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لپ تاپ مدل »IdeaPad 110« ازجمله محصوالت 
میان رده و خوش قیمت شــرکت »لنوو« محســوب 
می شود. بدنه این لپ تاپ مانند کاالهای هم رده اش از 
پالستیک ساخته شده و کیفیت متوسط اما قابل قبولی 
دارد. ضخامت ۲۲/۹ میلی متری و وزن ۲/۲ کیلوگرمی 
ایــن محصول برای یک لپ تــاپ ۱۵/۶ اینچی یک 
مزیت است و جابه جایی آن را از بسیاری لپ تاپ های 
۱۵.۶ اینچــی ســاده تر می کند. ســطوح بافت دار در 
قسمت های داخلی و خارجی هم از کثیف و لک  شدن 
 IdeaPad 110 بدنه جلوگیری می کند. صفحه نمایش
یک نمونه معمولی با پنل  TFT، وضوح HD و روکش 
براق است که البته برای محصولی در این رده کاربری، 
انتظار بیشتری هم نباید داشته باشیم. کیبورد جزیره ای 
با مجموعه  کامل کلیدها، این مدل را برای تایپ های 

طوالنی مدت و کار با برنامه های حسابداری آماده کرده 
اســت. تمامی پورت های این لپ تاپ روی لبه سمت 
راست قرار گرفته اند و شامل یک پورت  HDMI، یک 
پــورت  LAN، یــک  USB 2.0، یک USB 3.0 و 
جک ۳/۵ میلی متری اتصال هدفون می شوند. روی لبه 
سمت چپ هم، فقط شاهد درایو نوری هستیم. وجود 
تنها دو پورت USB بــا توجه به اینکه اغلب یکی از 
آن ها توسط ماوس اشغال می شود، ممکن است کمی 
مشکل ساز باشد؛ پس باید در انتخاب نوع و تعداد لوازم 
جانبی، دقت بیشــتری به خرج دهید. سخت افزارهای 
استفاده شده در این کانفیگ، مدل های نسبتا میان رده ای 
هســتند که در کنار هم کارایی قابل قبولی داشــته و 
برای انجام امــور معمول روزمره تــوان کافی دارند.

اوترنت )Outer net( به عنوان رســانه الکترونیکی نوظهور، از ســال ۱۹۹۵ 
توسط یک بنیاد خیریه با هدف ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به کشورهای 
فقیر، شــروع به جمــع آوری و قرار دادن محتوای موجــود روی اینترنت در 
ماهواره هــای خود کــرده و هم اکنون پایگاه اطالعاتی بســیار بزرگی را در 
اختیار دارد که آن را به رایگان عرضه می کند. نســخه  آزمایشــی این پروژه 
با زبان های انگلیســی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، چینی و عربی راه اندازی 
شده اســت. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
گزارشی با معرفی پروژه اوترنت اعالم کرد: با راه اندازی رسمی این پروژه، عماًل 
کنترل و فیلترینگ اینترنت بی معنا خواهد بود. به همین دلیل نیاز است قبل از 
غافل گیری، وقوع این پدیده را هشدار داد. زیرا پروژه اوترنت که در حال ورود 
به کل کشورهای جهان و از خارج از جو است، دستاوردها و پیامدهای مختلف 
و فرصت ها و تهدیدهای فراوان به همراه خواهد داشــت. بعید بودن ورود این 
پدیده به ایران و عدم طراحی برنامه مناسب، دو عکس العمل متفاوت برخی از 
مسئوالن ذی ربط در این زمینه بوده است. براین اساس الزم است اوترنت را 
به عنوان پدیده نوظهور و قابل قبول و گسترش در دنیا به رسمیت بشناسیم 
و با دعوت از کارشناسان و متخصصان نسبت به مواجهه فعال و هوشمندانه 
بــا آن، برنامه ریزی کنیم تا تجربیات تلخ مواجهه با ماهواره و فیســبوک در 
(MDIF) Media Develop�  کشور تکرار نشــود. اوترنت محصول شرکت
 ment Investment Fundاست که با اسامی متعددی مانند اینترنت رایگان، 

اینترنت خارج از جو، اینترنت ماهواره ای، اینترنت آزاد، اینترنت پر سرعت و بدون 
سانسور، وای فای پرسرعت و بدون سانسور معرفی شده است. این پروژه معتقد 
است که بسیاری از بحران های دنیا ریشه در توسعه نایافتگی کشورهای جهان 
ســوم دارد و به همین دلیل هدفش این است که در جوامع آفریقایی و فقیر 
به توسعه آموزش، تکنیک های کشاورزی، گسترش مسائل بهداشتی و حل 
مشکل اشتغال بپردازد. در حال حاضر اطالعات در این پروژه به صورت یک 

