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صادق عباسی شــاهکوه، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارائه سیم کارت سه اپراتور مجازی 
در روزهای آینده خبــر داد. وی درباره تعداد اپراتورهای مجازی فعال در 
کشور بیان کرد: تا به امروز پنج پروانه صادر کرده ایم و ۲۰ موافقت انجام 
شــده که هنوز به صدور پروانه منجر نشده اســت. همچنین سه اپراتور 
آماده ارائه ســیم کارت هستند که در روزهای آتی شاهد عرضه سیم کارت 
آنها به بازار خواهیم بود. وی در نمایشــگاه الکامپ درباره شــکل گیری 
اپراتورهای مجازی در کشور گفت: هدف اصلی از راه اندازی و شکل گیری 
اپراتورهای مجازی دو نکته بســیار مهم بود؛ اول اینکه ما در نظر داشتیم 
بازار رقابتی در حوزه موبایل را بهبود بخشــیم، زیرا اپراتورهای اصلی که 
به BTS )دکل های مخابراتی فرســتنده و گیرنده( نیاز دارند، هزینه بسیار 
باالیی می خواهند و این به صالح کشــور نبود. اما از سمت مشترکان ما 
نیاز اساســی به بحث رقابت داشتیم و در این گام اپراتور مجازی بهترین 
تصمیم بود. معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی افزود: نکته دوم پیدایش اپراتورهای مجازی این بود 
که اپراتورهای صاحب شــبکه کمتر سراغ فضای تخصصی و بسترسازی 
الزم در این حوزه می رونــد و ما امیدواریم اپراتورهای مجازی که نگران 
زیرساخت و شبکه نیستند، انرژی بیشتری برای مباحث تخصصی بگذارند 
تا مردم از خدمات جدید بهره مند شــوند. عباســی شــاهکوه با اشاره به 
فضای رقابتی میان اپراتورها گفت: طبیعی اســت که چندان رقابتی میان 
اپراتورهای اصلــی با اپراتورهای مجازی صورت نگیرد. علت آن هم این 
اســت که اپراتورهای اصلی دارای زیرساخت و شــبکه هستند و تمرکز 
اپراتورهای مجازی بر روی سرویس و خدمات به کاربران است. بنابراین 
این دو از الیه های مختلفی تشــکیل شده اند و قاعدتا نباید با هم رقابت 
کنند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته اگر اپراتورهای مجازی بخواهند 

به ســمت رقابت با اپراتورهای اصلی بروند، شکســت خواهند خورد اما 
اگر تمرکز اپراتورهای مجازی روی خالقیت و نوآوری بر ســرویس ها و 
خدمات به کاربران باشــد قطعا شاهد اتفاقات مطلوب خواهیم بود. معاون 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به فناوری اطالعات 
در حوزه کودک و نوجوان و آسیب های آن برای کودکان در کشور اظهار 
کرد: طبیعی اســت هر آنچه قاعده و قانون در فضای حقیقی داریم، برای 
فضای مجازی هم حاکم است. همه اصول فرهنگی مرتب بر جامعه باید 
بر فضای مجازی هم حاکم شــود. ما یک مصوبه در ارتباط با سیم کارت 
کودک داریم که مبنایی شــد تا سیم کارت کودک راه اندازی شود. عباسی 
شــاهکوه ادامه داد: همچنین یک سری الزامات را برای فضای کودک در 
مصوبه تنظیم مقررات ارتباطات مشــخص کردیم که به نظر ما بیشتر از 
آن نیاز به مقررات نداریم و بقیه کار با اپراتورهایی مانند هوشــمند امین 
که از فعاالن حوزه کودک و نوجوان هســتند انجام می شود. انتظار داریم 
اپراتورها با خالقیت و نوآوری خود در سرویس ها و خدمات بتوانند خدمات 
اصولی و علمــی را در اختیار کاربران قرار دهند. وی به فضای مجازی و 
فناوری اطالعات، فرصت ها و تهدیدهای این حوزه پرداخت و تاکید کرد: 
با توجه به موضوعاتی که در فضای مجازی وجود دارد و آســیب هایی که 
در کنار فرصت ها می تواند برای کاربر وجود داشــته باشد، تالش می کنیم 
تــا تهدیدهای حوزه کودک و نوجوان را به صفر برســانیم تا نوجوانان به 
راحتی، ســهولت و بدون نگرانی خانواده ها از آسیب های وب بتوانند از آن 
بهره مند شــوند. معاون بررســی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطــات رادیویی در خصوص نبود یا کمبود فضای همکاری 
بیــن نهادها در حوزه تخصصی کودک و نوجوان در فضای مجازی گفت: 
ســازمان فناوری اطالعات تفاهم نامــه ای را با وزارت آموزش و پرورش 

تدوین کرده است که به زودی شاهد محتوای مطلوب خواهیم بود.

