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شرکت لنوو پس از معرفی نسل جدید آلترابوک های 
رده باالی Yoga 900 خود، محصوالت میان رده تری 
از ســری Yoga را هــم تولید کرد تا بتواند گســتره 
وسیع تری از کاربران را به این محصول جذب کند. این 
مدل ها از لحاظ چارچوب کلی شــبیه به همان نمونه 
اصلی هستند، اما برخی از ویژگی ها و خصوصیات آن ها 
حذف شده تا قیمت تمام شده پایین تری داشته باشند. 
یکی از این ســری محصوالت Yoga 500 نام دارد. 
این لپ تاپ هم طراحــی هیبریدی دارد و با چرخش 
٣٦۰ درجه ای صفحه نمایش، از حالت لپ تاپ به تبلت 
تبدیل می شود. هرچند که در این مدل، صفحه نمایش 
با دو لوالی کوچک به بدنه متصل شده و خبری از آن 
 Yoga 500 لوالی بند ساعتی خاص لنوو نیست. بدنه
از پالستیک ساخته شــده و ۲۱.٥ میلی متر ضخامت 

و حدود ۱.۸ کیلوگرم هــم وزن دارد. این ارقام برای 
یک لپ تاپ ۱۴ اینچی اســتاندارد و معمول به شمار 
می روند، اما در حالت تبلت، کمی کار را برای در یک 
دســت گرفتن دستگاه سخت می کند. صفحه نمایش 
۱۴ اینچــی این لپ تاپ پنــل IPS با وضوح تصویر 
 Full HDو روکش براق دارد که شفافیت و روشنایی 

خوبی دارد. باتوجه به هیبریدی بودن هم طبیعتا این 
صفحه نمایش قابلیت لمسی دارد که دقت قابل قبولی 
برای شناســایی لمس هــا دارد. پورت های متعددی 
 روی لبه های لپ تاپ مشــاهده می شــود که شامل
USB 3.0، USB 2.0، HDMI و LAN می شــوند، 

اما درایو نوری در این مجموعه وجود ندارد. یوگا ٥۰۰ 
از ســخت افزارهای نسبتا خوبی بهره می برد که برای 

انجام امور معمول روزمره کامال مناسب هستند.

معــاون وزیر ارتباطات جزئیات نحوه مصرف مدل جدید اینترنت نامحدود 
را تشریح کرد و گفت: اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، طبق این 
مصوبه، باید برای ارائه سرعت واقعی به کاربران تضمین دهند. کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات اول مردادماه مدل جدید مصرف اینترنت پرسرعت 
را که به معنی توقف فروش اینترنت حجمی است، به تصویب رساند. این 
مصوبه قرار است تا یک ماه آینده از سوی اپراتورها اعمال شود. علی اصغر 
عمیدیان دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و معاون وزیر ارتباطات، 
جزئیات مدل مصرف این مصوبه را تشریح کرد و گفت: این مصوبه در دو 
بخش کاربران کم مصرف و پرمصرف دسته بندی شده است. به نحوی که 
ما برای کاربران کم مصرف اینترنت نیز سعی کردیم مدلی تعریف کنیم که 
نسبت به مصرف فعلی شان، سرعتشان باالتر رود اما مجبور نباشند هزینه 
بیشتری بپردازند. وی با تاکید براینکه این مصوبه به معنای ارائه اینترنت 
نامحدود نیســت، گفت: در این مصوبه مدل فروش اینترنت را از مصرف 
حجمی به مصرف ســرعت و اتصال تغییر داده ایم. معاون وزیر ارتباطات 
ادامه داد: کلمه نامحدود در تکنولوژی معنایی ندارد و ســرعت اینترنت و 
حجم آن نیز تابع تکنولوژی اســت. برای مثال کاربر نســبت به مودم و 
تکنولوژی که انتخاب می کند می تواند ســقف سرعت  ۲ ، ۴ ، ٦ مگابیت 
برثانیه را در اختیار داشــته باشد. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی گفت: اینترنت نامحدود نســبی است. به این معنی که نسبت به 
تکنولوژی که در کشور مورد استفاده است، برای آن سقف تعیین می شود. 
وی با تاکید براینکه باید از نظر ادبیات رســانه ای به این کلمه توجه شود، 
افزود: اینکه گفته می شــود اینترنت نامحدود، کاربر فکر می کند تا سقف 
بی نهایت می تواند از حجم اینترنت اســتفاده کند اما این چنین نیست. در 
ارائه این سرویس، سرعت و اتصال )کانکشن( مطرح است. در همه دنیا نیز 
همین مدل به کار گرفته می شود. عمیدیان با اشاره به اینکه در این مصوبه 

