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بیت کوین را جدی بگیرید
درخواست های  و  کشید  سربه فلک  بیت کوین  قیمت  زمانی که  از  درست 
عمومی هم برای این ارز افزایش پیدا کرد، برخی از بزرگ ترین شرکت های 
مدیریت ثروت در دنیا به مشتریان خود امکان سرمایه گذاری بر روی این 
دارایی دیجیتال را دادند. برای مثال به تازگی شرکت خدمات مالی چندملیتی 
دیجیتال  دارایی  بر روی  سرمایه گذاری  امکان  بوستون  در  واقع   Fidelity

انگلستانی  شرکت  هم  آن  از  بعد  و  است  کرده  فراهم  مشتریانش  برای  را 
 Hargreaves Lansdown شرکت  شد.  حوزه  این  وارد   Hargreaves

درحال حاضر به مشتریانش امکان سرمایه گذاری در ETN را داده است که 
قیمت های روزانه بیت کوین را دنبال می کند. ETN یک ابزار سرمایه گذاری 
است که معموال هم جزو تبادالت عمده سهام قرار دارد و می توان آن را 
مانند دیگر سهام خرید و فروش کرد. بنابراین باتوجه به این که شرکت های 
شناخته شده ای در دنیا امکان سرمایه گذاری بر بیت کوین را فراهم کرده اند، 
روزبه روز  ارز  این  به  هم  سرمایه گذاران  عالقه  و  تمایل  شک  پس بدون 
این  که  داشت  توجه  هم  نکته  این  به  باید  طرفی  از  می کند.  پیدا  افزایش 
شرکت ها با این کار، مصرف کنندگان را وارد مسائل حل نشده رگوالتوری 
حل نشده  موضوعات  جزو  هم  هنوز  بیت کوین  می کنند.  نیز  بیت کوین  با 
قانون گذاری است و همین موضوع آن را با دیگر دارایی ها متفاوت می کند. 
در اکثر حوزه های قضایی، ارز بیت کوین ازنظر قانونی، نه یک دارایی امنیتی 
است و نه یک دارایی قابل لمس و تحت اختیار هیچ رگوالتوری نیست. 
خیلی از سرمایه گذاران هیچ دید خاصی نسبت به ذات این دارایی ندارند. 
این گنگی و ابهام همراه به تازگی و نوظهوری بیت کوین به این معنی است 
که سرمایه گذاری هایی که روی این ارز رمزنگاری شده انجام می شود، جزو 
حوزه  در  موجود  رگوالتور های  جانب  از  است  بهتر  و  هستند  خاص  موارد 
نامشخص  موضوع  این  صورت  این  غیر  در  شود.  حالشان  به  فکری  مالی 
مسئول  رگوالتور  کدام  که  نمی شود  معلوم  و  می ماند  باقی  حل نشده  و 

حفاظت از دارایی ها و سرمایه سرمایه گذار خواهد بود. این مسئولیت بر دوش 
رگوالتور هاست که بیت کوین را طبقه بندی کنند و تمرکزشان را بر آموزش 
مشتری قرار دهند. در حال حاضر، تعداد انگشت شماری از کشور ها هستند 
قانونی  چهارچوب های  تنظیم  جهت  جدی  اقدامات  رگوالتوری شان  که 
مشخص برای بیت کوین انجام داده اند. دراین بین، آن هایی هم که استارت 
اتفاقی  می کنند.  دنبال  هم  به  نسبت  را  متفاوتی  روش های  زده اند،  را  کار 
و  باشند  هماهنگ  یکدیگر  با  باید  رگوالتور ها  که  است  این  بیفتد  باید  که 
به یک وضعیت واضح و روشنی نسبت به این که بیت کوین جزو اختیارات 
همزمان  باید  رگوالتور ها  این،  عالوه بر  برسند.  باشد،  رگوالتوری  کدام 
دیگر  اکنون  دهند.  اختصاص  مشتری  آموزش  به  را  توجه شان  از  بخشی 
تا  می کنند  استفاده  زنجیره بلوک  فناوری  از  دنیا  بانک های  تمام  تقریبا 
را  اثربخشی  همان  هم  و  کنند  صرفه جویی  هزینه هایشان  در  هم  بتوانند 
شیوه های  به  بانک ها  دهند.  ارائه  را  دارد  انتظار  آن ها  از  مشتریانشان  که 
با  مثال  برای  می کنند.  کندوکاو  و  جست وجو  تکنولوژی  این  در  مختلفی 
کنسرسیوم های  عضویت  به  می شوند،  همکاری  و  تعامل  وارد  فین تک ها 
از  بسیاری  می سازند.  را  خودشان  داخلی  راهکار های  و  درمی آیند  جهانی 
بانک ها به منظور ساده تر کردن فرآیندهایشان و همین طور کاهش هزینه ها 
از فناوری زنجیره بلوک استفاده می کنند. البته این تنها موارد استفاده از این 
فناوری برای بانک ها نیست و آن ها به دنبال استفاده از مزیت های دیگری 
ایجاد  و  فین تک ها  با  رقابت پذیری  افزایش  امکان  مانند  تکنولوژی  این 
روی  را  خودشان  تمرکز  بانک ها  هستند.  نیز  کسب وکار  جدید  مدل های 
استفاده های ملموس تری از تکنولوژی زنجیره بلوک برای حل مشکالت 
واقعی که کسب وکارشان با آن ها مواجه است، گذاشته اند. رگوالتور ها هم 
کم کم دارند به فناوری زنجیره بلوک عالقه مند می شوند و برای بهتر کردن 

