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الزام اتصال شبکه  های اختصاصی به شبکه ملی اطالعات
دبیـر شـورای عالـی فضـای مجـازی بـا بیـان ایـن کـه اصـاح نظـام 
احـراز هویـت در فضـای مجـازی کشـور، تقسـیم کار ملی، طـرح نظارت 
بررسـی  دسـت  در  را  نرم افـزار  و  سـخت افزار  خارجـی  بر شـرکت های 
داریـم و بـه تدریـج در شـورای عالی فضـای مجـازی بررسـی و تصویب 
خواهـد شـد، گفـت: در شـورا بـه اتفـاق آرا مسـئوالن مصـوب کردند که 
تمـام مشـترکین ارتباطات ثابـت و موبایلی در کشـور در تمامی حوزه  های 
فضـای مجـازی تا یک مـاه آینده احراز هویت شـده و در غیـر این صورت 
قطـع ارتباط مزبور شـود. سـید ابوالحسـن فیروزآبادی- دبیر شـورای عالی 
و رئیـس مرکـز ملی فضای مجازی کشـور افـزود: از رونـد حرکت فضای 
مجـازی تعابیـر و مفاهیـم مختلفـی مطـرح می شـود. در ابتـدا نـگاه بـه 
فضـای مجازی اطاع رسـانی یـک طرفه بـود و بعد بحـث تعاملی مطرح 
شـد و در نهایـت ایـن که آیـا جامعه مـا با توسـعه فضای مجـازی، جامعه 
اطاعاتـی اسـت، خدماتـی - اطاعاتـی، سـرگرمی و یا جامعه شـبکه ای 
اسـت. دبیـر شـورای عالی فضـای مجـازی گفت: بـه نظر می آیـد اتفاقی 
کـه در سـال  های اخیـر در دنیـا افتـاده این اسـت که ما شـاهد شـبکه ای 
رسـانه ای،  اطاع رسـانی،  حوزه  هـای  تمـام  در  بـاال  سـرعت  بـا  شـدن 
خدماتـی، سـرگرمی و حتـی اقتصـاد هسـتیم. وی بـا بیـان این کـه نظام 
شـبکه ای در دنیـا در حال توسـعه اسـت، تصریح کـرد: نظام شـبکه ای در 
فضـای مجـازی باعـث شـده تا تحـوالت اساسـی در دنیـا به وجـود آید و 
در حـال حاضـر پیام رسـان  ها، بازی های رایانـه ای و حتی نظام آموزشـی 
نیـز بـه صورت شـبکه ای شـده و افـراد در جهان بـا زبان  هـای مختلف با 
هـم رقابـت، بـازی، خریـد و فـروش و تجـارت می کننـد کـه بـا توجه به 
افزایـش تعـداد بازیگران و فعـاالن در فضای مجازی بحث مسـائل امنیت 
آن از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. فیروزآبـادی بـا تاکیـد بر ایـن که 
نظـام بانکـداری الکترونیک نیز به سـمت بانکـداری مجازی - شـبکه ای 