سرعت اتصال به اینترنت نسبت به تکنولوژی موجود، نامحدود عنوان شده 
است، ادامه داد: یعنی این سرعت، سقف تکنولوژی را می تواند پوشش دهد 
و نگرانی از بابت حجم مصرفی نخواهد داشت. معاون وزیر ارتباطات گفت: 
برای مثال کاربری که تا پیش از این ســرعت ٥۱۲ کیلوبیت برثانیه را با 
مودم های قدیمی استفاده می کرد هم اکنون سرعت دسترسی به اینترنتش 
بین ٣ تا ٦ مگابیت برثانیه قابل افزایش اســت و از نظر ما نامحدود است. 
وی افزود: در جدولی که در این مصوبه تعریف شــده اســت، برای مثال 
کاربران برای اینترنت بین الملل تا ٣ مگابیت سرعت و ٦ مگابیت سرعت 
داخلی در شــبکه ملی اطالعات، رقمی حدود ۱۰ هزار تومان در ماه باید 
بپردازند. دسته بعدی کاربرانی هســتند که ٦ مگابیت سرعت بین الملل 
خواهند داشت و همینطور تا سرعت ۱٦ مگابیتی نیز در این رده بندی دیده 
شــده است. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به 
اینکه این مصوبــه برای کاربران ADSL ، فیبرنوری و VDSL به عنوان 
کاربران اینترنت ثابت درنظر گرفته شــده است، تاکید کرد: برآورد ما این 
اســت که با مصوبه فوق، کاربران با پرداخت مبلغی حدود ٣۰ تا ٣٥ هزار 
تومان در ماه می توانند به راحتی هر میزان فیلم و ویدئو در داخل شبکه را 
مشــاهده کنند و محدودیت حجمی نخواهند داشت. وی با تاکید براینکه 
رقم های اعالم شده در این مصوبه که به زودی به اپراتورها ابالغ می شود، 
نشــان می دهد که قیمت ها پایین آمده است، گفت: مشترک با پرداخت 
آبونمان ثابت ماهانه و براساس انتخاب سرعت مدنظر، می تواند سرویس 
خود را انتخاب کند و دیگر نیازی به تغییر مودم نخواهد بود. دبیر کمیسیون 
تنظیــم مقررات ارتباطات اضافه کرد: در ایــن مصوبه به اپراتورهای ارائه 
دهنده خدمات اینترنت پرســرعت، برای ارائه سرعت واقعی به مشترکان 
الزام شــده است و رقم های درنظر گرفته شده سقف پیشنهادی است که 

اپراتورها می توانند زیر این مبالغ با یکدیگر رقابت کنند.

یک لپ تاپ تاشو با رده کاربری عمومینحوه مصرف مدل جدید اینترنت

پیشنهادهفتهیادداشتبازار

به طور  تاپم  USB لپ  از پورت های  بایت، یکی   سالم 
ناگهانی از کار افتاده است، آیا راه حلی وجود دارد که بتوانم 

آن را خودم شخصا تعمیر کنیم؟
این مشکل می تواند دلیل نرم افزاری داشته باشد. از ویندوز XP به بعد، قابلیتی 
به ویندوزها اضافه شــده است که در آن برای صرفه جویی در مصرف انرژی، 
گاهــی اوقات برخی از درگاه های USB از کار میفتند. در ادامه نحوه غیرفعال 
کردن این قابلیت را برای شما بازگو می کنیم. بدین منظور: کلیدهای ترکیبی 
 Enter را وارد کــرده و control عبــارت Run را زده و در کادر Win+R

 Power Options و ســپس به Hardware and Sound بزنیــد. ابتدا به
 Change کلیک کنیــد. به Change plan settings برویــد. بــر روی
 USB settings دنبــال  بــه  برویــد.   advanced power settings

 بگردیــد و بر روی + کنار آن کلیک کنید. اکنــون بار دیگر بر روی + گزینه 
USB selective suspend setting نیز کلیک کنید. اکنون وضعیت این 

گزینه را از Enabled به Disabled تغییر دهید. 

در  که  پرینتری  یک   IP می توان  چگونه  بایت،  سالم   
شبکه قرار دارد را شناسایی کنم؟

اگر شما در محلی هســتید که دو یا چند رایانه تشکیل یک شبکه داده اند و 
چاپگری در این شــبکه به اشتراک گذاشته شده است، شاید نیاز داشته باشید 
که به IP این چاپگر دسترســی داشــته باشــید. این IP در مواردی مانند به 
اشتراک گذاری چاپگر با یک رایانه جدید کاربرد دارد.  بدین منظور: کلیدهای 
Enter را وارد کرده و control عبارت Run را بزنید و در کادر Win+R ترکیبی 
 بزنیــد. بــر روی Hardware and Sound کلیــک کــرده و ســپس

Devices and Printers را انتخاب کنید. اکنون بر روی آیکن چاپگر موجود در 

General را بزنید. در سربرگ Printer Properties شبکه راست کلیک کرده و 
و در کادر مقابل Location عددی قرار دارد که همان IP مورد نظر است. اگر 
این کادر خالی بود به ســربرگ Ports بروید. در لیست موجود تنها گزینه ای 
که تیک دار اســت را انتخاب کنیــد و Configure Port را بزنید. در پنجره 
Printer Name or IP Address بــه IP دســت پیــدا خواهید کرد.

پرسشوپاسخسختافزار

Intel Core i3-5020U(3M Cache, 2.20 GHz)

4 GB DDR3

8 GB SSD + 500 GB HDD

 Intel HD Graphics 5500

14» Full HD (1920x1080)- multi touch

-

0.3 Megapixell

3cell - 4050 mAh

Killer 1535 802.11ac 2x2 WiFi and Bluetooth 4.1

Windows 10 Home 64-bit 

USB3.0-USB2.0-VGA-HDMI-Serial-FingerPrint

1.8 kg

Processor

RAM

HARD

VGA

MONITOR

OPTICAL DRIVE

WEBCAM

Battery

Wireless

Operating system

Ports

Weight

لپتاپپیشنهادیهفته
 Lenovo Yoga 500 A 14 inch


