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افزایش ظرفیت ترانزیت شبکه ارتباطات کشور
مدیرعامـل شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت گفـت: ترانزیـت پهنـای باند 
بین الملـل در شـبکه ارتباطـات کشـور از 100 گیگابیت در ابتدای سـال 
95 بـه 560 گیگابیـت در پایان سـال رسـید. محمدجـواد آذری جهرمی 
از پیگیـری اجـرای قانون برنامه ششـم توسـعه در راسـتای افزایش 60 
برابـری ظرفیـت ترانزیـت ارتباطـات بین الملـل و ایجاد شـرکت جدید 
ترانزیـت ارتباطـات بـه عنـوان برنامه  هـای سـال 96 خبـر داد. وی که 
در دیـدار نـوروزی بـا کارکنـان شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت سـخن 
3 سـال اخیـر بـرای  می گفـت بـه تالش  هـای صـورت گرفتـه طـی 
ایجـاد شـبکه ارتباطـی پایدار و با کیفیت در کشـور اشـاره کـرد و اظهار 
داشـت: امـروز همـه ارکان زندگـی مـا بـا فناوری  هـای اطالعـات گره 
خـورده اسـت و بهبود زندگـی مردم تحت تأثیر رشـد فناوری در کشـور 
نمایـان اسـت. آذری جهرمـی بـا بیـان این کـه کاربردهـای فنـاوری 
اطالعات در جامعه در حال شـفاف شـدن اسـت، خاطر نشـان کرد: هم 
اکنون شـاهد اسـتفاده مـردم از خدمات مبتنی بر شـبکه ملـی اطالعات 
بـرای  طوالنـی  صف  هـای  کـه  هسـتیم  آن  شـاهد  امـروز  هسـتیم. 
پرداخـت قبـوض، خریـد دفترچـه کنکور و انتخاب رشـته به مـدد دولت 
الکترونیـک حـذف شـده اسـت و 51 درصد مردم در سـالی که گذشـت 
در سرشـماری نفـوس و مسـکن بـا اسـتفاده از اینترنـت، اطالعاتشـان 
را ثبـت کردنـد. مدیـر عامـل شـرکت ارتباطات زیرسـاخت با اشـاره به 
ظرفیت  هـای ایجـاد شـده با اجـرای پروژه توسـعه الیـه انتقـال گفت: 
بـا اجـرای ایـن پـروژه ظرفیت شـبکه زیرسـاخت در الیـه انتقـال از 4 
ترابیـت بـه 10 ترابیـت افزایـش یافـت و بـا ایجـاد مراکـز تبـادل داده 
(NIX) در 7 شـهر شـاهد افزایـش دسترسـی بـه شـبکه ارتباطـی امـن، 

پایـدار و بـا کیفیـت بـه عنـوان زیرسـاخت دولـت الکترونیک هسـتیم. 
معـاون وزیـر ارتباطـات بهینه سـازی ظرفیت  هـای موجـود در شـرکت 

