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دل شاید در مسابقه سبک ترین آلترابوک های 13 اینچی 
رقابت را به برخی شــرکت ها مانند لنوو واگذار کرده باشد، 
اما احتماال بتواند محصول جدیدش را یکی از کوچک ترین 
دســتگاه های 13 اینچی بازار بنامد. ایــن کمپانی ورژن 
جدیــدی از الترابوک های XPS 13 اینچــی خود را ارائه 
کرده که به لطف حاشــیه دور صفحه نمایش بسیار کم 
آن بــه اندازه یک لپ تاپ 11 یــا 12 اینچی جمع و جور 
شده است. اگر آن را باالی یک لپ تاپ مک بوک ایر 13 
اینچی اپل بگذارید، فضای خالی زیادی چه در طول و چه 
در عرض وجود خواهد داشت. این اتفاق بدین دلیل است 
که مک بوک ایرها و بســیاری از آلترابوک های بازار دارای 
حاشیه دور صفحه نمایش ضخیمی هستند، در حالی که 
حاشیه دور صفحه نمایش XPS 13 بسیار باریک بوده و 
حتی می توان لقب صفحه نمایش بدون حاشیه 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 
کوچکی و وزن 1/1 کیلوگرمی، XPS 13  جدید از بسیاری 
جهات شبیه به مدل قبلی طراحی شده است. این لپ تاپ 
همچنین همان توقعی که از مشخصات سخت افزاری یک 
پرچمدار 2015 خواهید داشت را در خود دارد. پردازنده آن به 
Skylake اینتل به نام Core i7 نسل ششم پردازنده های 
مجهز شــده و دارای صفحه نمایش غیرلمســی با پنل 
IPS، روکش مات و رزولوشــن تصویــر QHD برابر با 

3200x1800  پیکســل و روشــنایی ۴00 نیت دارد. به 

گفته شــرکت دل، این محصول عمر باتری بیشــتر از 
10 ســاعته دارد که ادعایی بزرگ محســوب می شــود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ســرانه دسترســی کاربــران ایرانی به 
اینترنــت با رشــد 35 برابری بــه 35 کیلوبیت برثانیه طی ۴ ســال 
اخیر رسیده است. فراکسیون شــفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و 
انضباط مالی مجلس شورای اسالمی در نشستی با حضور نمایندگان 
عضو این فراکســیون و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، عملکرد 
این شــرکت در دولت یازدهم را مورد بررســی قــرار داد که در این 
نشســت  محمد جواد آذری جهرمی معاون وزیــر ارتباطات و مدیر 
عامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت آخرین وضعیــت عملکرد این 
شرکت را در طول چهار سال دولت یازدهم تشریح کرد. وی با اشاره 
به افزایش چند برابری شــاخص های توسعه زیرساخت های ارتباطی 
کشــور و ظرفیت های دسترســی مردم به ابزارهای ارتباطی نسبت 
به ابتدای دولت یازدهم ، اظهار داشــت ؛ ســیر رشد تحوالت در ۴ 
ســال اخیر ، فرآیندی غیر قابل باور داشت اما با این وجود با جایگاه 
مطلوب در منطقه و دنیا از حیث فناوری اطالعات و ارتباطات فاصله 
داریم . معاون وزیر ارتباطات ارزش بازار فناوری اطالعات کشــور را 
حــدود 36 هزار میلیارد تومان برآورد کرد که 92 درصد آن را ســایر 
بخش های اکوسیستم ارتباطاتی تشکیل می دهد و 8 درصد این بازار 
متعلق به زیرســاخت است. وی گفت: ارزش بازار ICT باید ظرف 3 
ســال آینده به 90 هزار میلیارد برسد. وی با بیان اینکه طی 3 سال 
گذشــته مبلغ 2 هــزار میلیارد تومان در این بخش ســرمایه گذاری 
شــده است، کاهش نرخ دسترســی به محتوای بومی، کاهش تعرفه 
پهنای باند ، تضمین کیفیت خدمات و نیز پایش شــاخص های کیفی 
را از جمله ثمرات اقدامــات صورت گرفته در این بخش عنوان کرد. 
جهرمــی ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم  ۴ میلیون مشــترک به 
شبکه پهن باند ثابت از طریق ADSL و 300 هزار مشترک به شبکه 

