
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و چهل و سه /چهـارشنبـه 15 دی 1395
4  J a n u a r y  2 0 1 7  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

افزایش ظرفیت پهنای باند ملی
معـاون مرکـز فنـاوری اطالعـات وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات 
از افزایـش هفـت برابـری ظرفیـت پهنـای بانـد ملـی خبـر داد و گفـت: 
ظرفیـت پهنـای بانـد ملـی از 624 گیگابایـت در سـال 1392 بـه 4400 
گیگابایـت رسـیده اسـت. سـعید قربانـی در سـومین کنگـره بین المللی 
فنـاوری، اطالعـات و دانـش در دانشـگاه آزاد اسـالمی مشـهد اظهـار 
کـرد: میـزان پهنـای بانـد بین المللـی نیـز بـا رشـد هشـت برابـری بـه 
72 گیگابایـت در ثانیـه رسـیده اسـت. وی افـزود: در گذشـته در تامیـن 
زیرسـاخت ها عقـب افتادگی هـای جـدی در حـوزه فنـاوری اطالعـات 
وجـود داشـت کـه البته در سـه سـال گذشـته اقدامـات خوبـی در زمینه 
توسـعه زیرسـاخت های فناوری اطالعات و ارتباطات انجام شـده اسـت. 
معـاون مرکـز فنـاوری اطالعـات وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات 
خاطرنشـان کـرد: هنـوز در کشـور در ایجـاد فرصت هـای برابـر بیـن 
مناطـق شـهری و روسـتایی عقب هسـتیم که بـرای جبران ایـن امر در 
سـه سـال گذشـته مناطق روسـتایی فاقد پوشـش ارتباطی، احصا شـده 
و بیـش از 25 هـزار ارتبـاط روسـتایی و اتصـال بـه اینترنـت پرسـرعت 
ایجـاد شـد. قربانـی ادامـه داد: هم اکنـون در کشـور حـدود 37 میلیـون 
کاربـر اینترنـت وجود دارد کـه 28 میلیون نفـر از این تعداد دسترسـی به 
اینترنـت پرسـرعت دارنـد. وی با اشـاره به وجود مشـکالتی در سـرعت 
اینترنـت در کشـور افـزود: در صـورت اسـتفاده از ظرفیـت شـبکه ملـی 
اطالعـات مشـکل سـرعت اینترنت حـل می شـود. همچنیـن نگهداری 
منابـع داده ای در داخل کشـور امن نیسـت و بایـد از ظرفیت های داخلی 

در حـوزه داده و سـرویس اسـتفاده کرد.
قربانـی بـا بیـان این کـه ضریـب نفـوذ اینترنـت در کشـور 47 درصـد 
اسـت و مشـترکان تلفـن همراه نیـز هم اکنـون 76 میلیون نفر هسـتند، 
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هـزار و 497 کیلومتـر بـود کـه هم اکنـون ایـن میـزان بـه 57 هـزار و 
158 کیلومتـر افزایـش یافتـه اسـت. وی ادامـه داد: امـکان پایـش باند 
فرکانسـی نیـز در سـه سـال گذشـته بـا رشـد 56 درصـدی بـه 110 
کـرد:  خاطرنشـان  قربانـی  اسـت.  رسـیده  پوشـش  تحـت  گیگاهرتـز 
در سـه سـال گذشـته حـدود 32 هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری 
بـرای توسـعه شـبکه و پهنـه بانـد کشـور انجام شـده کـه دو برابـر این 
رقـم نیـز از سـوی بخـش خصوصی صـورت گرفته اسـت. وی بـا بیان 
این کـه در زمینـه کریـدور فنـاوری اطالعـات هم اکنون دو پـروژه ویژه 
پـارک اینترنـت اشـیا و ایجـاد شـهر هوشـمند الکتریکـی بـرای جـذب 
سـرمایه گذار در دسـتور کار قـرار دارد، تصریـح کـرد: در دنیـای وب و 
فضـای مجـازی، زبـان فارسـی از جایـگاه خوبـی برخـوردار نیسـت که 
یکـی از دالیـل ایـن موضـوع، فقـدان منابع علمـی تخصصـی معتبر در 

فضـای وب بـه زبان فارسـی اسـت.
معـاون مرکـز فنـاوری اطالعـات وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات 
ادامه داد: هر چقدر منابع علمی فارسـی بیشـتر تولید و اشـتراک گذاشـته 

شـود زبان فارسـی وضعیـت بهتری خواهد داشـت.
قربانـی در خصـوص تقویـت تعامـل بیـن دولـت، صنعـت و دانشـگاه 
عنـوان کـرد: بـرای تحقق ایـن موضـوع مدل هـای زیادی مطرح شـده 
ولـی تعامـل قابـل قبولـی وجود نـدارد بـه طوری کـه تعامل بیـن چرخه 
تبدیـل ایـده بـه محصـول و چرخـه تجـاری کـردن محصوالتـی که از 

ایـده دانشـگاهی نشـات گرفتـه، کند اسـت.
صنعـت،  حـوزه  در  کشـور  اپراتـوری  حاکمیـت  در  کـرد:  اضافـه  وی 
وجـود  سـرمایه گذاری  بـرای  دانشـگاهی  حـوزه  بـه  کافـی  اعتمـاد 
نـدارد. بـرای توسـعه ICT بایـد بـه ظرفیت هـای داخلـی و شـبکه ملی 

اطالعـات توجـه کـرد.