ارتباطـات زیرسـاخت، مدیریـت منابـع و هزینه  هـا و توقـف پروژه  های 
غیـر ضـروری را از جملـه اقدامـات صـورت گرفتـه در سـال 95 عنوان 
کـرد و گفـت: شـبکه ملـی اطالعـات یکـی از تکالیـف مهم ما بـود که 
بـه عنـوان مـدل توسـعه ایـن بخـش مـد نظـر قـرار گرفـت. چـرا کـه 
بـا حرکـت زندگـی نویـن بشـر بـه سـمت شـبکه  های مجازی، شـبکه 
ملـی اطالعـات فرهنـگ، اقتصـاد، اشـتغال و امنیـت مـا را تحـت تأثیر 
قـرار می دهـد. وی بـا اشـاره بـه وجـود نیـروی انسـانی متخصـص در 
ایـن حـوزه کـه بـه دلیـل نبـود بـازار کار، جـذب شـرکت های فناوری 
خارجـی شـده اند اضافـه کـرد: بازار ما در دسـت گـوگل، مایکروسـافت 
و اپـل اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه با وجـود تولیـد محتـوا، می توان 
شـاهد منابـع عظیـم اشـتغال در کشـور باشـیم. آذری جهرمـی کاهش 
قیمـت پهنـای بانـد توسـط شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت را بـا هـدف 
ملـی  شـبکه  بر بسـتر  مبتنـی  بومـی  سـرویس  های  قیمـت  کاهـش 
اطالعـات و ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان عنـوان کـرد و گفـت: مـا 
فقـط نمی توانسـتیم بـه فکـر درآمدزایـی باشـیم و بـه همیـن دلیـل با 
ایـن کاهـش قیمـت از یـک سـوم درآمدمـان کـه مبلغـی حـدود 640 
میلیـارد تومـان بود چشـم پوشـی کردیـم. مدیرعامل شـرکت ارتباطات 
زیرسـاخت از افزایـش درآمدزایـی ترانزیـت ارتباطـات کشـور خبر داد و 
تأکیـد کـرد: ترانزیـت ارتباطـات از 100 گیگابیـت در ابتـدای سـال 95 
بـه 560 گیگابیـت در پایـان سـال رسـیده و این مسـئله افزایـش درآمد 
در ایـن بخـش را بـه دنبـال داشـته اسـت. وی بـا اشـاره بـه موقعیـت 
اسـتراتژیک ایـران در ترانزیـت ارتباطـات بین الملـل خاطر نشـان کرد، 
بسـیاری بـا نـگاه اقتصـادی و انگیزه  های سیاسـی بـه دنبـال دور زدن 
ترانزیـت ارتباطـات از خـاك ایران هسـتند کـه تاکنون اجـازه این اقدام 

را بـه آن هـا نداده ایـم.

J    سـالم بایـت، چنـد وقتـی اسـت کـه می خواهـم یک
رم جدیـد بـرای سیسـتمم بخـرم، اما شـنیده ام کـه تعداد 
رم  های تقلبی در بازار بسـیار بیشـتر از گذشـته شده است. 
آیـا راهـی وجـود دارد تـا بتـوان رم اصـل را از غیـر اصـل 

تشـخیص داد؟
بلـه متاسـفانه این مشـکل در بازار ایـران وجود دارد و بسـیاری از قطعاتی 
کـه بـه کاربـران ارائـه می شـود، دارای مشـکالتی از این قبیل اسـت.در 
حقیقـت راهـی کـه بتوانیـد در محل خرید بـه راحتـی آن را اسـتفاده و از 
خریـد اصـل بـودن رم مطمئن شـوید وجـود ندارد. یکـی از راه  هـا همان 
وارد کـردن شـماره سـریال رم در سـایت سـازنده اسـت کـه آن را بتوان 
شناسـایی کـرد اما ایـن کار هـم در زمان خریـد تقریبا غیر ممکن اسـت. 
راه سـاده آن سـت که در زمـان خرید از فروشـگاه  های معتبـر خرید انجام 
دهیـد و نیـز رم را بـا گارانتی معتبر بخواهیـد تا خیالتان هـم از بابت اصل 

بـودن و هـم از بابـت دریافت پاسـخ در زمان مشـکل راحت باشـد.

J    دارم که درحـال حاضر کمی CRT یـک مانیتـور قدیمـی
لـرزش تصویر دارد. مشـکل را از چه طریق حـل کنم؟ برای 

