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سال آینده، با موبایل پرداخت کنید
مدیـر کل فنـاوری اطالعـات بانـک مرکزی در پاسـخ به پایـگاه خبری 
بانکـداری الکترونیـک از ارائـه مجـوز و تامیـن زیرسـاخت  های موبایل 
مسـعود  داد.  خبـر  موبایـل  بـه  موبایـل  الکترونیکـی  پرداخـت  و   POS

رحیمـی مدیـر کل اداره نشـر و ریـال بانـک مرکـزی به حجـم مبادالت 
روزانـه در شـبکه شـتاب اشـاره کـرد و گفت: در حـال حاضـر در هر روز 
حـدود 160 میلیـون تراکنش در شـبکه شـتاب و شـاپرك ثبت می شـود 
کـه میـزان موفقیـت تراکنش ها به حـدود 99,5 درصد رسـیده اسـت. با 
توجـه بـه افزایـش مبـادالت در روز هـای پایانی سـال احتمـال افزایش 
تراکنش هـا تـا 200 میلیون در روز وجـود دارد و دور از ذهن نیسـت. وی 
بـا اشـاره به روش نویـن بانکـداری الکترونیک اظهار کـرد: در این روش 
بانکـداری بـه دلیـل انطبـاق بـا محیط زیسـت و گـردش بـاال در قیاس 
بـا ابزار هـای سـنتی ماننـد اسـکناس و همچنیـن کاهـش قیمـت تمام 
شـده، خدمتـی بـزرگ بـه بانکـداری خواهـد بـود. رحیمـی از تمهیدات 
جدیـد بانـک مرکـزی برای رفـع مشـکل زیاد شـدن مراجعـه حضوری 
مـردم بـه شـعبات بانک  هـا در ایـام پیـش رو گفـت و اظهار کـرد: بانک 
مرکـزی بـه 2 دلیـل عـالوه بر تمهیداتـی کـه طـی سـال بـرای تامیـن 
اسـکناس بـه طـور مسـتمردارد، تدابیـر خاصـی برای ایـام پایانی سـال 
در نظـر گرفتـه اسـت، اول این که مـردم در ایـن ایام با مشـکالت کمی 
نقدینگـی مواجـه هسـتند و معمـوال بیشـتر بـه شـعب بانک هـا مراجعه 
می کننـد و دوم بحـث تامیـن پـول نـو و اصطالحا اسـکناس تـا نخورده 
اسـت کـه ایـن کار از ابتـدای اسـفند مـاه آغـاز شـد. وی افـزود: بـرای 
شهرسـتان ها و اسـتان ها 9هزارمیلیـارد ریـال و بـرای تهـران 7هـزار 
میلیـارد ریال اسـکناس نـو تخصیص داده ایـم که این مبلغ در اسـتان ها 
توزیع شـده اسـت و قرار اسـت بـا هماهنگـی و مدیریت ناظـران محترم 
پولـی و بـا اطالع رسـانی محلـی در هـر اسـتانی از 21 اسـفند مـاه ایـن 

کار را انجـام دهیـم. ایـن مقـام مسـئول بانک مرکـزی باعنوان شـعبات 
منتخـب توزیـع اسـکناس تصریح کـرد: در تهـران با 60 شـعبه منتخب 
از بانک هـای ملـی، ملـت، صـادرات، اقتصـاد نوین، سـینا، پسـت بانک 
و سـپه هماهنگی هـای الزم انجـام شـده و از 21 اسـفند مـاه، کار توزیع 
خـود را شـروع خواهنـد کـرد. ایـن مدیربانـک مرکـزی بـا بیـان این که 
ثبـت رکـورد 200 میلیون تراکنش در روز های پایانی سـال را داشـته ایم 
اذعـان کرد: خوشـبختانه وضعیت شـبکه تاکنون وضعیت پایـداری بوده 
کـه امیدواریـم تـا پایـان سـال نیـز ادامـه یابـد ضمـن این کـه درصـد 
تراکنش هـای موفـق مـا کـه در سـال های گذشـته در ایـن ایـام حـدود 
90 درصـد بـود اکنـون بـه 99,5 تـا 99,8 افزایـش یافته اسـت. در ادامه 
حکیمـی مدیـر کل فنـاوری  ارتباطـات بانک مرکـزی بیان کـرد: برخی 
از شـرکت های psp بـرای ارائـه موبایـل pos در انتظـار تاییدیـه بانـک 
مرکـزی هسـتند. وی گفت:یکـی از مسـائلی که با حضـور رئیس جمهور 
محتـرم نیـز رونمایی شـد، بحث زیر سـاخت پرداخـت همراه بـود که در 
آن دو تکنولـوژی مختلـف در نظـر گرفته شـد، تکنولـوژی اول تراکنش 
تلفـن همراه بـه پایانه فـروش فیزیکی اسـت، این که شـما کارت هایتان 
را در گوشـی تلفـن همـراه شبیه سـازی کـرده و بـرای اسـتفاده از ایـن 
فنـاوری نیازی به حمل فیزیکی کارت نداشـته باشـید و بتوانیـد از آن در 
طـول روز اسـتفاده کنیـد. وی افـزود: نکته دوم کـه بسـیاری از بانک  ها 
فعالیتشـان را تـازه شـروع کرده انـد وحجـم تراکنش  هـای آن هـا نیز رو 
بـه افزایـش اسـت پرداخت  هـای تلفـن بـه تلفـن یـا موبایل بـه موبایل 
اسـت کـه در این مورد هم زیرسـاخت آن آغاز شـده اسـت و هـم این که 
سـرویس آن توسـط برخـی بانک  ها در حـال ارائه اسـت و انتظـار داریم 
در اوایـل سـال آینـده رشـد قابـل توجهـی را بـا توجـه بـه افزایـش زیر 

