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  XPS  کمپانی »دل« ورژن جدیــدی از آلترابوک های
ســیزده اینچی خود را ارائه کرده که به لطف حاشــیه 
دور صفحه نمایش بســیار کم آن به اندازه یک لپ تاپ 
۱۱ یا ۱۲ اینچی جمع و جور شــده است. اگر آن را باالی 
یک لپ تاپ مک بوک ایر ۱۳ اینچی اپل بگذارید، فضای 
خالی زیادی چــه در طول و چه در عرض وجود خواهد 
داشــت. این اتفاق بــه این دلیل اســت که مک بوک 
ایرها و بســیاری از آلترابوک های بازار دارای حاشیه دور 
صفحه نمایش ضخیمی هســتند، در حالی که حاشیه 
دور صفحه نمایش  XPS 13  بسیار باریک بوده و حتی 
می توان لقب صفحه نمایش بدون حاشــیه را به آن داد! 
هرچند که نداشتن حاشیه در باالی صفحه  نمایش باعث 
شده فضایی برای قرارگیری وب کم وجود نداشته باشد و 
به ناچار وب کم به حاشیه پایینی صفحه نمایش منتقل شده 

و تا حدودی کارایی خود را از دســت داده است. عالوه بر 
کوچکــی و وزن ۱.۲۹ کیلوگرمــی،  XPS 13 جدید از 
بســیاری جهات شبیه به مدل قبلی طراحی شده است. 
این لپ تاپ، همچنین همان توقعی را که از مشخصات 
ســخت افزاری یک پرچمدار ۲۰۱۵ خواهید داشــت در 
خــود دارد. پردازنده آن به نســل هفتــم پردازنده های 
 Core i7  اینتــل بــه نام   KabyLake مجهز شــده و 

دارای صفحه نمایش لمسی با پنل  IPS، روکش براق و 
رزولوشن تصویر   QHD+ برابر با 3200x1800 پیکسل 
و روشــنایی ۴۰۰ نیت دارد. به گفته شــرکت دل، این 
محصول عمر باتری بیشتر از هشت ساعته دارد که ادعایی 
بزرگ محسوب می شود؛ اما به واسطه استفاده از پردازنده 
کم مصرف اینتل و همچنین صفحه نمایش کم مصرف  
 IGZO شــارپ چنین عمر باتری چندان بعید نیســت. 

راسـتای  در  شـده  انجـام  پیگیریهـای  و  حمایـت  سـازمان  ورود  بـا 
اسـتیفای حقـوق مصـرف کننـدگان ؛ اضافه وجوه اخذ شـده در قبوض 
تلفـن ثابـت ، بابـت حداقـل کارکـرد و بدهـی معـوق ثبـت نـام تلفـن 
ثابـت، جمعـًا بـه مبلـغ ۸۸ میلیـارد ریـال به مشـترکین بازگشـت داده 
شـد.  در سـال ۱۳۹۵ پـس از انعـکاس اخبـاری در فضـای رسـانه ای 
کشـور و پیـرو شـکوائیه ها و گزارش هـای متعـدد مردمـی مبنـی بـر 
اخـذ وجـوه اضافـی از سـوی برخـی از شـرکتهای مخابرات اسـتانی از 
متقاضیـان ثبت نـام تلفـن ثابـت، سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و 

تولیدکننـدگان نسـبت بـه بررسـی موضـوع اقـدام کرد.
 در بررسـی های صـورت گرفتـه از سـوی کارشناسـان این سـازمان، 
مشـخص شـد براسـاس بند )۶( مصوبه کمیسـیون تنظیـم مقررات و 
ارتباطـات رادیویـی ، حداقـل کارکـرد ماهانه هر خط تلفـن ثابت اعم 
از تمـاس ثابـت بـه ثابـت درون اسـتان ، ثابت بـه ثابت بین اسـتانی 
و تمـاس بـا تلفـن همـراه و تمـاس بیـن المللـی بـرای مشـترکین 
روسـتاها بـه میـزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون اسـتانی معـادل ۹ هزار 
ریـال و بـرای سـایر مشـترکین بـه میـزان ۳۳۰ دقیقـه مکالمه درون 
اسـتانی معـادل ۱۴ هـزار و ۸۵۰ ریـال تعییـن و محاسـبه می شـود. 
ایـن گـزارش حاکـی از ایـن اسـت کـه بـا بررسـی قبـوض صـادره 
در دوره زمانـی مـرداد و شـهریور سـال ۹۵ ، علیرغـم آنکـه مـالک 
حداقـل کارکـرد تعییـن شـده در مصوبـه مذکـور ، مجمـوع کارکـرد 
خـط اعـم از تمـاس ثابـت به ثابـت درون و بـرون اسـتانی ، همراه و 
بیـن الملـل مـی باشـد . شـرکت مخابـرات ، مبنـای حداقـل کارکرد 
را فقـط براسـاس کارکـرد تلفـن ثابـت به ثابـت درون اسـتانی لحاظ 
کـرده و براین اسـاس ، صرفنظر از سـایر کارکردهای خـط تلفن ، در 
آن دوره )تماسـهای بـرون اسـتانی ، تمـاس بـا تلفن همـراه و تماس 

