرم افزارهای 
تحلیلی بر می آید. بنابراین اگر به دستگاهی قابل حمل، دو 
کاره و با قدرت مناســب نیاز دارید XPS 12 2in1 دل 

گزینه مناسبی خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت مخابـرات ایـران بـا اشـاره بـه صرفـه اقتصـادی 
بسـته های جدیـد ایـن شـرکت بـا ارائه فیبـر نـوری بـرای کاربرانی که 
خواسـتار اینترنـت پرسـرعت با کیفیت باال هسـتند، دربـاره نحوه اطالع 
کاربـران از تحـت پوشـش قـرار داشـتن شـماره تلفـن آنها تحـت فیبر 
نـوری و درخواسـت سـرویس های جدیـد توضیح داد. سـراییان با اشـاره 
بـه صرفـه اقتصـادی بسـته های جدیـد مخابـرات بـرای کاربـران بیان 
کـرد: هزینـه ایـن بسـته ها خیلی بـاال نیسـت اما بـا توجه بـه اینکه هر 
یک از بسـته هایی که تعریف شـده گیـگ مصرف باالیـی دارد، کاربران 
بایـد متناسـب بـا آن هزینـه بپردازنـد. ایـن بسـته ها بـرای افـرادی که 
مصـرف باالیی داشـته باشـند، صرفـه اقتصادی دارد. کسـی کـه نیاز به 
اینترنـت پرسـرعت دارد، بـه مشـاهده فیلـم و برنامه آنالین می پـردازد، 
بـا ایـن سـرویس، اینترنـت بـا سـرعت و کیفیـت بـاال دریافـت خواهد 
کـرد. وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر هشـت شـهر کشـور از جمله 
تهـران، مشـهد، اصفهـان، تبریز، شـیراز، اهواز، کرمانشـاه و کـرج دارای 
ایـن قابلیـت هسـتند، ادامـه داد: البتـه تمامـی نقـاط این شـهرها تحت 
پوشـش نیسـت. ما از مجتمع های مسـکونی و تجاری شـروع کردیم. در 
حـال حاضـر نیـز در تهـران تعـدادی از مجتمع های مسـکونی و تجاری 
تحـت پوشـش قـرار دارنـد. افـراد و متقاضیـان می تواننـد بـه مراکـز 
مخابـرات مراجعـه کننـد و با توجـه به بسـته هایی که انتخـاب می کنند 
بایـد هزینـه بپردازنـد. مدیرعامـل شـرکت مخابـرات ایران در پاسـخ به 
اینکـه بسـته های کنونـی مخابـرات چـه تفاوتـی بـا تعرفه هـای قدیمی 
مخابـرات دارد، گفـت: بسـته هایی که تعریف کردیم، مشـابه بسـته های 
اپراتورهاسـت و کاربـران بـا مراجعـه بـه پورتـال مخابـرات می توانند از 
ایـن بسـته ها آگاه شـوند. ایـن بسـته ها از نظـر تعرفـه اینترنـت تفاوتی 
نمی کنـد. البتـه دو مدل وجـود دارد؛ یکی اینکه مودم خانه و سیم کشـی 

داخلی، داخل بسـته باشـد که به عهده ماسـت و یا خارج از بسـته باشـد 
کـه خـود مـردم متقاضـی هسـتند. سـراییان بـا بیـان اینکه مشـترکان 
ADSL اگـر محدوده شـان تحـت پوشـش باشـد، می تواننـد فیبـر را 

جایگزیـن کننـد، توضیـح داد: دو دسـته مشـتری داریم؛ کسـانی که در 
حـال حاضـر روی ADSL هسـتند که می تواننـد تقاضا بدهنـد و آنها را 
بـرروی فیبـر ببریـم و کسـانی کـه ADSL ندارنـد و مـا برایشـان فیبر 
ایجـاد می کنیـم. اگر کاربران شـماره تلفن خـود را در پورتـال وارد کنند، 
بـه آنها نشـان می دهد که تحت پوشـش هسـتند یا خیـر. در صورتی که 
کاربـر تحـت پوشـش باشـد، فرآینـد راه انـدازی فیبـر ۴۸ سـاعت طول 
می کشـد. وی تقاضـا، اسـتقبال و توجیـه اقتصـادی را عواملـی دانسـت 
کـه باعـث می شـوند رونـد توسـعه فیبر نـوری ادامـه یابد و اظهـار کرد: 
تـالش مـا این اسـت که بـه مراکـز اسـتان ها ورود پیدا کنیم امـا توجیه 
اقتصـادی رکن اساسـی اسـت. با توجه بـه هزینه سـرمایه گذاری، تحت 
پوشـش قـرار دادن یک منطقه حتما باید توجیه اقتصادی داشـته باشـد. 
مدیرعامل شـرکت مخابـرات ایران همچنین خاطرنشـان کرد: مخابرات 
ایـران از قبـل هـم در پروانه خود ارائه سـرویس فیبر نوری را داشـت. از 
یک سـال گذشـته فکـر کردیم باید به این حـوزه وارد شـویم و آن را به 
بهره بـرداری برسـانیم و در طـول ایـن یک سـال هـم برای ایـن پروژه 
۱۲۰۰ میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری شـده اسـت. فاز اول اتصـال فیبر  
نـوری به منازل تحت عنوان )تانوما( توسـط شـرکت مخابـرات ایران در 
روز چهـارم اردیبهشـت افتتاح شـد. اینترنت پرسـرعت بـرای دانلود فیلم 
و نرم افـزار، تلفـن تصویـری، مشـاهده برنامه هـای زنـده تلویزیونـی بـا 
کیفیـت HD و 4k، بانکـداری الکترونیک، بـازی و خرید آنالین، آموزش 
و پزشـکی از راه دور و اینترنت اشـیا از جمله سـرویس های قابل ارائه به 