کند. پیـدا  سـاخت  ها 

J    من یک دی وی دی رایتر دارم که مدتی است در آن دیر 
باز می شود و دیسک را نمی خواند. به نظر شما بهتر است به 

فکر یک درایور نو باشم یا همین درایو قابل تعمیر است.
عوض  را  می توانید کش  می باشد.  آن  از کش  درایو  در  نشدن  باز  مشکل 
کنید. در مورد نخواندن دیسک هم باید به سراغ چشم درایو بروید و آن 
را تنظیم کنید. با این کار چند وقت دیگر می توانید از همین درایو استفاده 
کنید. اگر هم حوصله این کار ها را ندارید حدود 35 هزارتومان هزینه کنید.

J    سیستم وصل usb بعضی وقت  ها وسایلی که به پورت 
است از کار می افتد. به عنوان مثال وسط بازی ماوس و صفحه 
کلید از کار می افتد یا دیگر وسایل وسط کار قطع می شوند. 
سیستم را به تازگی خریده ام و دوبار نیز ویندوز را عوض کردم 

اما بازهم مشکل برقرار است.

 power درقسمت  ابتدا  و  بروید  ویندوز  تنظیمات  بخش  به  باید  شما 
option مدیریت توان مصرفی usb را غیرفعال کنید. همچنین در قسمت 

بایوس، عملکرد یواس بی صفحه کلید و ماوس را فعال کنید. اگر بازهم 
مشکل برقرا بود باید به سراغ پاور بروید به احتمال زیاد این پاور پاسخگوی 

نیاز قطعات سیستم نیست.

J   در کیفیت تصویر تاثیر دارد یا خیر؟ HDMI طول کابل 
بـه طـور حتـم طـول کابـل در کیفیـت تصویـر تاثیـر دارد و هرچـه ایـن 
میـزان از اسـتاندارد بیشـتر باشـد تصویـر بـا افت کیفیـت روبـه رو خواهد 
بـود. از همیـن رو طول ایـن کابل در متراژ اسـتاندارد به فروش می رسـد. 
همچنیـن بایـد دقـت داشـته باشـید کـه ایـن کابـل از چـه مکانـی و نیز 
از کنـار چـه تجهیزاتـی عبـور می کنـد. نویـز محیـط بر کارایـی کابـل و 

می گـذارد. تاثیر  تصویـر  کیفیـت 

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

Monitor
۲.۶۵۰.۰۰۰ X.VISIONXl1610S 16”
۳.۹۰۰.۰۰۰ LGMP38-AB IPS 20”
۵.۸۰۰.۰۰۰ BenQ GL2460HM 24"
۶.۱۰۰.۰۰۰ LGMP58-VQ HDMI 24”
۸.۷۰۰.۰۰۰ Dell E2216H 21.5"

MainBoard
۲.۲۰۰.۰۰۰MSi A68HM-E33 V2 AMD chipset

۲.۸۳۰.۰۰۰ GIGABYTE H110M-S2PT
۴.۲۰۰.۰۰۰ ASUS M5A97 LE R-2.0
۵.۹۵۰.۰۰۰ GIGABYTE H270-Gaming 3
۸.۴۰۰.۰۰۰ GIGABYTE Z270-Gaming K3

Processor
۱.۳۱۰.۰۰۰ Intel Celeron G3900(2M Cache,2.80GHz)
۱.۶۵۰.۰۰۰ AMD A4-7300(1M Cache,4.0 GHz )
۲.۱۸۰.۰۰۰ Intel Pentium G4400(3M Cache,3.30GHz)
۶.۹۰۰.۰۰۰ Intel Core i5-4460(6M Cache,3.30 GHz)
۸.۵۰۰.۰۰۰ AMD FX 8370E APU(8M Cache,3.30 GHz)

Ram
۶۵۰.۰۰۰KingMax 2GB/DDR3/1600
۱.۰۱۰.۰۰۰KingMax 4GB/DDR3/1600

۱.۸۵۰.۰۰۰KingMax 8GB/1600/NOTEBOOK
۲.۲۵۰.۰۰۰Apacer 8GB/DDR4/2400H
۴.۵۰۰.۰۰۰KingMax 16GB/DDR4/DUAL 2400

Hard
۲.۴۵۰.۰۰۰ Western 1TB 8MB /NOTEBOOK
۲.۴۷۰.۰۰۰ Western 1TB MY Passport Ext
۳.۳۵۰.۰۰۰ Western 2TB Purple 64MB
۴.۸۵۰.۰۰۰ TOSHIBA 4TB 128MB
۹.۴۰۰.۰۰۰ Western 6T SATA 7200 - 64MB

VGA Card
۴.۱۰۰.۰۰۰ GIGABYTE/GT 740/2GB/DDR5/128bit
۲.۷۰۰.۰۰۰ MSI/R7 240/ 2GB LP/DDR3/128bit
۳.۰۰۰.۰۰۰ ASUS/650 1GB/DDR5/128bit

۴.۰۰۰.۰۰۰ SAPPIRE/R7 250/2GB/DDR5/128bit
۱.۵۲۰.۰۰۰ XFX/ATI/5450/2GB/DDR3/ 64bit


