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  مجازی شدن فرآیند دانشگاه ها پس از شیوع ویروس کرونا، ثبت عادالنه نمرات پایان ترم دانشجویان را با چالش مواجه کرده است.
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بی عدالتی در ثبت نمرات دانشجویان، 
دستاورد مجازی شدن امتحانات

تامین ۷۰ درصد شبکه غذایی صخره های مرجانی از منابع اقیانوسی
گروه علمی و آموزشــی-  بر 
اســاس نتایج یک مطالعــه جدید، 
بیش از ۷۰ درصد شبکه های غذایی 
صخره هــای مرجانــی از منابع باز 

اقیانوسی تامین می شود.
آب های باز سطحی در مناطق 
گرمسیری از نظر مواد مغذی ضعیف 
هســتند و معموالً تصور می شود که 
نســبتاً حاصل خیر نباشــند، اما تازه 
ترین تحقیق انجام شده در خصوص 
این محیط ها از نظر زیست محیطی 
از آنچه کــه محققان قباًل تصور می 

کردند، ارزشمندتر است.
محققان دانشــگاه »نیوکاسل« 
در انگلیس در این مطالعه با استفاده 
از تجزیــه و تحلیل های پیشــرفته 
ایزوتوپــی، رژیم های غذایی چهار 
گونه ماهی »هامــور« )نوعی ماهی 
مناطق گرمسیری( را در نزدیکی یک 
صخره مرجانی در مالدیو ، بررســی 
کردنــد. این تجزیه و تحلیل نشــان 
داد که هر چهــار گونه این ماهی ها 
بــرای تغذیه به منابع باز اقیانوســی 
تکیه داشتند و این موضوع در مورد 
هامورهــای موجود در خارج از این 
صخره مرجانی حلقه ای شکل و نیز 
هامورهای یافت شده در داخل این 

تاالب صادق بود.  
محققــان حدس مــی زنند که 
هامورهــا از ماهی هــای پالنکتون 
خور که بــرای محافظت از خود به 

صخره های مرجانی متکی هســتند، 
تغذیه می کند.

آنهــا معتقدند که ایــن انرژی 
دریایی ممکن اســت از طریق ماهی 
هایی کــه این پالنکتــون ها را می 
خورند و بعــد خود تغذیه هامورها 
می شــوند، وارد این چرخه غذایی 

شده باشد.
محققــان تخمین مــی زنند که 
پدیده فراز جوشی )حرکت فرازین 
آبهای سرد و مغذی دریا که ماهی ها 
را جلب می کند( از اعماق اقیانوس 
منجر به انتقال آب غنی از مواد مغذی 
به ســطح آب می شــود کــه غذای 
پالنکتــون ها را تامین می کند و بعد 
این پالنکتون ها  خوراک بســیاری 
از ماهی های صخره ای می شــوند 
که سرنوشــت اغلب آنهــا به معده 

هامورها ختم می شود. 
ایــن محققان تایید کرده اند که 

شــبکه غذایی این صخره مرجانی 
در مالدیــو به اندازه زیــای به منابع 
دریایی تکیه دارد که از این اقیانوس 

باز  سرچشمه می گیرد. 
 آنها متوجه شدند که این منابع 
دریایی بیــش از ۷۰٪ از رژیم های 
غذایی اکوسیستم های صخره های 
مرجانی را تشکیل می دهد و بقیه آن 
از منابع مرتبط با صخره ها حاصل می 
شود. »کریستینا اسکینر« ، بوم شناس 
و نویســنده اصلی ایــن مطالعه ، در 
یک خبرنامه گفت: این مطالعه بینش 
مهمی را در مورد تغذیه اکوسیســتم 
های صخره هــای مرجانی، به ویژه 
وابســتگی آنها به تولیدات دریایی 

ارائه می دهد.
محققــان گفتنــد: نتایــج این 
مطالعــه ما را مجبــور می کند که در 
نحوه مشــاهده صخره های مرجانی 
تجدیدنظر کنیم و میزان ارتباط آنها را 

با اقیانوس اطراف برجسته می سازد.
درصورتیکــه ماهی های هامپر 
برای تامین غذای خود بیشتر به منابع 
دریایی متکی باشند، شاید آنگونه که 
بســیاری از تحقیقات شیالت پیش 
بینــی کرده اند، ایــن گونه از ماهی 
با از دســت دادن مرجان های زنده 
تحــت تأثیر قــرار نگیرند. از طرف 
دیگر ، برخــی مطالعات پیش بینی 
کرده اند که منابع اقیانوسی در آینده 
بــر اثر تغییرات آب و هوایی کاهش 