تعمیر مانیتـور به کجـا مراجعه کنم؟
ایـن مشـکل می توانـد عوامـل زیادی داشـته باشـد برای آن  کـه مطمئن 
شـوید مشـکل از مانیتور اسـت و کارت گرافیک مشـکل ندارد بهتر است 
یـک مانیتـور دیگر را به سیسـتم وصل کنید. در صورتی که مشـکل دیگر 
وجـود نداشـت آن وقت به سـراغ مانیتـور بروید. دربـاره مانیتـور ابتدا این 
موضـوع را بگویـم که نسـل CRT ها خیلی وقت اسـت که منقرض شـده 
اسـت و درحـال حاضـر LCD هـا نیـز از دور خـارج شـده اند شـرکت  های 
بـزرگ خـط تولیـد آن  هـا را متوقـف کرده اند. امـروز نسـل LED ها حرف 
اول را می زننـد. با این توضیح پیشـنهاد ما آن سـت که مانیتـور را تعویض 
کنیـد همـه بـه نفـع چشـم  های شـما و هم بـه نفع جیـب شـما در زمینه 
کاهـش مصـرف بـرق اسـت. اگـر هـم ارادت خاصـی بـه مانیتـور فعلی 
داریـد می توانیـد بـه نمایندگـی مراجعه کنیـد البتـه در صـورت پذیرش.

باریک، سبک و مطمئن

برند VAIO که تا سال 2014 زیرمجموعه شرکت سونی 
بود، یکی از محبوب ترین لپ تاپ ها به شمار می رفت اما 
این شرکت تصمیم گرفت دیگر در زمینه تولید لپ تاپ 
فعالیت نکرده و این نشان تجاری را به یک شرکت ژاپنی 
فروخت. تولید این سری لپ تاپ ها با برند VAIO ادامه 
پیدا کرد، اما تنها در کشور ژاپن توزیع می شد. حال به 
تازگی این محصوالت به تمام دنیا عرضه می شوند و سه 
سری الترابوك Z، S و Z Flip در کشورمان هم موجود 
شده است. مدل S به نوعی میان رده ترین مدل محسوب 
مدل  این  ضخامت  دارد.  منیزیمی  بدنه ای  و  می شود 
نزدیک به 20 میلی متر و وزن آن تنها یک کیلوگرم است. 
استفاده از منیزیم باعث شده سری S سبک ترین مدل در 
بین محصوالت وایو باشد و جابه جایی بسیار آسانی داشته 
مات  مشکی  بدنه  قسمت های  تمامی  این که  با  باشد. 

است، اما باز هم کمی شاهد باقی ماندن اثرانگشت روی 
آن هستیم. صفحه نمایش 13 اینچی این آلترابوك، دقت 
Full HD و روکش مات دارد که نمونه ایده آلی برای انجام 

کار های معمول روزمره به شمار می رود. کیبورد این مدل از 
نوع جزیره ای با کلید های خوش ساخت است که می توان 
به راحتی با آن تایپ کرد اما تاچ پد آن کوچک است و 
به سختی می توان با آن کار کرد و به نوعی مجبور هستید 
یک ماوس جداگانه هم همراه آن خریداری کنید. باوجود 
پورت های  شاهد  هم  باز  باریک،  و  کوچک  نسبتا  بدنه 
متعدد و متنوعی روی لبه های این محصول هستیم که 
 HDMI، درگاه های  کنار  در   3,0  USB عدد سه  شامل 
VGA و LAN و کارت خوان می شود. این کانفیگ وایو S از 

لحاظ سخت افزاری یک آلترابوك قوی محسوب می شود 
و مجهز به پردازنده مرکزی سری Skylake اینتل است. 

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

لپتاپپیشنهادیهفته
Sony VAIO S Series 13"

Intel® Core™ i5-6200U(3MB Cache,2.30GHz)Processor

8GB DDR3 2133MHzRAM

128GB SSDHARD

Intel HD Graphics 520VGA

13" TFT LED-backlit LCD 1920x1080 TouchMONITOR

-OPTICAL DRIVE

1.3-MP HD1280 x 1024WEBCAM

4,400-mAh lithium polymerBattery

Intel dual-band Wireless-AC 3165Wireless

Windows 10 Pro 64-bitOperating system

3xUSB 3.0 - HDMI -VGA -LANPorts

1 KGWeight


