
سال دهم/شماره چهارصد و شصت و شش /چهارشنبـه 7 تیر 1396
28 June 2017 /  www.Khorasannews.com

شــرکت »ایســوس« در حال گســترش محصوالت 
حرفه ای ســری STRIX خود اســت و این ســری را 
با مشــخصات انحصاری اش در تمامــی محصوالت 
خود بســت داده اســت: از مادربــورد و کارت گرافیک 
گرفته تــا لپ تاپ. یکــی از لپ تاپ هــای مخصوص 
»ROG GL502VY«بــازی از همین ســری هــم 

نام دارد. این محصول به گونه ای طراحی شده که کاالیی 
جذاب و قدرتمند باشــد و در عین حال نسبت به رقبای 
هم رده قیمت کمتری داشــته باشد. بدنه این لپ تاپ از 
ترکیب آلومینیوم و پالستیک ساخته شده است تا وزن آن 
نسبت به بدنه های تمام آلومینیومی کمی سبک تر شود. 
قاب پشت صفحه نمایش یا همان الیه رویی لپ تاپ از 
جنس آلومینیوم برس خورده مشکی است که همچنان 
مانند محصوالت قبلی ســری G ایســوس اثرانگشت 

زیادی به خود جذب می کند و باقی بخش ها هم کامال 
از پالستیک ساخته شده است، حتی الیه داخلی فضای 
اطراف کیبورد. صفحه نمایش 15,6 اینچی این محصول، 
پنل IPS با وضوح بــاالی 4K و روکش مات دارد که 
یک گزینه عالی برای فیلم دیدن و بازی کردن محسوب 
می شــود. از دیگر امکانات این مدل می توان به کیبورد 
جزیره ای با نــور پس زمینه، تاچ پــد یک تکه باکیفیت، 
پورت های متعدد و حرفه ای و لوازم جانبی کامل اشــاره 
کرد. در بسته بندی این مدل یک ماوس و یک هدست 
مخصوص بازی ایســوس به همراه یک کوله پشــتی 
ایسوس قرار گرفته است. این لپ تاپ مخصوص اجرای 
بازی های سنگین و همچنین طراحی و کارهای گرافیکی 
روز طراحی و ساخته شده است؛ پس باید سخت افزاری 

قوی داشته باشد. 

سـازمان تنظیـم مقـررات ابالغیـه ای در خصـوص لـزوم رعایـت کـف 
قیمـت بسـته های اینترنت، بـه اپراتورهـای تلفن همراه ارسـال کرده که 
بـر اسـاس آن ملـزم بـه تغییر و حـذف برخی بسـته های خود می شـوند. 
ماجـرا از ایـن قـرار اسـت که اواسـط سـال گذشـته اخباری منتشـر شـد 
مبنـی بـر ایـن کـه یکـی از اپراتورهـا ؛ اقدام بـه ارائـه بسـته های ارزان 
اینترنتـی می کنـد کـه با اسـتقبال بسـیار مشـترکان نیـز مواجه شـده به 
گونـه ای که کاربران درخواسـت ارزان شـدن دیگر بسـته های این اپراتور 
و 2اپراتـور دیگـر را نیـز مطـرح کردند. پیرو ایـن واکنش هـا ، مدیرعامل 
شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و معـاون وزیـر ارتباطـات از بسـته  ارزان 
اپراتـور ابـراز نارضایتـی کـرد و آن را دامپینگ )ارزان فروشـی( دانسـت. 
وی در ایـن رابطـه بـه بسـته ای در یکـی از اپراتورهـای موبایـل اشـاره 
کـرده بـود کـه 100 گیگابایـت اینترنـت سـاالنه را بـا قیمـت 175 هزار 
تومـان در اختیـار مشـترکان قـرار می دهـد که بـه عبارتی هـر گیگابایت 
در آن 1750 تومـان ارزش دارد. وی بـا انتقـاد از ایـن اقـدام تاکیـد کـرد 
کـه ایـن سیاسـت گذاری قیمتـی قطعـًا دامپینگ اسـت و وظیفـه  وزارت 
ارتباطـات در ایـن عرصـه کنتـرل این بازار اسـت. در پی ایـن واکنش ها، 
زمزمه هایـی در راسـتای تعییـن کـف قیمـت اینترنـت بـرای اپراتورهـا 
عـالوه بـر سـقف قیمـت، درگرفت کـه اهدافـی همچـون جلوگیـری از 
دامپینـگ و حفـظ تعـادل بازار بـرای آن اعالم شـد، تا این کـه درنهایت 
دی مـاه سـال گذشـته، سـازمان تنظیـم مقـررات طـی مصوبـه ای اقدام 
بـه تعییـن کـف قیمـت بـرای بسـته های اینترنـت کرد کـه اکنـون این 
مصوبـه بـه اپراتورها ابالغ شـده اسـت و بر اسـاس آن تعرفـه طرح های 
تشـویقی اپراتـور بـا سـهم بـازار بیـش از 10 درصـد، حداکثـر می توانـد 
20 درصـد از کـف تعرفـه پایین تـر باشـد و تعرفـه طرح هـای تشـویقی 
اپراتـور با سـهم بـازار کمتـر از 10 درصد حداکثـر می توانـد 40 درصد از 

