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تعرفه خدمات در شبکه ملی اطالعات
اخیر  مصوبه  تشریح  ضمن  مجازی  فضای  ملی  مرکز  فناوری  معاون 
شورای عالی فضای مجازی در خصوص سند تبیین الزامات شبکه ملی 
شبکه  در  خدمات  تعرفه  تعیین  بر ضرورت  سند  این  در  گفت:  اطاعات، 
و  مبداء  ترافیک،  نوع  ازای  به  سیاست  اعمال  قابلیت  بر اساس  مذکور 
مقصد خدمات، تاکید شده است. عباس آسوشه با اشاره به این که شبکه 
ملی اطاعات دارای استقال و حد و مرز های معین و مشخصی است، 
اظهار داشت: عدم اتکای شبکه به شبکه هایی غیر از خود در تأمین کلیه 
زیرساخت ها، خدمات ارتباطی و پایه کاربردی مانند ایمیل، پیام رسان و 
و  ارزیابی  و  پایش  طراحی،  برنامه ریزی،  در  اتکایی  خود  ملی،  جویشگر 
در  آن  از  حمایت  و  بومی سازی  نظام مند  پیشبرد  و  الزم  ارتقای  و  توسعه 
الیه ها و ابعاد مختلف شبکه، از اصول حاکم بر این شبکه است. وی افزود: 
قابلیت  اطاعات،  ملی  شبکه  شبکه های  زیر  میان  ارتباطات  برقراری 
توسعه بومی و اختصاصی سازی، امکان تعریف، ایجاد، نگهداری و توسعه 
خدمات  مناسب  کشوری  پوشش  اختصاصی،  مختلف  زیرشبکه های 
پهن باند،  دسترسی  و  تجمیع  و  شبکه ها  ظرفیت  افزایش  و  پهن باند 
متناسب با نیاز های خدمات و محتوای بومی، از مهمترین وجوه این شبکه 
است که این امکان را به وجود می آورد تا تعرفه استفاده از خدمات شبکه 
ملی اطاعات برای کاربران، بسیار کمتر از هزینه های استفاده از خدمات 
خارجی باشد. معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت 
نیاز  مورد  خدمات  تعرفه  گفت:  مجازی،  فضای  خدمات  بر بازار  مدیریت 
مردم در شبکه ملی اطاعات جهت دستیابی به خدمات مختلف و متنوع 
سایر خدمات و  آموزش الکترونیک و  از جمله دولت، سامت، تجارت و 
کاربران  تا  شود  اعمال  و  تعیین  گونه ای  به  باید  جامعه  عمومی  نیاز های 
تفاوت و پایین بودن هزینه  های آن را در مقایسه با خدمات خارجی احساس 
متناسب  می بایست  عمومی  خدمات  بخش  در  تعرفه  این  به ویژه  نمایند، 

اقتصادی  پذیری  رقابت  آسوشه  گردد.  تعیین  جامعه  مالی  استطاعت  با 
داشت:  اظهار  و  قرارداد  توجه  مورد  را  اطاعات  ملی  شبکه  در  خدمات 
اطاعات،  ملی  شبکه  در  داخلی  خدمات  کیفیت  و  تنوع  هزینه،  کاهش 
برای کاربر نهایی و ارائه دهندگان خدمات و محتوا، نقش بسزایی در رونق 
تولید خدمات و محتوی متناسب با نیاز روز افزون کشور، خواهد داشت. 
وی، تفاوت در تعرفه هزینه  های استفاده از خدمات شبکه ملی اطاعات 
شبکه  این  افزود:  و  دانست  تاثیر گذار  و  مهم  را  خارجی  مشابه  خدمات  با 
ظرفیت های بسیاری را در تولید ثروت، اشتغال زایی، توسعه کسب وکار و 
درآمدزایی مستقیم و غیر مستقیم برای همه نقش آفرینان فضای مجازی 
کشور دارد. معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به سند تبیین 
اقتصادی،  برنامه ریزی  و  مدل ها  گفت:  اطاعات،  ملی  شبکه  الزامات 
تأمین مالی و کسب وکار در شبکه ملی اطاعات باید به گونه ای باشد که 
به  رسیدن  تا  راهبردی،  حمایتی-  خدمات  و  کان  زیرساخت های  در  جز 
مرحله رشد و بلوغ کامل، بتوانند به صورت خودگردان در اعمال مدیریت 
و  پایش  و  توسعه  پشتیبانی،  اجرا،  منابع،  تأمین  طراحی،  برنامه ریزی،  و 
ارزیابی با استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی و دانش بومی، اداره 
ضروری  را  تبانی  و  قیمت  جنگ  فرآیند  هرگونه  با  مقابله  آسوشه  شوند. 
باید  مجازی  فضای  خدمات  بازار  مناسب  مدیریت  در  گفت:  و  دانست 
ضمن تعیین تعرفه مناسب، با کنترل اندازه مناسب بازار و تعداد بازیگران 
و  سرمایه گذاری  معنوی،  مالکیت  از  محافظت  به  ویژه  توجه  و  کشور  در 
به  توجه  از  هدف  همچنین  وی  گردد.  تضمین  مناسب  سرمایه  بازگشت 
موضوع تعرفه ها و مدل اقتصادی شبکه ملی اطاعات را منطقی کردن 
تأمین  از  ناشی  شبکه  هزینه های  کاهش  با  وگفت:  دانست  هزینه ها 
تسهیات زیرساختی برای خدمات و محتوا بومی و مطابق با ارزش های 
می باشد. اطاعات  ملی  شبکه  اهداف  از  که  است  اسامی  ایرانی 

