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8 هزار کانال تلگرامی به ثبت رسیده اند
ـــی  ـــای تلگرام ـــه کانال ه ـــد ک ـــرح ش ـــث مط ـــن بح ـــته ای ـــال گذش از س
ـــا  ـــی ت ـــند ول ـــت برس ـــه ثب ـــاد ب ـــو، در وزارت ارش ـــزار عض ـــاالی 5 ه ب
ـــا  ـــد ام ـــدام کردن ـــن کار اق ـــرای ای ـــی ب ـــداد کم ـــش تع ـــت پی ـــد وق چن
ـــدن  ـــت ش ـــان از ثب ـــه نش ـــت ک ـــده اس ـــر ش ـــاری منتش ـــی آم ـــه تازگ ب
ـــاد  ـــگ و ارش ـــر فرهن ـــی دارد. وزی ـــای تلگرام ـــادی از کانال ه ـــداد زی تع
ـــو در  ـــزار عض ـــاالی 5 ه ـــال ب ـــزار کان ـــون 8 ه ـــت: تاکن ـــالمی گف اس
ـــالمی  ـــاد اس ـــگ و ارش ـــازی وزارت فرهن ـــای مج ـــز فض ـــتم مرک سیس

مشـــخصات خـــود را ثبـــت کرده انـــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا ســـیدرضا صالحـــی امیـــری وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد 
ـــد  ـــزود: چن ـــب اف ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــگاران ب ـــع خبرن ـــالمی در جم اس
کانـــال درخواســـت مجـــوز کرده انـــد و مجـــوز بـــرای آن هـــا صـــادر 

ـــت.  ـــده اس ش
ــت  ــه ریاسـ ــه بـ ــازی کـ ــی مجـ ــورای عالـ ــه شـ ــاس مصوبـ بر اسـ
رئیـــس جمهـــور و ســـران ســـه قـــوه تشـــکیل شـــد، مقـــرر شـــد 
ـــود. وی در  ـــام ش ـــازی انج ـــای مج ـــت از فض ـــاماندهی و صیان ـــه س ک
ـــدف  ـــا دو ه ـــاماندهی ب ـــت و س ـــن صیان ـــرد: ای ـــح ک ـــال تصری ـــن ح عی
اساســـی در فضـــای مجـــازی همـــراه اســـت. یکـــی دسترســـی آزاد 
ـــر  ـــت و دیگ ـــک فرص ـــوان ی ـــه عن ـــازی ب ـــای مج ـــه فض ـــگان ب هم
ـــئونات  ـــا ش ـــه ب ـــوری ک ـــش از ام ـــازی و پاالی ـــای مج ـــت از فض صیان

اخالقـــی و دینـــی جامعـــه مغایـــرت دارد.
ــای  ــی فضـ ــورای عالـ ــاره شـ ــه داد: در این بـ ــری ادامـ  صالحی امیـ

ـــو  ـــزار عض ـــاالی 5 ه ـــای ب ـــا کانال ه ـــه م ـــرد ک ـــب ک ـــازی تصوی مج
ـــم.  ـــت کنی را ثب

چنـــان چـــه پیـــش از ایـــن نیـــز همـــه ســـایت ها و خبرگزاری هـــا 
بـــرای هرگونـــه فعالیـــت، مجـــوز الزم را از وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 

ــد.  ــالمی می گرفتنـ اسـ
ـــت  ـــق ثب ـــم از طری ـــا معتقدی ـــرد: م ـــح ک ـــاد تصری ـــگ و ارش ـــر فرهن وزی
ـــت در  ـــوع فعالی ـــر ن ـــبکه ها، ه ـــه ش ـــدن هم ـــنامه دار ش ـــی شناس یعن
شـــبکه اجتماعـــی از نظـــر ایـــن وزارتخانـــه مشـــروط بـــه این کـــه 
ـــد،  ـــی جامعـــه نباش ـــی و فرهنگ ـــئونات اخالق ـــون و ش ـــا قان ـــر ب مغای