کـف تعرفـه پایین تـر باشـد. این مصوبـه کـه کارشناسـان آن را به نوعی 
ابـزاری بـرای افزایـش تعرفـه بسـته های اینترنتـی می داننـد،در واقـع 
جلـوی ارائـه بسـته های ارزان قیمـت اینترنـت را می گیـردو بـاز هم این 
مشـترکان هسـتند که متضرر می شـوند. اکنون با مصوبه جدید، شـرکت 
ارتباطـات سـیار قیمـت بسـته های اینترنتـی خـود را بـا توجه بـه مصوبه 
249 سـازمان تنظیـم مقـررات در خصوص رعایت کف قیمت بسـته های 
اینترنـت تغییر داده اسـت. کمیسـیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسـه 
ارائـه  پروانـه  دارنـدگان  تشـویقی  تعرفـه ای  ،مقـررات طرح هـای   249
خدمـات ارتباطـی و فنـاوری اطالعـات را بررسـی کـرد کـه بـه واسـطه 
آن کلیـه اپراتورهـای تلفـن همـراه موظـف بـه حـذف یـا تغییـر برخـی 
بسـته های اینترنـت خـود شـدند. بـر اسـاس مصوبـه 249 سـازمان، هر 
اپراتـور صرفـًا می توانـد حداکثـر8 بـار در سـال طرح هـای تشـویقی را 
بـرای خدمـات مـورد نظـر خـود بـه تفکیـک در حـوزه ثابـت و موبایـل 
ارائـه کنـد. در تبصـره ای از ایـن مصوبـه آمـده اسـت: تعرفـه طرح هـای 
تشـویقی اپراتـور با سـهم بـازار بیش از 10 درصـد، حداکثـر می تواند 20 
درصـد از کـف تعرفـه پایین تر باشـد و تعرفـه طرح های تشـویقی اپراتور 
بـا سـهم بـازار کمتـر از 10 درصـد حداکثـر می توانـد 40 درصـد از کف 
تعرفـه پایین تـر باشـد.ارائه طرح هـای تشـویقی منـوط بـه حفـظ کیفیت 
خدمـات اسـت و در صورتی کـه طـرح تشـویقی منجـر بـه افـت کیفیت 
شـود، اپراتور باید بر اسـاس شـرایط اعالم شـده توسـط سـازمان، نسـبت 
بـه توقـف طـرح اقـدام  کنـدو در ایـن خصـوص اطالع رسـانی الزم را 
داشـته باشـد. در صورتـی کـه سـازمان بـه دالیلـی از قبیل حفـظ تعادل 
در بـازار، تـداوم رقابـت سـالم و ارائـه خدمـات و رشـد کیفـی آن هـا بـا 
ارائـه طرح هـای تشـویقی، ادامـه آن و یـا توقـف طـرح پیـش از موعـد 
اتمـام ارائـه طـرح، موافقـت نکند، موضـوع را بـه اپراتور اعـالم می کند. 

یک لپ تاپ برای طراحان و گرافیک کارهاتعیین کف قیمت اینترنت، مصوبه  ای به کام اپراتورها

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

 سـالم بایـت، در صـورت امـکان بهتریـن روش هـای 
نگهـداری از سـی دی ها و دی وی دی هـا را آمـوزش دهید.