J    سـالم بایت، اگر امـکان دارد روشـی را آموزش دهید تا
با اسـتفاده از آن بتوان به شـبکه  های بی سـیم با اسـتفاده از 

CMD متصل شد.

اتصال به شبکه های بی سیم در محیط ویندوز تنها با چند کلیک امکان پذیر 
است اما شاید برای تان جالب باشد که بدانید از طریق خط فرمان ویندوز 
بی سیم  شبکه های  به  مستقیما  می توانید  نیز   (Command Prompt)

اطراف خود متصل شوید. در ادامه به نحوه انجام این کار می پردازیم.
کلید های   Command Prompt فراخوانی  جهت  ابتدا  منظور:  بدین 
ترکیبی Win+R را فشار دهید. در محیط Run عبارت cmd را وارد کرده و 
Enter را بزنید. اکنون برای مشاهده کلیه شبکه های بی سیم اطراف خود 

دستور زیر را وارد کنید:
netsh wlan show networks

خواهید دید که کلیه شبکه های بی سیم اطراف تان لیست خواهد شد اما 
برای اتصال به یک شبکه بی سیم از طریق CMD، بایستی قبًا یک بار 

رمز  که  معنا  بدین  باشید.  شده  متصل  شبکه  آن  به  ویندوز  محیط  توسط 
 Profile این شبکه ذخیره شده باشد و به عبارت دیگر برای این شبکه یک
ذخیره شده باشد. برای مشاهده شبکه های بی سیمی که پروفایل آن ها در 

سیستم ذخیره شده است، دستور زیر را وارد کنید:
netsh wlan show profiles

این  کردن  وارد  پس از  که  بی سیمی  شبکه های  کلیه  به  می توانید  شما 
دستور لیست می شوند از طریق CMD متصل شوید. اکنون دستور زیر را 

وارد کنید:
netsh wlan connect name=«NetwrokName»

کنید.  وارد  را  نظر  مورد  شبکه  نام  بایستی   NetwrokName جای  به 
شد.  خواهید  متصل  نظر  مورد  بی سیم  شبکه  به   ،Enter فشردن  پس از 
این راه بسیار ساده است و با طی کردن مراحل ذکر شده به همان ترتیبی 
که گفته شده است، به سادگی می توانید با استفاده از CMD به هر شبکه 

بی سیمی که دوست داشتید، اتصال پیدا کنید.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
VGA Card

1،190،000XFX 5450 1GB
1،580،000XFX 5450 2GB
1،970،000Geforce GT 730 2GB

2،980،000GV-N730-2GI
5،350،000GV-N75TOC-2GI

Monitor
3،650،000BENQ 20 DL2020
3،690،000LG 20M37
3،940،000Samsung S20
4،640،000Asus VX207NE
5،300،000Dell E1914H

MainBoard

6،750،000GA-Z170X-Gaming 3
5،650،000GA-Z170-HD3
4،700،000GA-H170-HD3
3،500،000GA-P110-D3
3،350،000GA-H110M-S2PH

CPU
1،260،000A4 3400
2،600،000Pentium G3250
4،320،000Core i3-6100
7،360،000Core i5-6400
13،550،000Core i7-6700K

Ram
1،170،000KingMax 4GB DDR3 1600
1،890،000KingMax 8GB DDR3 1600
1،190،000KingMax 4GB DDR4 2400
1،900،000KingMax 8GB DDR4 2400
4،260،000Geil 16GB DDR4 2400

Hard
2،150،0001TB SATA3 WD 64MB Blue
2،330،0001TB SATA3 WD 64MB Perpule
3،260،0002TB SATA3 WD 64MB
4،990،0004TB SATA3 WD 64MB Blue
1،380،000320GB SATA3 WD 8MB-Notebook