صـورت همزمـان بر بسـتر فیبر نوری اسـت.

یک لپ تاپ برای کثیر السفرانمزایای فیبرنوری برای مشترکان پرمصرف اینترنت

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

ــازی  ــره س ــم ذخی ــزان حج ــه می ــا هرچ ــالم آی  س
فلــش ممــوری بیشــتر باشــد، ســرعت آن نیــز افزایــش 

می یابــد؟ 
میــزان حجــم ذخیــره ســازی اطالعــات فلــش ممــوری ارتباطــی بــه 
ــد  ــما بای ــن رو ش ــدارد. از ای ــتن روی آن ن ــدن و نوش ــرعت خوان س
ــر  ــایی و ب ــود را شناس ــات خ ــی اطالع ــاز از جابجای ــورد نی ــزان م می
ــا  ــراه ب ــبی هم ــوری مناس ــش مم ــد فل ــان خری ــاس در زم ــن اس ای
گارانتــی تهیــه نماییــد. بــرای آن کــه بــه ســرعت واقعــی خوانــدن و 
ــای  ــد کافیســت از نرم افزاره ــی ببری ــوری پ ــش مم نوشــتن روی فل

ــد.  ــن رابطــه اســتفاده کنی موجــود در ای

 ســالم بایــت، یــک هــارد قدمــی داشــتم کــه 
ــه  ــه آن را ب ــی ک ــود. زمان ــره ب ــی روی آن ذخی اطالعات

سیســتم متصــل کــردم تــا اطالعــات آن را بخوانیــم، دود 
ــال  ــردم، ح ــارج ک ــارد را خ ــریع ه ــد شــد. س از آن بلن
چــه کنــم می ترســم کــه دوبــاره هــارد را متصــل کنــم. 
ایــن بــار اولــی نبــود کــه بــه همیــن شــیوه از اطالعــات 

ــد. ــی کنی ــا راهنمای هــارد اســتفاده مــی کــردم. لطف
ــا هــارد چــه سیســتم روشــن  ــز در زمــان کارکــردن ب دوســت عزی
باشــد و چــه خامــوش بایــد نســبت بــه دســت زدن بــه بدنــه هــارد 
دقــت کافــی را داشــته باشــید. ایتــدا بایــد دســت خــود را بــه یــک 
ــد از  ــود. بع ــه ش ــما تخلی ــدن ش ــاکن ب ــا الکتریســیته س ــز زده ت فل
ــکلی  ــد. مش ــرار نمایی ــاالت را برق ــوش و اتص ــتم را خام آن سیس
کــه بــرای شــما پیــش آمــده احتمــاال در مــورد بــرد هــارد اســت. 
ــا  ــم ب ــد. امیدواری ــه کنی ــاز مراجع ــای مج ــی از تعمیرگاه ه ــه یک ب
ــده  ــی مان ــرد هــارد مشــکل حــل و اطالعــات شــما باق تعویــض ب

باشــد. 

پرسشوپاسخسختافزار
 

Intel Core i5�6200U Processor(3M Cache, up to 2.80 GHz)

8GB DDR3

256 GB solid�state drive

 Intel HD Graphics 520 (GT2)

13.3
11

 IPS LCD Full HD (1920x1080) � Touch

���

2 Megapixell

 38Wh � 9.30 HOURS 

LAN 10/100/1000 Mbps, Wi�Fi, Bluetooth 4.0

Windows 10 Home 64�bit 

Kensington lock, USB 3.0, HDMI, Mini Display port, 2x USB 3.0

1.1 kg

Processor

RAM

HARD

VGA

MONITOR

OPTICAL DRIVE

WEBCAM

Battery

Connectivity

Operating system

Ports

Weight
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