
ســال دهم/شــمـاره چهارصد و پنجاه و پنج /چهـارشنبـه 23 فروردین 1396
1 2  A p r i l  2 0 1 7  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

فیلترینگ هوشمند، موفق یا ناموفق؟
دسترسـی بـه محتـوای ناسـالم و غیراخالقی موضوعی اسـت کـه هنگام 
دسترسـی شـهروندان بـه اینترنـت مخاطـرات و تهدید هـای متعـددی به 
همـراه داشـته و بـرای خانواده هـا نگرانی هـای بسـیار ایجـاد می کنـد. در 
ایـران کمیتـه ای متشـکل از 13 عضـو از نهاد های مختلف طی سـال های 
گذشـته با عنـوان کارگـروه تعیین مصادیـق محتـوای مجرمانـه رایانه ای 
فعالیت کرده و به بررسـی سـایت هایی که ممکن اسـت مطلب نامناسـبی 
داشـته باشـند، پرداختـه و دربـاره فیلتـر و پاالیـش آن هـا حکـم می دهند. 
عـالوه بر ایـن قـوه قضائیـه هـم در صـورت لـزوم و نیاز ایـن تـوان را دارد 
کـه برای فیلتر یک سـایت یـا نرم افزار دسـتور بدهـد. از سـوی دیگر وزیر 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات طـی سـال های گذشـته بار هـا و بار هـا 
بر ایـن نکتـه تاکیـد داشـته اسـت کـه دسترسـی بـه اینترنت جـزو حقوق 
شـهروندی محسـوب می شـود و دولـت بنا نـدارد بـه دلیل آن کـه ممکن 
اسـت بخـش کوچکی از یـک سـایت دارای مطلب نامناسـبی اسـت، کل 
آن را فیلتـر کنـد. برایـن اسـاس طرحی بـه نـام فیلترینگ هوشـمند که از 
سـال ها قبـل در دسـتور کار بـود، مـورد پیگیـری قـرار گرفـت و بـرای آن 
فاز هـای مختلفـی تعریـف شـد. همچنیـن این گونـه عنوان شـد کـه آغاز 
بـه کار ایـن طـرح از برخی شـبکه های اجتماعـی مانند اینسـتاگرام خواهد 
بـود و بدیـن ترتیب به طـور خـودکار عکس هـا و ویدئو هایی کـه محتوای 
نامناسـب یـا غیراخالقی داشـته باشـند از دسـترس خارج می شـود. اکنون 
پس از گذشـت مدت ها معلوم نیسـت کـه وضعیت نهایی طـرح فیلترینگ 
هوشـمند چگونـه اسـت و ایـن در شـرایطی اسـت که بـه تازگـی محمود 
واعظـی در صحبتـی اعالم کـرده که در گذشـته 95 درصد اسـتفاده ای که 
از اینترنـت صـورت می گرفت اسـتفاده صحیح بود و تنها پنـج درصد موارد 
به مسـائل نامناسـب اختصاص داشـت کـه اکنـون این رقم کاهـش یافته 
و بـه دو درصـد رسـیده اسـت. واعظـی پیـش از این هـم از انجـام مناقصه 

فیلترینگ هوشـمند اینسـتاگرام، تلگرام و سـایر شـبکه های اجتماعی خبر 
داده و گفتـه بـود 11 دانشـگاه در زمینـه فیلترینـگ هوشـمند شـبکه های 
اجتماعـی در حـال فعالیـت هسـتند و به نتایـج مطلوبی نیز دسـت یافته اند 
تـا بتـوان این طـرح را به خوبـی اجرا کـرد. وی همچنیـن یادآور شـده بود 
اولیـن تسـت ایـن فیلترینـگ بـرروی برخـی از شـبکه های اجتماعـی نیز 
به صـورت آزمایشـی در حـال اجراسـت و امیدواریم بتوانیم ایـن فیلترینگ 
را بـه خوبـی عملیاتـی کنیـم اما بـا این همه بـا وجـود این که زمانـی برای 
اجـرای ایـن طـرح سـه فـاز مختلـف و تاریخ هـای متعـدد در نظـر گرفته 
شـده بـود، در مقطعـی از زمـان بـه دنبـال پیگیری هـای صـورت گرفتـه 
در خصـوص آخریـن وضعیـت ایـن طـرح، اعـالم شـد: اجـرای ایـن طرح 
بسـتگی بـه کار دانشـگاه ها در ایـن مـورد دارد و زمـان خاصـی بـرای این 
موضـوع پیش بینی نشـده اسـت. معـاون وزیر ارتباطـات و رئیس سـازمان 
تنظیـم مقررات ارتباطات نیز سـال گذشـته در گفت وگویـی از برنامه ریزی 
بـرای سـرمایه گذاری 1000 میلیـاردی در حوزه شـبکه های اجتماعی خبر 
داد و گفـت: تـالش داریـم ایـن برنامه ریزی هـا بـه گونـه ای باشـد که این 
سـرمایه گذاری بـا سـود منطقی همـراه باشـد. دبیر شـورای عالـی فضای 
مجازی هم در رابطه با فیلترینگ هوشـمند معتقد اسـت: برای پاك سـازی 
هوشـمند فضای مجـازی دسـتگاه های مختلفی مـورد بحث قـرار گرفتند 
و میزان کارایـی ایـن دسـتگاه ها در دو سـال اخیـر بهبـود پیدا کرده اسـت، 
امـا متناسـب با آن تولید اطالعات غیراخالقی نیز گسـترش داشـته اسـت. 
فیروزآبـادی ادامه داد: فیلترینگ هوشـمند به طور خاص در جلسـات شـورا 
تصویب نشـده اسـت، اما یکـی از زیر مجموعه های شـبکه ملی اسـت که 
مشـخصات این شـبکه در شـورا در حال تصویب اسـت. دبیر شـورای عالی 
فضـای مجـازی در رابطـه بـا میـزان موفقیـت فیلترینگ هوشـمند گفت: 
چـاره ای جـز فیلترینـگ هوشـمند نداریـم وایـن برنامـه باید موفق شـود.