در حـال حرکـت اسـت، افزود: بـا توجه به تغییـر نظام بانکـداری به عنوان 
یکی از زیرسـاخت  های حیاتی در کشـور و حرکت آن به سـمت بانکداری 
مجـازی - شـبکه ای، در شـبکه ملـی اطاعات الـزام کردیم تـا بانک  ها و 
تمامـی زیرسـاخت  های حیاتـی در کشـور شـبکه  های اختصاصی داشـته 
باشـند بنابرایـن بایـد در فـاز اول شـبکه اختصاصـی ایجـاد کـرد و ایـن 
شـبکه  ها بایـد ویژگی  هـای خاصـی همچـون مبتنـی بـودن بر اقتصـاد 
مقاومتـی و طراحی داخلی داشـته باشـند کـه این ویژگی  ها در سـند تبیین 
الزامـات شـبکه ملی اطاعات آمده اسـت. وی با اشـاره به ایـن که اتصال 
شـبکه  های اختصاصی در شـبکه ملی اطاعات بایـد از طریق گیت  هایی 
صـورت گیـرد، گفـت: ایـن گیت  هـا باعـث می شـوند تـا اگـر بخشـی از 
شـبکه مـورد حمله واقع شـد بـه سـایر قسـمت  ها و بخش  ها وارد نشـود. 
دکتـر فیروزآبـادی تاکیـد کـرد: هنر مـا در شـبکه ملی اطاعـات و بحث 
کان ملی در حوزه فضای مجازی در کشـور تشـخیص زود هنگام اسـت 
چـرا کـه یکـی از بزرگترین مشـکاتی که در فضـای مجازی وجـود دارد 
بحـث فشـردگی زمـان و مـکان اسـت و دشـمن می توانـد در کسـری از 
ثانیـه از مرز هـای فضـای مجـازی وارد شـده و ضربـات جبـران ناپذیری 
وارد کنـد. دبیـر شـورای عالی فضـای مجازی اعـام کرد: اگـر در فضای 
مجـازی جنگ سـایبری شـکل گیرد مـا باید میـان یک حملـه معمولی و 
جنـگ سـایبری تمیـز قائـل شـویم و این مهـم به دلیـل فشـردگی زمان 
و مـکان پیچیدگـی بسـیاری دارد بنابرایـن بایـد بتوانیـم تقسـیم کار ملی 
خوبـی انجـام دهیم تـا در زمان مناسـب تمهیـدات مقابله جنگ سـایبری 
به عمـل آیـد. رئیـس مرکز ملـی فضای مجـازی کشـور اظهار کـرد: قبا 
نـگاه غربی  هـا بـه بحـث امنیـت در فضـای مجازی یـک امر پیوسـتاری 
بـود امـا بعـد از آن که دیدنـد نمی تواننـد امنیـت را جدا از زیرسـاخت  های 

حیاتـی تامیـن کننـد تفاوت  هایی ایجاد شـد.

J    سالم بایت، اگر امکان دارد راهی برای غیر فعال کردن 
شبکه وای فای به صورت خودکار در زمانی که اتصال از طریق 

کابل انجام می شود، آموزش دهید.
در  شبکه  قوی ترین  به  همیشه  ویندوز   ،WiFi شبکه یک  به  اتصال  هنگام 
دسترس عاقه مند است. اگر در محدوده چندین شبکه وای فای شناخته شده 
قرار گرفته باشید، ویندوز مایل است به شبکه ای که قوی ترین قدرت سیگنال را 
دارد متصل شود، نه شبکه ای که سریع تر است یا تعداد دستگاه های کمتری به 
آن متصل هستند. صرف نظر از قوی بودن یک شبکه بی سیم، اتصال با کابل 
شبکه تقریباً همیشه بهتر است و ویندوز آن را در اکثر مواقع به اتصاالت بی سیم 
ترجیح می دهد. با این وجود اگر سیستم شما کماکان با وجود اتصال از طریق 
کابل به یک شبکه بی سیم متصل می شود، می توانید ویندوز را مجبور کنید که 
در صورت اتصال کابل، اتصال بی سیم را فراموش کند و اتصال از طریق کابل را 
به آن ترجیح دهد. در ادامه به نحوه انجام این کار می پردازیم. با فرض از این که 
در حال حاضر به یک شبکه بی سیم متصل هستید، ابتدا بر روی آیکن WiFi در 