J    سالم بایت، شماره من در تلگرام بالک شده و ریپورت
شده ام، اگر امکان دارد راهنمایی کنید که چگونه می توانم رفع 

ریپورت شوم؟
همه کاربران تلگرام می توانند به کسانی که حتی شماره آن ها را ندارند نیز 
پیام بفرستند و مشکل قفل شدن حساب کاربری شما زمانی رخ می دهد 
که چند نفر شما را در تلگرام ریپورت کرده باشند و سپس تلگرام شما را 
یک فرد ناشناس و مزاحم در نظر می گیرد و برای مدتی حساب کاربری 
را تا مدتی  به کسی  امکان پیام دادن  که  به صورتی  را قفل می کند  شما 
نا معلوم ندارید. حال می توان برای رفع این مشکل با حساب ایمیل خود 
به آدرس Spam@Telegram.org یک پیام با موضوع Spam بنویسید 
و در متن شماره و Username تلگرام خود را ذکر کنید تا بنا به درخواست 
شما اکانت شما از لیست سیاه تلگرام خارج شده و به حالت اول برگردد.
 SpamBot@ روبات  از  می توانید  نبود  کارساز  شما  برای  باال  روش  اگر 
استفاده کنید!  در مرحله اول در قسمت Search عبارت @SpamBot را 

جست وجو کنید و بر روی آن کلیک کنید تا باز شود.
• در مرحله دوم Start را لمس کنید تا فرآیند گزارش آغاز شود و گزینه 

This Is a mistake را انتخاب کنید.  در مرحله سوم به ترتیب گزینه های 

Yes و No Ill Never Do any of This را انتخاب کنید.

• در ادامه باید متنی را برای روبات بنویسید که ما از قبل برای شما آماده 

کردیم. پس متن زیر را در قسمت Message کپی کنید.
Dear Telegram Support •

 My Telegram Account has been spammed suddenly and •

 I cannot sent message to any contacts whom i dont have

 their number and I want you to help me and Fix the issue

and remove my number from blacklist

Thanks. •

رفع  تاریخ  شامل  که  می کنید  دریافت  پیامی  روبات  طرف  از  بعد  اندکی 
ریپورت می باشد.

یک رقیب برای مک بوک اپل

 ،ZenBook Pro UX501VW «ایسـوس»  لپ تـاپ 
شـرکت  ایـن  شـکیل  و  زیبـا  لپ تاپ هـای  از  یکـی 
پیشـین  مدل هـای  شـبیه  آن  طراحـی  کـه  اسـت 
ذنبـوک اسـت. بدنـه تمـام فلـزی و باریـک آن برای 
رقابـت با مک بوک اپل سـاخته شـده اسـت. امکانات 
سـخت افزاری بسـیار خـوب، اسـتفاده از جدیدتریـن 
قطعـات موجـود در بـازار و صفحه نمایـش بـا دقـت 
تصویـر QHD از ویژگی هـای چشـمگیر ایـن لپ تاپ 
اسـت. ایـن دسـتگاه از پردازنـده نسـل ششـم اینتـل 
یعنـی Skylake و سـری Core i7 با محدوده فرکانس 
2,6 تـا 3,5 گیگاهرتـز بهـره بـرده اسـت. حافظـه رم 
ایـن دسـتگاه 12 گیگابایت اسـت. حافظـه هیبریدی 
متشـکل از یـک ترابایـت حافظه هارددیسـک و 128 
گیگابایـت حافظـه SSD، سـرعت بوت آپ دسـتگاه و 

همچنیـن انتقال اطالعات را در زمـان کوتاهی فراهم 
می کنـد. برای کار هـای گرافیکی، پردازنـده گرافیکی 
 GeForce GTX بـا مـدل NVIDIA سـاخت شـرکت
960M و 4 گیگابایـت حافظـه اختصاصـی اسـتفاده 

شـده اسـت کـه می تـوان گفـت تقریبـا از پس هـر 
کاری برمی آیـد و بـرای کار های گرافیکی سـنگین و 
بازی هـا مناسـب اسـت. صفحه نمایـش 15,6 اینچی 
بـا دقـت QHD از نـوع لمسـی بـا قابلیت چنـد لمس 
همزمـان، تجربـه تصویـری فوق العـاده و رنگ هایی 
ایـن  باریک بـودن  می دهـد.  کاربـر  بـه  را  زنـده 
دسـتگاه می توانـد توجیهـی بـرای نبـود درایـو نوری 
باشـد. بلندگو هـای ایـن لپ تـاپ هـم از تکنولـوژی 
SonicMaster اسـتفاده می کنـد کـه صـدای خوب و 

شـفافی را به وجـود مـی آورد. 
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