مجـــاز شـــمرده می شـــود. 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ ــت کانال هـ ــدف از ثبـ ــرد: هـ ــد کـ وی تاکیـ
وقتـــی یـــک فـــرد در شـــبکه اجتماعـــی فعالیـــت می کنـــد، کامـــاًل 
ـــا  ـــت و ی ـــکایت داش ـــد ش ـــردی قص ـــر ف ـــا اگ ـــد ت ـــنامه دار باش شناس
ـــدا  ـــراد ورود پی ـــی اف ـــم خصوص ـــه حری ـــا ب ـــد ی ـــت ش ـــردی اهان ـــه ف ب
ـــراد در  ـــی اف ـــرای تمام ـــی ب ـــری حقوق ـــایی و پیگی ـــکان شناس ـــد ام کردن

جامعـــه وجـــود داشـــته باشـــد. 
ـــوق  ـــاع از حق ـــه و دف ـــم خصوصـــی جامع ـــاع از حری ـــری دف صالحـــی امی
مـــردم را از اهـــداف ثبـــت شـــبکه های مجـــازی و کانال هـــا عنـــوان 
ــا ایـــن موضـــوع معمـــول اســـت  کـــرد و ادامـــه داد: در همـــه دنیـ
ـــز  ـــان نی ـــال در آلم ـــرای مث ـــت و ب ـــران نیس ـــه ای ـــوط ب ـــا مرب و صرف
ـــی  ـــر طبیع ـــک ام ـــود دارد و ی ـــازی وج ـــای مج ـــارت بر فض ـــس نظ آژان

ـــت.  ـــی اس و قانون
ـــه ای  ـــه توصی ـــه چ ـــورد این ک ـــوالی در م ـــه س ـــخ ب ـــه در پاس وی در ادام
بـــه رئیـــس دولـــت دوازدهـــم در حـــوزه کاری خودتـــان دارید، بیـــان 
کـــرد: پیشـــنهاد مـــن بـــه رئیـــس جمهـــور آتـــی ایـــن اســـت کـــه 
حـــوزه فرهنـــگ را بـــه عنـــوان زیرســـاخت توســـعه ملـــی در نظـــر 
ـــول  ـــعه، تح ـــوع توس ـــر ن ـــرای ه ـــی ب ـــه اصل ـــگ پای ـــرا فرهن ـــرد، زی بگی
ـــی  ـــث فرهنگ ـــه مباح ـــزی ب ـــر چی ـــل از ه ـــه قب ـــت و جامع ـــی اس و تعال

ـــاز دارد.  ـــی نی ـــالق اجتماع و اخ

J    ،چند روز است که وقتی مانیتور سیستم را روشن می کنم
تصویرلرزش و پرش دارد اما وقتی کابل مانیتور به کیس را کنترل 
می کنم این مشکل حل می شود اما بعد از ساعتی که سیستم را 
دوباره روشن می کنم، هنوز این پرش صفحه وجود دارد.آیا اشکال 

ازکابل بین مانیتور و کیس است؟صفحه نمایش LCD دارم
اگر این لرزش با تغییر رنگ تصویر همراه است حتما مشکل از کابل است. 
همچنین این مشکل می تواند از پورت خروجی تصویر که روی کارت گرافیک 
نصب شده ، باشد. ابتدا شما کارت گرافیک را به صورت نرم افزاری مجدد نصب 
کنید. مانیتور را با یک سیستم دیگر بررسی کنید تا مطمئن شوید مشکل از مانیتور 
نیست. درصورتی که مشکل برقرار بود، سیستم را برای رفع عیب به صورت کامل 
به تعمیرگاه ببرید. مدتی است سیستم من روشن می شود ولی ویندوز باال نمی آید، 
لطفا راهنمایی کنید که مشکل از کجاست. ضمنا قبال به خاطر دمای باال سیستم 

خاموش می شد. سیستم عامل ویندوز ایکس پی است.
دوست عزیز شما باید دقیقا مشخص می کردید که سیستم تا چه مرحله ای روشن 