می یابند.
اگــر چنیــن موضوعی صادق 
باشــد و ماهی های هامپر به انرژی 
باز اقیانوســی متکی باشــند، در آن 
صــورت تحت تاثیر ایــن تغییرات 
قــرار خواهند گرفــت. صخره های 
مرجانی از قدیمی ترین و غنی ترین 
اجتمــاع موجودات زنــده بر روی 

زمین هستند. 
یکی  مرجانــی  صخره هــای 
از مهمتریــن، ظریفتریــن و متنوع 
ترین اکوسیســتم های آبی اســت 
که شــکل گیری آن بــه زمان زیادی 
نیــاز دارد و نقش بســیار مهمی در 
سالمت محیط زیست و آب و هوای 
کره زمین دارند. بیشــتر صخره های 
مرجانی بین پنج تا ده هزار سال عمر 
دارند و بسیاری از آن ها صخره های 
آبی روی هم انباشته شده ای هستند 

که میلیون ها سال قدمت دارند.

گروه علمی و آموزشــی-  
مسئول بسیج اساتید دانشگاه تهران 
گفت: اگر دانشجویان رشته ادبیات 
به درســتی مطالعه کرده باشند پس 
از فــارغ التحصیلی بیکار نخواهند 

ماند.
مســئول  ســیف،  عبدالرضا 
بسیج اساتید دانشگاه تهران درباره 

وضعیت رشــته ادبیات در کشور، 
اظهار کرد: در دانشگاه تهران رشته 
ادبیات پایداری هم در کنار ادبیات 

عمومی تدریس می شود.
او افــزود: ادبیــات پایداری 
همان ادبیات فارســی اســت که با 
گرایش پایداری برای دانشجویان 
مقطع فوق لیســانس ارائه می شود 

و پایداری بــودن آن به معنای این 
اســت که در بخش هایی از ادبیات 
موضوع دفاع مقدس مطرح شــده 
اســت. باید گفت که ادبیات دفاع 
مقدس گنجینه  پایان ناپذیری است 
که خاطرات و وصیت نامه  بزرگان 
دفاع مقدس را به نمایش می گذارد.

ســیف تصریــح کــرد: آثار 

ارزنده ای مانند دختر شینا، گلستان 
یازدهم از زبان همســران شــهدا، 
روز هــای بی آینه از زبان همســر 
ســردار بزرگ حسین لشکری و ... 
در حوزه ادبیات پایداری نوشــته 
شده که افتخارات بزرگی محسوب 

می شوند.
این استاد تمام ادبیات دانشگاه 

تهــران ادامه داد: بازار کار رشــته 
ادبیات به صورتی اســت که برای 
تدریــس، تحقیــق و ... کارآمد و 

کارگشاست. 
امروزه ادبیات فارســی ایران 
جایــگاه جهانی دارد و حدود ۱۶۵ 
کشور در دنیا آن را مطالعه می کنند. 
باید گفت که بســیاری از استادان 
ادبیات دانشگاه کشور های مختلف 
دانش آموختگان دانشــگاه تهران 

هستند.

ســیف بیان کرد: رشته ادبیات 
فارســی به عنوان رشته دوم جهان 
پرطرفدار است و دانش آموختگان 
آن با عالقه زیاد جذب این رشته شده 
اند. آثار فردوسی، حافظ، سعدی و 
موالنا همواره در کشــور های دیگر 

جذابیت دارند.
مسئول بسیج اساتید دانشگاه 
تهران دربــاره وضعیت اشــتغال 
فارغ التحصیالن رشــته ادبیات در 
جهــان، گفت: فــارغ التحصیالن 

مقطع لیسانس ادبیات می توانند در 
مشاغلی مانند معلمی، ویراستاری 
در وزارت ارشــاد و یــا در حوزه 
فعالیت هــای تحقیقاتی وارد بازار 

کار شوند.
این استاد تمام دانشگاه تهران 
ادامه داد: فارغ التحصیالن ارشــد و 
دکتری رشــته ادبیات فعالیت های 
علمی مانند تدوین مقاالت و چاپ 
کتاب هــای گوناگون را در مدارس 
و فرهنگســرا ها و مکان های دیگر 