پهن باند موبایل آن هم تنها در تهران و کرج دسترســی داشــتند اما 
هم اکنون شــمار مشــترکان پهن باند ثابــث 10 میلیون نفر و پهن 
باند موبایل به ۴0 میلیون رســیده است در همین حال میزان سرانه 
دسترســی کاربران ایرانی به اینترنت در ابتــدای دولت یازدهم یک 
کیلــو بیت بر ثانیه بود کــه هم اکنون این پارامتر به 35 کیلو بیت بر 
ثانیه رســیده است. به گفته وی، در ابتدای دولت ظرفیت پهنای باند 
شبکه انتقال کشور 1116 گیگابیت بر ثانیه بود که امروز به 12 هزار 
گیگابیت بر ثانیه رســیده است. همچنین ظرفیت پهنای باند اینترنت 
بیــن الملل در ابتدای دولــت 80 گیگابیت بر ثانیه بود که هم اکنون 
یکهزار گیگابیت بر ثانیه برآورد می شــود . ظرفیت پهنای باند داخلی 
نیــز با بیش از هزار درصد رشــد، از 625 گیگابیت بر ثانیه به 7000 
گیگابیت بر ثانیه رسیده است. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت 
دســتیابی به بیش از 63 هزار کیلومتر فیبرنوری و راه اندازی 7 مرکز 
داده ملــی )NIX( را از جمله اقدامات مؤثر این شــرکت برشــمرد و 
گفت: هدف برنامه ششم توســعه ، کسب سهم ترانزیت از بازارهای 
منطقه و بین الملل و توســعه هســته مرکزی شــبکه ملی اطالعات 
اســت که باید ظرفیت ترانزیت پهنای باند کشور به 60 برابر ظرفیت 
فعلی برســد. معاون وزیر ارتباطات گفت: ۴0 میلیون گوشی هوشمند 
و 100 میلیون ســیم کارت در دســتان ایرانی ها است و طبق برآورد 
اتحادیه جهانی مخابرات )ITU( تا سال 2020 ظرفیت این بخش به 
حدود 3 برابر می رســد. به گفته جهرمی، هم اکنون 2۴ هزار ســایت 
خرید اینترنت در کشور وجود دارد و ایران بزرگترین جمعیت کاربران 
اینترنت در منطقه را از آن خود کرده است. در همین حال یک درصد 
از دامنه هــای اینترنتی در دنیا به پســوند IR تعلق دارد و 1/5 درصد 

محتوای تحت وب را زبان فارسی تشکیل می دهد.

لپ تاپی سبک برای »دل« دوستان35 کیلوبیت برثانیه ، سرانه دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت 

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

 ســالم بایت، یک هارد قدمی داشتم که اطالعاتی روی 
آن ذخیره بود. زمانی که آن را به سیســتم متصل کردم تا 
اطالعات آن را بخوانیم، دود از آن بلند شــد. سریع هارد 
را خارج کردم، حال چه کنم می ترســم که دوباره هارد را 
متصل کنم. این بار اولی نبود که به همین شیوه از اطالعات 

هارد استفاده می کردم. لطفا راهنمایی کنید.

دوست عزیز در زمان کارکردن با هارد چه سیستم روشن باشد و چه 
خاموش باید نسبت به دست زدن به بدنه هارد دقت کافی را داشته 
ساکن  الکتریسیته  تا  زده  فلز  یک  به  را  خود  دست  باید  ابتدا  باشید. 
را  اتصاالت  و  خاموش  را  سیستم  آن  از  بعد  شود.  تخلیه  شما  بدن 
برقرار نمایید. مشکلی که برای شما پیش آمده احتماال در مورد برد 
هارد است. به یکی از تعمیرگاه های مجاز مراجعه کنید. امیدواریم با 

تعویض برد هارد مشکل حل و اطالعات شما باقی مانده باشد. 

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

پرسشوپاسخسختافزار

Intel core i6500-7U (4M Cache, up to 3.10 GHz)»

16GB  DDR4 

 512SSD

 Intel HD Graphics 520

3200) »13 x 1800) IPS LCD- Matte & Touch Display   

-

HD 720p

1hrs 48min full-load/3hr 43min idle

WiFi 802.11 a/c

Windows 10 Home -64bit 

VGA - HDMI - USB 3 - USB 2 - USB Type S - Srial Port

1.22kg (3.85 lbs) 
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لپتاپپیشنهادیهفته
DELL Ultrabook XPS 13