 Open Network and کلیک راست کنید و Taskbar محیط کنار ساعت در
 Open Network را انتخاب نمایید. پس از باز شدن پنجره Sharing Center

and Sharing Center، روبه روی قسمت Connections، شبکه هایی که به 

آن متصل هستید به چشم می خورد. بر روی شبکه وای فای مورد نظر کلیک 
کنید. با این کار پنجره Wi-Fi Status باز خواهد شد. در این پنجره بر روی 
دکمه Properties کلیک نمایید. سپس در پنجره Wi-Fi Properties نیز 
 Properties کلیک کنید. در این پنجره بر روی دکمه Configure روی دکمه
 Configure نیز روی دکمه Wi-Fi Properties کلیک نمایید. سپس در پنجره
کلیک کنید. با این کار هر زمان که در حال اتصال به این شبکه بی سیم بودید و 
اتصال از طریق کابل برقرار شد، ویندوز به طور خودکار اتصال از طریق کابل را 
 Disable به این اتصال بی سیم ترجیح می دهد. الزم به ذکر است در صورتی که
Upon Wired Connection در تب Advanced به چشم نمی خورد به این 

دلیل است که کارت شبکه بی سیم شما از این قابلیت پشتیبانی نمی کند. این 
روش بر روی تمامی نسخه های ویندوز قابل اجراست.

یک لپ تاپ معمولی و خوش قیمت

ازجملـه  «دل»  برنـد   «Inspiron 3558» لپ تـاپ
مدل هـای ۱5,۶ اینچـی میـان رده ایـن شـرکت اسـت 
کـه مخصـوص کاربری های معمـول و سـبک روزمره 
طراحـی و تولیـد شـده اسـت. بدنـه ایـن لپ تـاپ تماما 
از پاسـتیک مشـکی رنگ سـاخته اسـت و نزدیـک به 
۲۲ میلی متـر ضخامـت و ۲,۱۴ کیلوگـرم وزن دارد. این 
بدنـه، طراحـی سـاده و کیفیت سـاخت قابل قبولـی دارد 
و در برابـر فشـار، مقاومت خوبـی از خود نشـان می دهد. 
صفحه نمایـش ۱5,۶ اینچـی ایـن مـدل یـک نمونـه 
کامـا معمولی با پنـل TFT، وضـوح HD و روکش براق 
اسـت که بـرای کار در محیط هـای داخلـی کارایی الزم 
را دارد. روی لبه هـای چـپ و راسـت لپ تـاپ، شـاهد 
پورت هـا و درایـو نـوری هسـتیم و روی لبه هـای جلو و 
 پشـت، هیـچ پورتی وجـود نـدارد. مجموعـه پورت های

 ،LAN کامل هسـتند و شـامل پـورت Inspiron 3558 

یـک HDMI، یـک USB 3.0 و کارت خـوان روی لبـه 
سـمت چـپ و قفـل ضدسـرقت کنسـینگتون، درایـو 
نـوری، دو USB ۲,۰ و جـک ۳,5 میلـی متـری اتصـال 
هدفـون روی لبه سـمت راسـت قـرار گرفته انـد. از نظر 
سـخت افزاری هـم ایـن مـدل یـک محصـول کامـا 
میـان رده محسـوب می شـود که تنها بـرای انجـام امور 
معمـول و سـبک روزمـره می تـوان روی آن ها حسـاب 
بـاز کـرد. پردازنـده مرکـزی Core i3 5005U اینتـل، 
پردازشـگر گرافیکی آنبـرد اینتل، ۴ گیگابایـت رم و یک 
ترابایـت حافظـه داخلـی، مشـخصات فنـی مهـم ایـن 
مـدل هسـتند. یـک باتـری ۴ سـلولی لیتیوم یونـی بـا 
ظرفیت ۴۰ وات سـاعت هـم وظیفه توان رسـانی به این 

سـخت افزار ها و صفحه نمایـش را بـه عهـده دارد. 

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

Monitor: 15.6”TFT LED-backlit LCD-
Main Board:-

CPU: Intel Core i3 5005U-
Memory: 4 GB DDR3-

VGA: Intel HD Graphics 5500-
HDD: 1 TB-

Weight: 2.4 Kg-
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