شاید در عصر حاضر غیر ممکن باشد که فردی از کامپیوتر استفاده کند 
و سر و کاری با CD نداشته باشد! دیگر حتی رایترها نیز در اکثر خانه ها 
پیدا می شود و CD یکی از متداول ترین راه ها برای تبادل اطالعات از 
یک کامپیوتر به کامپیوترهای دیگر است.  برای نگهداری بهتر از این 

رسانه ها به این روش عمل کنید:
توجه داشته باشید که CDهای خود را هرگز در نزدیکی مدارهای مغناطیسی 
 مانند آهن ربا و باندهای ضبط قرار ندهید، زیرا از عمر CD شما کم خواهد شد.

2. هرچند وقت یکبار CD خود را درون CD�ROM قرار دهید و آن را به طور 
 کامل مرور نمایید زیرا استفاده نکردن از CD باعث کم شدن عمر آن می شود.
CD�ROM از سالمت CD�ROM و قرار دادن آن در CD 3. قبل از استفاده از 

خود مطمئن شوید زیرا بعضی از CD�ROMهای متفرقه و از کار افتاده 
باعث می شــود CD شما خدشه دار شود. اگر با این مشکل روبرو هستید 

 حتما  CD�ROM خود را به یکی از مراکز تعمیراتی نزدیک نشان بدهید.
قــرار  قــاب  درون  را  آن   CD از  اســتفاده  از  بعــد  حتمــاً   .4
. نکنیــد  رهــا  خــود  رایانــه  میــز  روی  بــر  را  آن  و   دهیــد 

CD - .5 هــای خــود را از گــرد و غبار و نــور مســتقیم آفتاب دور 
نگــه دارید و اگر CD شــما بــه هر دلیل آلــوده به گرد و غبار شــد 
حتمــاً قبل از اســتفاده از آن CD خــود را به طور کامــل تمیز نموده 
 تا گــرد و غبــار موجود بــه داخل CD�ROM شــما منتقل نشــود.
 6. بهترین دمای نگهداری CD بین 5 تا 45 درجه ســانتیگراد می باشد.

نمائیــد  خــودداری  دســت  کــف  بــا   CD کــردن  پــاک  از   .7
کنیــد(. پرهیــز   CD پشــت  بــا  دســت  مســتقیم  تمــاس   )از 

8. از نوشتن با اجسام نوک تیز برروی CD خود داری نمایید. توجه داشته 
باشید که هرگز CD خود را با آب، الکل، استن، بنزین و موادی مانند آنها 
تمیز نکنید؛ زیرا ایــن مواد به علت قدرت پاک کنندگی باالیی که دارند 

باعث از بین رفتن الیه پشتی CD و خدشه دار شدن آن می شوند.
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Asus ROG Strix GL502VY-DS71 
لپتاپپیشنهادیهفته

 DSLR غیر  دوربین های  در  می کنند.  استفاده   )OVF(
داشتن چشمی الکترونیکی مزیت محسوب می شود، چرا که 
 DSLR زاویه دید چشمی های اوپتیکال در دوربین های غیر
بر زاویه ای که CCD تصویر را می بیند منطبق نیست. در 
دوربین های Bridge از چشمی های الکترونیکی با کیفیت 
از  یکی  که  می شود  استفاده   )high�quality EVF(
است. خانگی  دیجیتال  دوربین های  به  نسبت  آن  مزایای 

LPD یا نمایش لحظه به لحظه تصاویر از لنز اصلی روی 
LCD، در دوربین های دیجیتال مزایا و معایبی دارد. یکی از 
پیش  عکسبرداری  نتیجه  که  است  این   LPD مزیت های 
سوژه  که  صورتی  در   است.  مشاهده  قابل  عکسبرداری  از 
ثابت باشد، می توانید براقی ها و نویزهای تصویر را به وضوح 
می تواند   LPD باشد،  متحرک  دوربین   LCD اگر  ببینید. 
آسان  نامناسب  زاویه های  از  عکسبرداری  در  را  قاب بندی 
یا  تاریک  سوژه های  از  عکسبرداری  نتیجه  مقابل  در  کند. 
متحرک با دوربین های دیجیتالی که به LPD مجهز نیستند، 
کیفیت بیشتری خواهد داشت. به این نکته توجه کنید که 
انتقال دائمی تصویر از حسگر به نمایشگر باعث داغ شدن 
نویزهای  دوربین  قطعات  شدن  گرم تر  با  می شود.  دوربین 
یافت.  خواهد  کاهش  کیفیت،  و  می یابند  افزایش  دیجیتال 

