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با پایان کار دولت یازدهم، طرح »شبکه ملی اطالعات« به عنوان یکی از 
اقدامات این دولت در وزارت ارتباطات با سکانداری محمود واعظی هم به 
پایان کارش نزدیک می شود. در راستای توسعه و تکمیل این طرح عظیم 
ملی عالوه بر وزارتخانه های مختلف دولت، نهادهای حاکمیتی همچون 
قوه قضاییه نیز باید همکاری کنند. شبکه ملی اطالعات در حالی به سمت 
تکمیل شدن پیش می رود که عالوه بر فرصت هایی نظیر افزایش سرعت 
اینترنت، افزایش امنیت اطالعاتی کشور، کاهش روند طوالنی بوروکراسی 
و تبادل داده بین سازمان های دولتی و در نهایت تسهیل انجام امور اداری 
برای مردم را به دنبال دارد اما الزاماتی را نیز می طلبد تا این پروژه عظیم 
و پر ســر و صدای دولت یازدهم بتواند برای کشور مفید فایده واقع شود. 
فاز سوم شبکه ملی اطالعات اخیرا در نمایشگاه الکامپ سال ۹۶ توسط 
وزیر ارتباطات افتتاح شد و از مزایای آن اجرای تفکیک ترافیک داخلی و 
خارجی، اعمال تعرفه  نیم بها برای ترافیک داخلی توســط کلیه اپراتورها، 
پیاده سازی شبکه ای پهن باند، امن و پایدار و دارای قابلیت جابه جایی با 
مدیریت مستقل و در نهایت امکان عرضه  خدمات محتوای بومی اعالم 
شد. وزیر ارتباطات اخیرا در این باره تاکید کرده که امروز زیرساخت های 
این شــبکه  آماده هستند و تنها کمبود این شبکه، محتوا و خدمات است 
و در این رابطه باید اپلیکیشــن ها و پلتفرم های مختلفی در داخل کشور 
تهیه شود که مردم همه  نیاز خود را از داخل تأمین کنند. واعظی با بیان 
این که بخش خصوصی و زیرســاخت کار خود را انجام داده است، ادامه 
این مسیر را وظیفه  حاکمیت، شــورای عالی فضای مجازی، مجلس و 
قوه  قضاییه دانســت و از آن ها خواست کسب وکارهای الکترونیکی را به 
رسمیت بشناسند و همچنین قوانین و مقرراتی در این حوزه وضع کنند که 
بر اســاس طبیعت این کسب وکارها باشد و با آن ها مانند کسب وکارهای 
فیزیکــی برخورد نکنند. در این جا در وهلــه اول وزارتخانه های مختلف 

باید نســبت به پیاده ســازی اطالعات و داده های سازمانی غیرمحرمانه 
خود بر بستر این شــبکه اقدام کنند. اما گام بعدی و مهمتر مسئله تولید 
محتوا برای استفاده شهروندان به عنوان عمده ترین مصرف کنندگان این 
بستر اطالعاتی و ارتباطاتی است. چراکه اگر مشترکان اینترنت احساس 
کنند سایت ها و شــبکه های داخلی نیاز آن ها به »مصرف اطالعات« را 
تامین نمی کنند به ســراغ اســتفاده از فرصت های خارجی می روند و در 
نهایت  کمتر می توان از ظرفیت این طرح عظیم ملی استفاده کرد. یکی 
از دســتگاه هایی که قرار اســت در این زمینه همکاری داشته باشد، قوه 
قضاییه اســت. در حال حاضر برخالف گذشته که ابالغ های قضایی به 
صورت کاغذی و با زمان طوالنی به خوانده شدگان تحویل داده می شد، 
از سیســتم پیامکی برای ابالغ استفاده می شود که موجب کاهش زمان 
دادرسی، صرفه جویی در هزینه ها و در نهایت در ایجاد عدالت در رسیدگی 
به پرونده ها موثر اســت و این سیستم قرار است الکترونیکی تر هم شود.  
درباره مزایای ابالغ الکترونیکی که چند سالی است در کشور درحال اجرا 
شــدن و تکمیل اســت، می توان به این موارد هم اشاره کرد که یکی از 
اجزای این طرح خدمات رسانی آسان و مطمئن و بهتر به مردم و کاهش 
زمان رســیدگی و به تعبیری تقلیل اطاله دادرسی است. همچنین در این 
فرآیند به حریم خصوصی مراجعان دســتگاه قضایی احترام گذاشته می 
شــود کما این که در گذشته مامور ابالغ با لباس فرم برای ابالغ اوراق به 
شخص مخاطب به نشــانی او مراجعه می کرد و اگر فرد در منزل نبود، 
اوراق را تحویل بســتگان آن فرد می داد یا در محل الصاق می کرد که 
این امر از نظر حیثیتی مشــکالتی را در پی داشــت.با ابالغ الکترونیکی 
اوراق قضایی این مشــکل حل خواهد شد و به طور خصوصی به نشانی 
پســت الکترونیکی یا تلفن همراه خود فرد ارسال می شود و از دسترسی 

دیگران جلوگیری می شود. 