انجــام می دهنــد و در صورتی که 
افراد به درستی مطالعه کرده باشند 
هیچ فارغ التحصیل بیکاری در رشته 

ادبیات فارسی نخواهیم داشت.
مسئول بسیج اساتید دانشگاه 
تهران یادآوری کرد: دانشــجویانی 
که قصد انتخاب رشــته ادبیات در 
دانشــگاه تهران را دارند باید رتبه 
قبولی آن ها در مقطع کارشناسی سه 
یا چهار رقمی، در ارشد دو رقمی و 

در دکتری تک رقمی باشد.

علت بیکاری دانشجویان رشته ادبیات پس از فارغ التحصیلی

گروه علمی و آموزشی- مجازی 
شدن دانشگاه ها و مدارس برای سیستم 
آموزشــی ایران تجربه جدیدی بود که 
همــه افراد به خصوص مســئوالن و 
دانشــجویان را با چالش جدی مواجه 
کرد. باعث شــد تا اساتید با نکات ریز 
و درشــت ســامانه های الکترونیکی 
دانشگاه ها آشنا شوند و بعد از طی کردن 
پستی و بلندی های زیاد با دانشجویان 
ارتبــاط گرفته و مانع بــروز هر گونه 
اختاللی در روند آموزشی آن ها تا حد 

امکان شوند.
در دو تــرم متوالــی به صورت 
مجازی برگزار شــد، امــا در این بین 
دانشگاه هایی هم وجود داشتند که برای 
رفع مشــکل دانشــجویان به صورت 
حضوری پذیرای دانشجویان بودند و 
تــا حد امکان اختالالت به وجود آمده 
را رفع می کردند تا دانشجویان مشکلی 
از بابت درس خواندن با مجازی شدن 
آموزش ها نداشته باشند، در حال حاضر 
هم دانشگاه ها تصمیم گرفتند تا برای 
در امان ماندن سالمت هزاران دانشجو 
کالس ها را همانند دو ترم گذشــته به 
صورت الکترونیکی برگــزار کنند و 
برخــی از دروس عملی که امکان ارائه 
آن ها به شیوه الکترونیکی وجود ندارد 

را حضوری ارائه دهند. 
با وجود اینکه تمامی آموزش ها 
به صورت مجازی برگزار شــد به تبع 
آن وزارت علوم هم به تمامی دانشگاه 
ها در سراســر کشور ابالغ کرد تا همه 
امتحانات پایان ترم برای دانشجویان به 
شیوه مجازی باشد، اما با مجازی شدن 

آزمون های پایان ترم، مشکالت سامانه 
و قطعی اینترنت از یک طرف، استرس 
دانشجویان برای قبولی در امتحانات با 
نمره عالی هم از طرف دیگر باعث شد 
تا برخی از افراد نمره خوبی کسب نکنند 
و معدل آن ها پایین آید و بر خالف آن 
ها برخی دیگر با تالش زیاد یا تکیه بر 

تقلب نمره خوبی گرفتند. 
باید گفت که  امتحانات مجازی 
آنقدرها هم ســخت نیست و  استادان 
با کاهش زمان امتحان، امکان تقلب را 
کم کرده اند و به اینصورت ســواالت 
برای امتحان به شیوه جزوه  باز طراحی 
شــده اســت. به همین علت برخی 
از دانشــجویان نســبت بــه عملکرد 
سخت گیرانه اســاتید گالیه داشته و 
برخی دیگر معتقد بودند که با این شیوه 
برگزاری، عدالت آموزشــی زیر سوال 

رفته است.
در واقع بیشــتر دانشــجویان در 
امتحانــات مجازی تقلب کــرده  اند 
و همین کار باعــث افزایش میانگین 
نمرات آن ها شده است، به همین علت 
محصالن اعتقاد دارند که در امتحانات 
مجــازی عدالتی وجود نــدارد و اکثر 
اساتید یا دســت باال نمره می دهند یا 
اینکه نســبت به نمرات دانشجویان با 
بی تفاوتی رد می شــوند و هیچ فرقی 
بین دانشجویانی که در کالس حضور 
داشته اند، تمرینات متفاوتی حل کرده 
انــد یا امتحان را به خوبــی داده اند با 
دانشجویانی که چنین وظایفی را انجام 