بیـن الملـل ( در صورتـی کـه کارکـرد قبض مشـترک ، صرفـًا برای 
تمـاس ثابـت بـه ثابـت درون اسـتانی در شـهرها ، کمتـر از ۱۴۸۵۰ 
ریـال در مـاه )۲۹ هـزار و ۷۰۰ ریـال قبـوض دوره ۲ ماهـه ( و در 
روسـتاها ، کمتـر از ۹ هـزار ریـال ) ۱۸ هـزار ریـال بـرای دو مـاه ( 
می باشـد ، کل مبلغ ۲۹۷۰۰ ریال را از مشـترکین شـهری و ۱۸۰۰۰ 
ریـال را از مشـترکین روسـتایی اخـذ مـی نمـود ، که بـا پیگیری این 
سـازمان و همـکاری شـرکت مخابـرات رویـه مذکـور اصـالح و مابه 
التفـاوت وجـوه اضافـه ماخـوذه ، بـه مبلـغ بیـش از ۶۰ میلیـارد ریال 
محاسـبه و طـی قبـوض بعـدی بـا بسـتانکار کـردن مشـترکین بـه 
آنهـا عـودت گردیـد. برایـن اسـاس؛ در همیـن بـازه زمانـی شـرکت 
مخابـرات براسـاس تفسـیر خـود از بنـد ۲ مصوبـه کمیسـیون تنظیم 
مقـررات ارتباطـات، اقـدام بـه اخـذ مبلـغ ۱۰۰ هـزار ریال بـا عنوان 
بدهـی معـوق ثبـت نـام تلفـن ثابـت از حـدود ۲۸۰ هـزار مشـترک 
درشـهر تهـران، کـرده بـود کـه بـا همـکاری شـرکت مذکـور مبلـغ 
۲۸ میلیـارد ریـال بـه ازای هـر مشـترک ۱۰۰ هـزار ریـال در قبوض 

بعـدی ، به مشـترکین مسـترد شـد .
تولیدکننـدگان معتقـد اسـت  سـازمان حمایـت مصـرف کننـدگان و 
همیـاری و همـکاری مـردم در مطالبـه حقـوق خویش کمـک بزرگی 
بـه اصـالح رویـه و اعاده وجـوه اضافـی در این زمـان محـدود بوده و 
از مـردم عزیـز کشـورمان درخواسـت مـی نمایـد هرگونه گـزارش در 
خصـوص تخلفـات اقتصـادی نظیر گران فروشـی، کم فروشـی و ... را 
از طریـق تلفـن ۱۲۴ بـه سـامانه دریافت و رسـیدگی به شـکایات این 
سـازمان در سراسـر کشـور اطـالع دهنـد . بدون شـک ایـن کار باعث 
خواهـد شـد کـه در آینده این مشـکالت بسـیار کمتر از چیـزی که در 

زمـان فعلی هسـت، بشـود.

فناوری را لمس کنیدپول اضافی گرفته شده، پس داده شد

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

 ســالم.لپ تاپ مــن Dell هســت از وقتــی وینــدوز 7
رویــش نصــب کــردم ســرعتش پاییــن آمــده. باتوجــه 
ــاپ را  ــن لپ ت ــا ای ــت آی ــال اس ــد س ــه چن ــه اینک ب
دارم، بــه نظــر شــما مشــکل از چیســت؟ آیــا بــا نصــب 

وینــدوز 8 بدترمی شــود؟ 

ــه  ــخت افزار ب ــه س ــد ب ــای جدی ــتم عامل ه ــز سیس ــت عزی دوس
ــن  ــد. همچنی ــی کار کنن ــه راحت ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــاز دارن روز نی
ــده  ــه ش ــه توج ــن نکت ــه ای ــتم عامل ب ــی سیس ــان طراح در زم
ــزان رم  ــال می ــوان مث ــه عن ــود. ب ــز می ش ــری نی ــده نگ و آین
مــورد نیــاز و اختصاصــی در سیســتم عامــل ایکس پــی بــا 
ــن رو در ســرعت  ــاوت اســت و از ای ــا ۸ بســیار متف ــدوز ۷ ی وین
ــنهاد  ــح پیش ــن توضی ــا ای ــت. ب ــذار اس ــتم تاثیرگ ــرد سیس عملک

ــت. ــاپ اس ــض لپ ت ــا تعوی م

 باتوجه به کارکردن درب دی وی دی درایو اما متاسفانه 
درایو  است.  افتاده  کار  از  و  نمی شود  شناسایی  دیسک 
از  مشکل  می شود  باز  آن  در  چون  است  نسوخته  که 

کجاست؟

در این مواقع باید موارد دیگر را نیز بررســی کنید. ابتدا ببینید که آیکن 
درایو حذف نشــده باشد. در این صورت به فکر به روزرسانی درایوهای 
مربوطه باشــید. مرحله بعدی بررسی کنید که دیسک مورد نظر مشکل 
نداشته باشــد و از صحت آن مطمئن باشید. حال به سراغ سخت افزار 
بروید. در قدم اول بررســی کنید که دقت لنز درایو تنظیم باشــد برای 
این کار نیاز به تجربه قبلی وجود دارد و عملی سخت افزاری برای تنظیم 
آن باید صورت پذیرد که اگر بر آن مســلط نیســتید بهتر اســت پیش 
تعمیرکار بروید. بررسی و رفع عیوب احتمالی نام برده شده مشکل شما 

را حل خواهد کرد.

پرسشوپاسخسختافزار

Intel Core i7500-7U 4M Cache, up to 3.50 GHz)

16GB DDR4

1000 GB SSD

 Intel HD Graphics 620 (GT2)

13.3» QHD+ (3200 x 1800) InfinityEdge touch display

-

2 Megapixell

60WHr Integrated Battery

Killer 802.11 1535ac 2x2 WiFi and Bluetooth 4.1

Windows 10 Home -64bit 

USB 3.1 Gen 10) 2Gbps)/VGA/ HDMI/Ethernet and USB-A/

1.29 kg
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