می شود. اگر بایوس سیستم مشخصات را درج می کند، یعنی همان صفحه سیاه 
رنگ با نوشته های زیاد؛ مشکل از ویندوز است. اگر سیستم روشن می شود و فقط 
صدای فن به گوش می رسد و هیچ تصویری یا صدای دیگری ندارید باید به سراغ 
سخت افزار بروید. ابتدا رم را بررسی کنید که سالم باشد. بعد از آن به سراغ گرافیک 
بروید و در مرحله بعد مادربورد را بررسی کنید. هرچند که بنا به تجربه باید گفت 

مشکل از مادربورد است.
J    آمدن باال  در حین  را روشن می کنم،  زمانی که سیستم 

ویندوز صفحه ای آبی رنگ که درون آن متونی نوشته شده است 
ظاهر می شود و در مدت کمتر از 2 ثانیه سیستم راه اندازی مجدد 
می شود. الزم به ذکر است که با عوض کردن ویندوز و حتی 

فرمت هارد دیسک نیز این مشکل بر طرف نمی شود.
درمورد صفحه آبی مرگ چندین بار توضیح داده ایم. به اختصار، این پیام نشان از 
یک مشکلی است که در آن رابط های بین نرم افزار و سخت افزاری هم خوان نبوده 

یا مشکل سخت افزاری اجازه کار را از نرم افزار گرفته است. 

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

Monitor
۳.۰۵۰.۰۰۰BENQ DL2020 19.5”
۳.۶۳۰.۰۰۰Samsung LED S19R325N
۳.۹۰۰.۰۰۰LG MP38-AB IPS 20”
۴.۰۰۰.۰۰۰LG MP38-HB IPS HDMI 20”
۶.۰۰۰.۰۰۰LG MP58-VQ IPS HDMI 22”

MainBoard
۲.۴۵۰.۰۰۰GIGABYTE H81M-S2PH
۲.۸۳۰.۰۰۰GIGABYTE H110M-S2PT
۵.۶۶۰.۰۰۰GIGABYTE H270-HD3P
۶.۶۰۰.۰۰۰GIGABYTE Z170XP-SLI
۷.۷۰۰.۰۰۰GIGABYTE Z270X-UD3

Processor
۳.۲۵۰.۰۰۰AMD A8-7600 FM2 APU(4M Cache,3.1GHz)
۵.۷۰۰.۰۰۰AMD FX-8320(8M Cache,3.50GHz)
۶.۸۰۰.۰۰۰Intel Core i5-4460(6M Cache,3.20 GHz)
۷.۳۰۰.۰۰۰AMD FX 8370E APU(8M Cache,3.3GHz)
۱۲.۵۰۰.۰۰۰Intel Core i7-7700(8M Cache, 3.60 GHz)

Ram
۶.۶۰۰.۰۰۰16GB G.SKILL DUAL TRIDENTZ-16D 3200
۷.۵۰۰.۰۰۰16GB G.SKILL DUAL TRIDENTZ-14D 3200
۸.۹۵۰.۰۰۰32GB G.SKILL DUAL RIPJAWS 2400
۱۱.۷۰۰.۰۰۰32GB G.SKILL DUAL RIPJAWS 3200
۱۲.۷۰۰.۰۰۰32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 3200

Hard
۲.۲۵۰.۰۰۰Seagate 1TB Blue 8MB NOOTBOOK
۲.۴۵۰.۰۰۰Western 1TB Blue 8MB NOOTBOOK
۲.۹۵۰.۰۰۰Western 2TB BLUE 64MB
۴.۶۷۰.۰۰۰SILICON 2TB A85 EXT
۶.۱۰۰.۰۰۰Western 4TB Purple 64MB

VGA Card
۱.۸۰۰.۰۰۰GIGABYTEGT N610 2GB DDR3 64bit
۵.۲۰۰.۰۰۰GIGABYTEGT GTX 750Ti OC 2GB DDR5 128bit
۶.۹۰۰.۰۰۰XFX ATI 7970 3GB DDR5 384bit

۸.۰۰۰.۰۰۰XFX ATI 6990 4GB DDR5 512bit
۱۲.۰۰۰.۰۰۰XFX ATI 7990 6GB DDR5 384bit