نداده اند قائل نمی شوند. 
در ترم های گذشــته و با توجه به 
برگزاری مجــازی کالس های درس 
و عدم دسترســی به اینترنت و ســایر 

مشــکالت، برخی از دانشجویان ترم 
خــود را حذف کرده انــد تا بتوانند در 
صورت بهبود شرایط مجدداً درس های 
مربوطه را انتخاب کنند و با نمره عالی 
و بدون کاهش معدل تــرم را به پایان 
برســانند. البته برای رفع این مشــکل 
وزارت علوم هــم با ابالغ اطالعیه ای 
به دانشــگاه  ها خواستار این موضوع 
شــد که معاونان آموزشی و مسئوالن 
دانشگاهی با دانشجویانی که در شرایط 
کرونا دچار مشکالتی برای پاس کردن 
مجازی درس هایشان بودند همکاری 
کنند؛ با این اوصاف و با توجه به گزارش  
های ارائه شده بیشتر دانشگاه ها از این 
تصمیــم وزارت علوم پیروی کردند و 

مشکلی در این زمینه به وجود نیامد.
این نکته را نیــز باید مطرح کرد 
که برخی از دانشگاه ها از دستورالعمل 

وزارت علــوم مبنی بر همــکاری با 
دانشــجویانی کــه برای شــرکت در 
امتحانات مجازی با مشکالتی از قبیل 
قطعی اینترنت، قطعی برق ، اختالل در 
سامانه و ... مواجه می شوند سرپیچی 
کرده و حق را به اســتاد مربوطه دادند و 
همین امر باعث شده تا دانشجویان به 
ناحق نمرات کمتری دریافت کنند؛ به 
نظر می رســد بهترین گزینه این است 
که وزارت علوم با ورود مستقیم به این 
ماجــرا تمام ارزیابی هــا را به صورت 
دقیق انجام دهد تا در این میان حقی از 

دانشجویان ضایع نشود.
امــا در این میان نکته ای که توجه 
افراد را جلب می کند این است که برخی 
از دانشــجویان که در ترم آخر خود به 
سر می برند با مشاهده نمرات پایین تر 
از حد توقع دچار مشــکل می شوند و 
برای بررسی و تجدید نظر این نمرات به 
دانشکده های مربوطه مراجعه می کنند، 
اما گویــا برخی از معاون آموزشــی 
دانشــگاه ها با بــی توجهــی از کنار 
مشــکالت این دانشجویان که در حال 
فارغ التحصیل شدن هستند می گذرند و 
حمایت از آن ها برای کسب نمره کمی 

را به امروز و فردا موکول می کنند.
راهــکار وزارت علوم برای 
نمــره دهی به دانشــجویان در 

امتحانات مجازی
علــی خاکــی صدیــق، معاون 
آموزشــی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری درباره نظــارت بر امتحانات 
مجازی پایــان ترم، گفت: در ترمی که 
به صورت کامــل الکترونیکی برگزار 

شود، حتما چالش هایی ایجاد خواهد 
شد که یکی از آن ها برگزاری امتحانات 
و آزمــون  هــای مجــازی و ارزیابی 

دانشجویان است.
او ادامه داد: طرحــی در وزارت 
علــوم بــرای نمــره دهــی عادالنه 
دانشجویان با مجازی شدن آموزش ها 
مطرح شد که در آن الزم است تا استادان 
حتما به ارزیابی محصالن در طول ترم 
اقدام کــرده و تنها به نمــره پایان ترم 

دانشجو اکتفا نکنند.
خاکی صدیــق تصریــح کرد: 
ســبک امتحانات مجازی دانشگاه  ها 
باید تغییر یابد، برای مثال دانشــگاه  ها 
برای برگــزاری امتحانات حضوری 
 close دانشــجویان از سبک سنتی یا
book پیروی می کنند و دانشــجویان 
از حفــظ مطالــب را در برگه امتحانی 
یادداشــت می کنند، امــا در امتحانات 
مجازی از سبک open book استفاده 

شده است.
او اضافه کرد: آموزش پیوسته در 
طول ترم بســیار مهم است و گزارشی 
که از بســیاری از دانشگاه  ها گرفته ایم 
نشان می دهد که اعضای هیئت علمی از 
این روند پیروی کرده اند، یعنی استادان 
ارزیابــی دانشــجویان را در طول ترم 
جدی گرفته اند و اگر استادی ارزشیابی 
دانشــجویان را تنها با یک روش یعنی 
فقط از طریــق امتحان پایان ترم انجام 
داده باشد به هیچ عنوان روش قابل قبول 
و درستی نیســت و معاونان آموزشی 
موظف به نظارت بر این قضیه هستند.