طرفه به کاربران عرضه می شــود اما به سرعت، برای دو سویه کردن تالش 
می شود تا کاربران نیز بتوانند تولید محتوا کنند. کاربران اینترنت می توانند با 
استفاده از دیش خانگی یا دریافت کننده های مشابهی که این موسسه در اختیار 
مصرف کنندگان قرار می دهد، تمامی اطالعات موجود در اینترنت را بر روی 
دســتگاه های مرسوم مانند رایانه های خانگی، لپ تاپ ها، تبلت ها و موبایل ها 
دریافــت کنند. این پروژه هم اینک بخش هایی از آمریکا، اروپا و خاورمیانه را 
مورد پوشش قرار می دهد و پیش بینی می شود چهار میلیارد نفر مشارکت کننده 
جدید وارد بازار جهانی شــده و از اوترنت استفاده کنند. هم اکنون سایت های 
معتبری مانند ویکی پدیا، ســی ان ان  و ...که عمدتاً محتوای خبری، آموزشی 
و آگاهی بخشــی دارند، این پروژه را در جمــع آوری محتوای مورد نیاز یاری 
می دهند. رســانه های الکترونیکی و فضای مجازی هر یک دارای فرصت ها 
و تهدیدهای خاص خود هستند. رسانه هایی مانند ماهواره و اینترنت از منظر 
پیامدهای منفی، ویژگی هایی را مانند آلودگی اطالعات، سیل زدگی اطالعات، 
تغییر ســبک زندگی و خروج انسان از زندگی طبیعی، تقویت هویت مجازی، 
کاهش هوشمندی محلی به ازای افزایش هوشمندی جهانی، هنجارشکنی 
اخالقی و ارزشی، دارا هستند و از منظر فرصت ها پیامدهایی را مانند گسترش 
و تعمیق ســواد عمومی، تقویت تعامالت جهانی، دسترسی آسان و ارزان به 
منابع اطالعاتی، کوتاه کردن فاصله زمانی و مکانی، تسهیل تحقق عدالت و 
برخورداری همگانی، هوشیاری اجتماعی و عمومی، بهره مندی از ظرفیت های 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی جهانی، به همراه دارنــد. اوترنت، عالوه بر 
پیامدهای مثبــت و منفی مذکور، از ویژگی های خــاص »کنترل ناپذیری« 
برخوردار اســت. به دلیل خارج از جو بودن منابع ارســال اطالعات، هرگونه 
اطالعاتی را که تولیدکنندگان و مدیران آن، اراده کنند به هر نقطه جهان ارسال 
خواهند کرد و به راحتی قابل دریافت است. به بیان دیگر »محدودیت آفرینی« 
و فیلترینــگ بــا امکانــات و تجهیــزات موجود در آن کارســاز نیســت. 

لپ تاپی که خوش قیمت استهشدار فیلترینگی مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت 

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

سالمبایت،اگرمیشودآموزشدهیدکهچگونهمیتوان
بهصورتدائمی Mac Address رادرکارتشبکهتغییرداد؟

MAC Address یــک آدرس فیزیکی اســت که یکــی از کاربردهای 

آن تشــخیص دادن یک کارت شــبکه از دیگر کارت های شبکه است و 
به کارت شــبکه اجازه شناســایی داده ای که به آن فرستاده شده است را 
می دهــد. MAC Address بر خالف IP یک آدرس خاص اســت و در 
 MAC درون تراشه کارت شبکه ثبت می شود. راه های مختلفی جهت تغییر
Address کارت شــبکه وجود دارد، اما هیچ یک از این راه ها باعث ایجاد 

تغییر دائمی و همیشگی نمی شــود، بلکه این تغییرات موقت هستند و در 
صورت راه اندازی مجدد سیســتم به حالت گذشته باز می گردند. اما در این 
ترفنــد قصد داریم به معرفی یک روش بســیار مفید و عملی بپردازیم که 
به وســیله آن می توانید MAC Address کارت شــبکه را به طور دائمی 
 Technitium تغییر دهید. بدیــن منظور نیازمند یک ابزار جانبی به نــام
MAC Address Changer هســتیم. این برنامــه کم حجم و رایگان، 

تمــام آن چیزی که ما نیازمند آن هســتیم را در اختیار مــا قرار می دهد. 
 پس از دانلود فایل، آن را از حالت فشــرده خــارج و برنامه را نصب کنید.

طریقه کار با این برنامه بسیار ساده است:
پــس از اجــرای برنامــه، در قســمت Network Connections نام 
 کانکشن های مربوط به هر کارت شبکه موجود در سیستم را مشاهده می کنید.
  Change MACاکنون کارت شــبکه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه

موجود در پایین صفحه کلیک کنید.
 خواهید دید که قسمت Enter New Mac Address Below نمایان می شود.

برای وارد نمودن یک MAC Address جدید ســه راه دارید؛ می توانید به 
 Random صورت دستی یک آدرس جدید را به دلخواه وارد کنید، روی دکمه
MAC Address کلیک کنید تا یک آدرس به صورت تصادفی وارد شود و 

یا این که بر روی عالمت فلش رو به پایین کلیک کنید و در منوی ظاهر شده 
 یکی از برندهای مختلف کارت شبکه را انتخاب کنید تا آدرس آن وارد شود.

با کلیک روی دکمه Change Now آدرس تغییر داده می شود.

پرسشوپاسخسختافزار

Processor
RAM

HARD
VGA

MONITOR
OPTICAL DRIVE

WEBCAM
Battery

Wireless
Operating system

Ports
Weight

لپتاپپیشنهادیهفته
  

Intel Pentium Processor N2(3710M Cache, up to 2.56 GHz(

Up to 4 GB DDR3

Up to 1 TB HDD

Integrated Intel HD Graphics

15.6 HD (1366 x 768( TN

DVD/CD-RW drive

0.3MP with Microphone

24WHr; Up to 3 Hours Video Playback

WiFi 802.11 a/c

Windows 10 Home -64bit 

1 x USB 1/3.0 x USB 3.5/2.0 mm Combo Audio Jack/1 x HDMI 

Starting at 4.8 lbs (2.2 kg(

 lenovo IdeaPad 110 Laptop (15) 