تسریع رسیدگی به پرونده ها با ابالغ الکترونیکی و پیامک
9/300/000 ريال
8/250/000 ريال
7/150/000 ريال
6/400/000 ريال

5/550/000 ريال

 GIGA   Z270X�GAMING K5
 GIGA   Z270X�Ultra GAMING 

 GIGA   Z270X�UD3
 GIGA   Z270�HD3P

 GIGA   H270�GAMING 3

13/300/000 ريال
12/800/000 ريال
12/900/000 ريال
7/300/000 ريال
4/210/000 ريال 

Intel Core i7�7700K(8M Cache)
Intel Core i7�6700K(8M Cache)
Intel Core i7�7700(8M Cache)
Intel Core i5�7400(6M Cache)
Intel Core i3�7100(3M Cache)

4/800/000 ريال
1/850/000 ريال
3/870/000 ريال
2/860/000 ريال
2/070/000 ريال

4TB TOSHIBA 128MB BOX
1TB SEAGATE BARRACUDA 64MB

3TB WD BLUE 64MB 
2TB WD BLUE 64MB 

1TB Seagate Expantion USB3 EXT

6/350/000 ريال
7/700/000 ريال
1/170/000 ريال
1/500/000 ريال
7/000/000 ريال

GIGABYTE  GTX 1050 Gaming 2GB
GIGABYTE GTX 1050Ti Gaming4GB

XFX ATI 5450 1GB DDR3 64bit  
XFX ATI 5450 2GB DDR3 64bit  
XFX ATI 7970 3GB DDR5 384bit 

3/430/000 ريال
3/530/000 ريال
5/100/000 ريال 
5/900/000 ريال 
11/700/000 ريال

LG 20” MP38�AB  IPS 
LG 20” MP38�HB  IPS HDMI 
X.VISION 22” XL2220AIH SP
LG 22” MP58�VQ IPS HDMI

LG 29” 29UM68�P IPS HDMI SP

| HDD EXT |

| HDD |

| RAM |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

1/400/000 ريال
1/420/000 ريال
4/050/000 ريال
600/000 ريال

7/300/000 ريال

4GB G.SKILL AEGIS  2400 DDR4      
4GB KingMax  2400 DDR4

8GB G.SKILL DUAL TRIDENTZ 3200 DDR4
2GB KingSton  800 DDR2

16GB G.SKILL DUAL RIPJAWS  3200  DDR4

| Motherboard |

که  دهید  آموزش  دارد  امکان  اگر  عزیز،  بایت  سالم   
چگونه اجرای خودکار ویندوز ۱۰ را غیر فعال کنیم؟

 
هنگامی که شما یک حافظه فلش، سی دی، دی وی دی یا حتی دیسک بلو 
ری را داخل درایو مورد نظر قرار داده یا به رایانه خود وصل می کنید، قابلیت 
اجرای خودکار یا همان Autoplay در ویندوز فعال شده و باتوجه به محتوای 
موجود در دیسک یا دیگر رسانه های ذخیره ساز، عملکرد خاصی را به اجرا 
درمی آورد. به عنوان مثال چنانچه دیسک شما از نوع فیلم دی وی دی باشد، 
برنامه پخش ویدئوی پیش فرض اجرا و فایل ویدئویی پخش می شود. همچنین 
در صورتی که برنامه ای روی دیسک شما ذخیره شده باشد، پیشنهادی برای 
اجرای آن برنامه به شما ارائه می شود و در شرایط دیگر نیز ممکن است مواردی 
مثل باز کردن محتوای ذخیره شده در دیسک نمایش پیشنهاد شود. گاهی 
ممکن است این پیشنهادها برای کاربران آزاردهنده باشد. برای مثال ممکن 
است شما نخواهید فیلم ویدئویی به صورت خودکار و در برنامه پیش فرض ویندوز 

پخش شود و قصد داشته باشید از طریق برنامه دلخواهتان آن را پخش کنید.
 همچنین ممکن است با کلیک اشتباهی روی فایل اجرایی پیشنهاد شده، 

برنامه ای را اجرا کنید که به رایانه شما آسیب برساند.
 Autoplay برای جلوگیری از بروز این مشکالت و غیرفعال کردن قابلیت 

در ویندوز ۱۰ می توانید از روش زیر کمک بگیرید:
 ۱ـ روی منوی استارت کلیک کرده و گزینه Settings را انتخاب کنید.

Au� مراجعه کرده و از ســمت چپ، روی گزینه Devices ۲ـ به بخش 
toplay کلیک کنید.

 ۳ـ در بخش Autoplay کلیدی برای تعیین وضعیت این قابلیت در اختیار 
شما قرار می گیرد. با تغییر وضعیت به حالت Off می توانید نسبت به غیرفعال 

کردن این قابلیت اقدام کنید.
توجه: پس از غیرفعال سازی این قابلیت در صورتی که بخواهید پنجره اجرای 
خودکار برای شما نمایش داده شود، کافی است روی درایو یا رسانه ذخیره ساز 
مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه  Open Autoplay را انتخاب کنید.

پرسشوپاسخسختافزار