کارت های جدید توسط اپراتورها عرضه می شوند سیم 

یادداشت

که  دهید  آموزش  را  راهی  دارد  امکان  اگر  بایت،  سالم   
توسط  صدا  پخش  هنگام  در  که  نویزی  آن  از  استفاده  با 

اسپیکرهای USB به وجود می آید، را بتوان برطرف کرد.
اگر رایانه یا لپ تاپ خود را به یک اسپیکر با پورت USB متصل کرده باشید، 
احتمااًل به صدای نویز ویزویزمانند آن عادت کرده اید! مشکل نویز اسپیکر در 
هنگام حرکت دادن ماوس و یا اسکرول کردن صفحات وب، یکی از مشکالت 
برخی از مدل های اسپیکرهای USB )همانند Genius SP�U115( می باشد. 
این مشــکل یک راه حل ســاده دارد که در این ترفند آن را برای شما بازگو 
می نماییم. دلیل این اختالل تداخل سیگنال های صدا با سیگنال تغذیه ٥ ولت 
است. تغذیه ٥ ولتی این اسپیکرها را می توان از پورت USB خود رایانه یا لپ تاپ 
گرفت، ولی دقیقاً مشکل از همین جا شــروع می شود. برای حذف نویزهای 
ناخواسته این اسپیکرها می بایست از یک منبع تغذیه ٥ ولت جداگانه استفاده 
شود و ولتاژ تغذیه نباید از کیس کامپیوتر و یا لپ تاپ تأمین گردد. با اتصال کابل 
تغذیه اسپیکر به منبع تغذیه جداگانه ٥ ولتی، این مشکل کاماًل حل خواهد شد.

اندازی مجدد اکسپلورر ویندوز در   سالم بایت، برای راه 
ویندوزهای 8 و ۱۰ چه راهی را پیشنهاد می کنید؟

اگر شما از ویندوز ۸، ویندوز ۸/۱ و یا ویندوز ۱۰، استفاده می کنید می توانید 
ویندوز اکسپلورر را به طور مستقیم از Task Manager راه اندازی مجدد 
کنید. این یک راه ساده برای راه اندازی مجدد ویندوز اکسپلورر می باشد. در 
واقع مایکروسافت یک گزینه جدید برای راه اندازی مجدد ویندوز اکسپلورر 
 در Task Manager ویندوز ۸ و نسخه های پس از آن اضافه کرده است.

 Taskbar برای انجام این ترفند به سادگی این مراحل را دنبال کنید: بر روی
راست کلیک کنید و گزینه Task Manager را انتخاب کنید. شما هم چنین 
می توانید به طور مستقیم با فشار دادن کلیدهای Ctrl+Shift+Esc برنامه 
Task Manager را اجرا کنید. حال به زبانه Processes بروید. سپس 

Windows Explorer را بیابید. به محض این که بر روی آن کلیک کنید، 

یک دکمه جدید Restart در گوشه پایین سمت راست پنجره ظاهر می شود 
 که با کلیک بر روی آن امکان راه اندازی مجدد اکســپلورر فراهم می شود.

پرسشوپاسخسختافزار

9/350/000 ريال
3/950/000 ريال
5/200/000 ريال
7/200/000 ريال
8/300/000 ريال

GIGABYTE  Z270X�GAMING K5
GIGABYTE B250�HD3

GIGABYTE H270�HD3P
GIGABYTE Z270X�UD3

GIGABYTE Z270X�Ultra GAMING 

1/200/000 ريال
13/200/000 ريال
12/800/000 ريال
2/170/000 ريال
2/180/000 ريال

Intel Celeron G1840(2M Cache, 2.80 GHz)
Intel Core i7�6700K (8M Cache, 4 GHz)
Intel Core i7�7700 (8M Cache, 4 GHz)
Intel Pentium G3260(3M Cache, 3.90 GHz)
Intel Pentium G4400(3M Cache, 3.30 GHz)

4/670/000 ريال
5/200/000 ريال
3/820/000 ريال
5/100/000 ريال
2/050/000 ريال

2TB  SILICON A80 EXT
4TB WD MY BOOK NEW  EXT

3TB WD BLUE  64MB 
4TB SURVEILLANCE 64MB

1TB Seagate   8MB NOTEBOOK

7/600/000 ريال
6/250/000 ريال
6/900/000 ريال
1/480/000 ريال
2/700/000 ريال

GIGABYTE 1050Ti4GB DDR5 128bit
GIGABYTE 1050 2GB DDR5 128bit
XFX  ATI 7970 3GB DDR5  384bit 
XFX  ATI 5450 2GB DDR3  64bit 

GIGABYTE GT730 2GB  DDR3 128bit 

5/030/000 ريال
3/450/000 ريال
7/000/000 ريال

3/250/000 ريال
11/550/000 ريال

X.VISION 22” XL2220AIH IPS
LG 20” MP38�HB  IPS HDMI
LG 24” MP68VQ  IPS HDMI 

LG 19” MP38Aَ-BB 
LG 29” 29UM68�P  IPS HDMI SP

| Monitor |

| VGA |

| Disk Drive |

| Processor |

| Mainboard |

10/600/000 ريال
11/700/000 ريال
4/000/000 ريال
550/000 ريال

1/780/000 ريال

32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 2800 DDR4

32GB G.SKIL QUAD RIPJAWS 3000  DDR4

8GB G.SKILL DUAL TRIDENTZ 3200  DDR4

8GB KingSton 800 DDR2      

4GB APACER 1600 DDR3 

| RAM |