معاون آموزشی وزارت علوم در 
پایان گفت: اگر دانشــجویی ادعا کند 
که اســتاد مربوطه بــه ناحق به او نمره 
داده، معاونان آموزشی و مدیران گروه 
بایــد مجدد نمره دانشــجو را ارزیابی 
کنند؛ چرا که این مســئله در امتحانات 
حضوری هم وجود دارد و تنها مختص 

به امتحانات الکترونیکی نیست.
توبیخ اســاتید در صورت 
ثبت ناعادالنه نمرات پایان ترم 

دانشجویان

سید حیدر میرفخرالدینی، معاون 
آموزشــی دانشــگاه فنی و حرفه ای 
کشــور درباره نظارت دانشــگاه  ها بر 
نمرات مجازی پایان ترم دانشجویان، 
اظهار کــرد: ۷۵ درصد از نمرات پایان 
ترم دانشجویان مربوط به فعالیت های 
کالسی و حضور و غیاب بوده و تنها ۲۵ 
درصد آن شامل امتحان پایان ترم است.

او افزود: به دانشکده  ها ابالغ کرده 
ایم تا هر جلسه از دانشجویان تکلیف 
درخواســت کــرده و از آن  ها امتحان 
بگیرند تا بر این اساس نمرات پایان ترم 

دانشجویان را ثبت کنند.
میرفخرالدینی تصریح کرد: اگر 
دانشجویان نسبت به نمرات پایان ترم 
اعتراضی داشتند باید از طریق معاونان 

آموزشی دانشکده  ها اقدام کنند.
معاون آموزشــی دانشگاه فنی و 
حرفه ای کشــور اضافه کرد: با رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی کالس  های 
عملی دانشــگاه فنــی و حرفه ای در 
مناطق آبی و زرد اســتان  ها به صورت 
فشرده و با حضور حداکثر ۵ نفر برگزار 
می شوند، همچنین به هر دانشجو یک 
خوابــگاه اختصاص داده می شــود تا 

سالمتی آن ها حفظ شود.
میرفخرالدینــی اظهــار کــرد: 
معاونان آموزشــی و مدیــر گروه ها 
همانند سال های گذشته که امتحانات 
به صورت حضوری برگزار می شــد 
مسئول نظارت بر امتحانات پایان ترم 
مجازی هستند و با ورود کامل به برگه 
پایان تــرم نمره دانشــجویان را ثبت 

خواهند کرد.
معاون آموزشــی دانشگاه فنی و 
حرفه ای کشــور بیان کرد: اگر استادی 
مقصر نمره کم دانشــجو در امتحانات 
پایان ترم باشد حتما توبیخ خواهد شد 
و نمره دانشجو از طرف دانشکده مرتبط 
مجدد ارزیابی می شود تا حقی در این 

میان ضایع نشود.
میرفخرالدینــی گفت: اســاتید 
دانشــگاه فنی و حرفــه ای بر خالف 
برخی از دانشگا ه های دولتی باید تمام 

برگه های امتحانی پایان ترم دانشجویان 
را بــه آموزش تحویل دهنــد تا نمره 
دانشــجویان بعد از نظــارت معاونان 

آموزشی دانشکده ها ثبت شود.
یــک و بــام و دو هوا ماندن 
نمــرات واقعی دانشــجویان با 

مجازی شدن امتحانات
حال باید ببینیم دانشگاه ها از چه 
ترفندی برای نمره دادن به دانشجویان 
استفاده می کنند! البته باید این موضوع را 
نیز مد نظر داشت که ممکن است برخی 
از دانشجویان با کم کاری در طول ترم 
و یــا عدم حضور در کالس  ها و تعداد 
زیاد غیبت هایشــان و همچنین ارائه 
ندادن پروژه ها و تکالیف عملی نمرات 
پایینی کسب کرده باشند که در این مورد 
اعتراض آن  ها بی دلیل و ناموجه است و 