 Superzoom یک  واقع  در  گرفته اند.  نام   Camera
 Cameraمی تواند تا حدودی مانند یک DSLR مجهز به 
یا Macro عکسبرداری   Wide-Angle ،Telephoto
گران ترند. هم  DSLRها  از  گاهی  دوربین ها  این  کند. 

Bridge ها و به طور کلی LPD ها از دو روش کلی برای 
انتقال تصویر به چشم عکاس استفاده می کنند. این دو روش 
عبارتند از LCD و چشمی الکترونیکی )EVF(. البته بعضی 
اوپتیکال  چشمی  از  LPD ها  قیمت  ارزان  نمونه های  از 

این قابلیت ها غیر ضروری به نظر می رسند  دوربین های Bridge استفاده کنید، 
پرداخته اید. نمی آید  کار  به  وقت  هیچ  که  چه  آن  برای  بیشتری  هزینه  شما  و 

در این دوربین ها هیچ کنترلی روی فاصله کانونی وجود ندارد. فاصله کانونی به لنز دوربین 
بستگی دارد و لنز این دوربین ها معموال قابل تعویض نیست اما این نکته همیشه ایراد تلقی 
نمی شود. سازندگان این دوربین ها برای رفع مشکل ثابت بودن لنز محصوالت خود، راه 
حل مناسبی سنجیده اند. در صورتی که شرکت سازنده فاصله کانونی نسبتا بزرگی برای 
یک دوربین در نظر بگیرد، به واسطه یک لنز کم قطر نیز می توان به خوبی زوم کرد. 
 Superzoom که توانایی زیادی در زوم کردن دارند Bridge برخی از دوربین های

هر چند  DSLRها در مقایسه با دوربین های دیگر توانمند هستند اما نکاتی مانند 
سنگینی، پیچیدگی کار با آن ها و حساسیت باال و البته گرانی این دوربین ها، بسیاری 

از عالقه مندان عکاسی را از خرید دوربین های تمام حرفه ای منصرف می کند. 
میان سطح دوربین های حرفه ای و دوربین های خانگی، نسل دیگری از دوربین ها با 

نام  Bridge Digital Cameraوجود دارد.
بیشترین  یا  SLR�Like Cameraها  Bridge Digital Cameraها 
  Live�Preview Digital Cameras (LPD) کیفیت را در دوربین های
دارند. دوربین های LPD دوربین هایی هستند که در حین عکسبرداری تصویر را به 
طور زنده از چشمی به LCD منتقل می کنند. این نوع دوربین ها از نظر اندازه و وزن با 
DSLR های کوچک برابری می کنند و از دوربین های غیرحرفه ای بزرگ ترند اما فاقد 
آینه و روش انعکاسی هستند پس  DSLR نیستند. معموال لنز این دوربین ها )صرف 
نظر از استثنا ها( ثابت است که یکی از ضعف های آن نسبت به DSLR هاست.

دارد.  وجود  خانگی  دوربین های  به  نسبت  امتیازاتی   Bridge دوربین های  در 
است  بزرگ تر  خانگی  دوربین های  به  نسبت   Bridge دوربین های   CCD
 Bridge نسل  دوربین های  می کند.  ثبت  کیفیت تری  با  عکس های  پس 
کنترل کاملی روی تنظیماتی مانند سرعت شاتر، روزنه دیافراگم، تعادل سیاه و 
سفید و بورد عکسبرداری دارند؛ اگر چه همیشه نیاز نیست همه چیز را به طور 
دستی تنظیم کنید. در دوربین های Bridge حالت هایی برای تنظیم  خودکار در 
نظر گرفته شده تا عکاس بتواند بنا به حوصله و وقت خود عکس های حرفه ای 
یا خانگی بگیرد اما اگر واقعا نمی خواهید هیچ وقت از قابلیت های غیر خودکار 

پلی میان حرفه ای تا مبتدی
با Bridge Digital Camera آشنا شویم