J    زمانـی که کلیـد پاور سیسـتم را می زنم مانیتور روشـن
نمی شـود. ضمنـا بوقـی کـه همزمـان بـا روشـن شـدن 
سیسـتم بـه صـدا در می آیـد هـم شـنیده نمی شـود. برای 
رفـع مشـکل یک بـار سیسـتم را از برق جدا می کنـم بعد با 
اتصـال دوباره سیسـتم و مانیتور روشـن می شـود و بوق هم 

می زنـد بـه نظر شـما اشـکال از بایوس اسـت؟
باتوجـه بـه آن  کـه بعد از کشـیدن پـاور به صـورت کامل از برق سیسـتم 
بـه حالـت قبـل بـاز می گـردد، بـه احتمـال زیـاد مشـکل از پـاور اسـت. 
درعیـن حـال اگر در به روزرسـانی بایوس مهـارت کافی داریـد می توانید 
ایـن کار را انجـام دهیـد و نتیجه را مشـاهده کنید. برای ارائه پاسـخ دقیق 
بـه ایـن نوع مشـکالت بایـد کل قطعـات سیسـتم را به صـورت جداگانه 
بررسـی کـرد چرا کـه این احتمـال نیز وجـود دارد کـه مشـکل در اتصال 

کوتاه یکـی از قطعات باشـد.

J    .اسـت آنبـورد  گرافیـک  کارت  دارای  مـن  مادربـورد 
می خواهـم یـک کارت گرافیک جداگانه برایـش نصب کنم.
بـرای ایـن کار بایـد کارت آنبـورد را از مدار مادربـورد حذف 
کنـم؟ اگـر جـواب مثبـت اسـت چگونـه ایـن کار را انجام 

؟ هم د
اگـر بـه اندازه کافـی در ایـن زمینه تخصص ندارید بهتر اسـت بـرای این 
کار از فـردی کمـک بگیریـد که تا به حال کار سـخت افـزاری انجام داده 
اسـت امـا به طور کلـی خوب اسـت بدانیـد که نیـازی به این کار نیسـت 
و بـه محـض اضافـه  شـدن کارت جدیـد و نیـز نصـب پـورت مانیتـور به 
آن تصویـر از کارت مـورد نظـر پخـش خواهد شـد. البته اگـر می خواهید 
کارت قبلـی سیسـتم را در حالـت آمـاده به کار خـود قرار ندهـد می توانید 
از طریـق قسـمت مدیریـت سـخت افزار در کنتـرل پنـل، آن را غیر فعال 

نمایید.

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”

۲۲.۰۰۰.۰۰۰TV X.VISION XLU715 4K 48"

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
۵۵۰.۰۰۰Kingstone 2GB DDR2 800
۱.۰۰۰.۰۰۰PATRIOT 4GB DDR3 1600
۱.۰۵۰.۰۰۰KingMax 4GB/1600/NOTEBOOK
۲.۴۰۰.۰۰۰G.SKIL 8GB DDR4 2400
۴.۵۰۰.۰۰۰KingMax 16GB DDR4 DUAL 2400

Hard
۱.۸۹۰.۰۰۰Seagate 1TB Green 64MB
۲.۲۰۰.۰۰۰Seagate 1TB Blue 8MB NOOTBOOK
۳.۱۰۰.۰۰۰SSD LITEON 240GB 555/470MB
۵.۲۲۰.۰۰۰Western 4TB BLUE 64MB
۵.۷۵۰.۰۰۰Western 4TB MY BOOK USB3 EXT

VGA Card
۱.۳۰۰.۰۰۰GIGABYTEGT N710 1GB DDR3 64bit
۱.۵۲۰.۰۰۰XFX ATI 5450 2GB DDR3 64bit
۴.۱۰۰.۰۰۰GIGABYTEGT 740 OC 2GB DDR5 128bit

۶.۹۰۰.۰۰۰XFX ATI 7970 3GB DDR5 384bit
۸.۰۰۰.۰۰۰XFX ATI 6990 4GB DDR5 512bit