نمی توان کاری برای آن ها کرد.
اما موضوع مورد بحث برخی از 
دانشجویان این است که به ناحق و در 
کمال بی عدالتی نمرات پایینی کسب 
کرده اند و دانشکده  ها موظف هستند به 
بررسی وضعیت نمرات این دانشجویان 
بپردازنــد تا خللــی در روند دریافت 
مدرک این فارغ التحصیالن ایجاد نشود 
و دانشجویان دیگر نیز بتوانند انتخاب 
واحــد کنند و برای انتخاب درس های 

پیش نیاز با مشکل مواجه نشوند.
 در دو ترم گذشته با وجود برگزاری 
کالس ها و امتحانات دانشگاه ها به شیوه 
الکترونیکی نبود فرهنگسازی مناسب، 
نداشــتن زیرســاخت ها و سازوکار 
مناســب از پیش تعیین شده فرصتی 
برای برنامه ریــزی و مدیریت دروس 
دانشجویان و اساتید فراهم نشد. ضمن 
توجه به سالمت تمامی دانشجویان بهتر 
اســت تا دانشگاه ها در نحوه برگزاری 
کالس   هــا و امتحانات مجازی برای 
ترم های آینده  به منظور پیشبرد اهداف 
دانشجویان که تاثیر بسزایی در آینده آن 
 هــا دارد، یک تصمیم قطعی بگیرند تا 
دانشــجویان مســیر هموارتری را در 
جامعه علمی پیش رو داشته باشند و با 

مشکل مواجه نشوند.

سونی لپ تاپ مافوق سبک جان سخت ساخت
گروه علمی و آموزشی- شرکت 
ســونی از تولید لپ تاپ جدیدی از 
سری وایو خبر داده که وزن کمی دارد، 
ولی امکانات آن مناســب بوده و البته 

قیمت باالیی نیز دارد.
لپ تاپ های ســری وایو سونی 
از ســال ۲۰۱۴ به این سو عرضه شده 
و محبوبیت زیادی دارند. حاال سونی 
لــپ تاپ وایــو زد را عرضه کرده که 
بخش عمده ای از بدنه آن از جنس فیبر 
کربن اســت و البته قیمت ساده ترین 
مدل آن ۳۵۷۹ دالر اعالم شده است.

اســتحکام باال یکــی دیگر از 
مزایای این لپ تاپ است که وزن آن 
۱.۰۵ کیلوگرم است. لپ تاپ یادشده 
در صورت ســقوط از ارتفاع حداکثر 

۱.۲ متری سالم می ماند.
وایو زد مجهز به نســل یازدهم 
تراشــه های ســری Core H اینتل 
اســت که قدرت پردازش آن برابر با 
۳.۳ گیگاهرتــز اســت و این رقم در 
حالت توربو به ۵ گیگاهرتز می رسد. 
پردازنــده گرافیکی Iris Xe، امکان 
پشــتیبانی از حداکثــر ۳۲ گیگابایت 

رم از نــوع LPDDR۴ و ۴۲۶۶ 
مگاهرتــزی، امکان نصــب حداکثر 
۲ ترابایــت حافظــه اس اس دی و 
نمایشــگر ۱۴ اینچی فوق دقیق یو اچ 
دی از جملــه دیگر امکانات این لپ 

تاپ است.
این نمایشــگر غیرلمسی بوده و 
از قابلیت تازدن ۱۸۰ درجه برخوردار 
اســت. باتری این لپ تــاپ با یک 
بار شــارژ برای حداکثر ۱۰ ســاعت 
قابل اســتفاده اســت. پشــتیبانی از 
اســتانداردهای بلوتــوث ۵.۱ و وای 

فــای ۸۰۲.۱۱ac، یک پرت اچ دی 
ام آی، دو پــرت یو اس بی – ســی و 
تاندربلت ۴، وب کم ۲ مگاپیکسلی، 
جک هدفــون و میکروفون از جمله 

امکانات این لپ تاپ است.
قیمــت گران ترین مدل این لپ 
تــاپ با ۳۲ گیگابایت رم و ۲ ترابایت 
حافظــه اس اس دی بــه ۴۱۷۹ دالر 
می رســد. قیمــت ســاده ترین مدل 
وایــو زد بــا ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ 
گیگابایت حافظه اس اس دی ۳۵۷۹ 

دالر است.