چهارچوب های رگوالتوری خود، درکنار بانک های بزرگ کار می کنند.

J    مـن یـک دی وی دی رایتـر دارم که مدتی اسـت در آن
دیـر بـاز می شـود و دیسـک را نمی خواند. به نظر شـما بهتر 
اسـت بـه فکر یـک درایـور نو باشـم یا همیـن درایـو قابل 

تعمیر اسـت.
مشـکل بـاز نشـدن درب درایـو از کـش آن می باشـد. می توانید کـش را 
عـوض کنیـد. در مـورد نخوانـدن دیسـک هم باید به سـراغ چشـم درایو 
برویـد و آن را تنظیـم کنیـد. بـا ایـن کار چنـد وقـت دیگـر می توانیـد از 
همیـن درایو اسـتفاده کنیـد. اگر هـم حوصله ایـن کار هـا را ندارید حدود 

35 هزارتومـان هزینـه کنید.
بعضـی وقت هـا وسـایلی که بـه پـورت usb سیسـتم وصل اسـت از کار 
می افتـد. بـه عنـوان مثـال وسـط بـازی مـاوس و صفحـه کلیـد از کار 
می افتـد یا دیگر وسـایل وسـط کار قطع می شـوند. سیسـتم را بـه تازگی 
خریـده ام و دوبـار نیـز وینـدوز را عـوض کـردم امـا بازهم مشـکل برقرار 

است.

 power شـما بایـد بـه بخش تنظیمـات وینـدوز بروید و ابتـدا درقسـمت
option مدیریـت تـوان مصرفـی usb را غیرفعـال کنیـد. همچنیـن در 

قسـمت بایـوس، عملکـرد یواس بی صفحه کلیـد و ماوس را فعـال کنید. 
اگـر بازهـم مشـکل وجـود داشـت باید بـه سـراغ پـاور بروید بـه احتمال 

زیـاد این پـاور پاسـخگوی نیاز قطعات سیسـتم نیسـت.

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

۳.250.000LG m47A-BA 19”
۳.250.000LG-m38A-BB 19”
۳.۳50.000LG MP38-AB IPS 20”
۳.450.000LG MP38-HB IPS HDMI 20”
5.0۳0.000TV X.VISION 2220 22” SP

MainBoard

2.۳50.000GIGABYTE H81M-S2PH
2.500.000GIGABYTE H110M-S2PT
2.940.000GIGABYTE P110-D3
8.۳00.000GIGABYTE Gaming 3
۷.6۳0.000GIGABYTE Z270X-UD3

Processor

۳.250.000AMD A8-7600 FM2 APU(4M Cache,3.1GHz)
5.۷00.000AMD FX-8320(8M Cache,3.50GHz)
۷.۷00.000Intel Core i5-4460(6M Cache,3.20 GHz)
۷.۳00.000AMD FX 8370E APU(8M Cache,3.3GHz)
14.500.000Intel Core i7-7700k (8M Cache, 3.60 GHz)

Ram

620.000Kingmax 2GB DDR3 800
1.0۳0.000Kingmax 4GB DDR3 1600
1.800.000Apacer 8GB/1600/NOTEBOOK
2.400.000G.SKIL 8GB DDR4 2400

12.۷00.000G.SKIL 32GB DDR4 Quad 3200

Hard

4.850.000Seagate 4TB 64MB
2.120.000Seagate 1TB 8MB NOOTBOOK
۳.۳00.000WD 1TB Purple
4.900.000Western 4TB BLUE 64MB
4.200.000Western 3TB MY BOOK New

VGA Card

1.450.000GIGABYTEGT N710 1GB DDR3 64bit
1.480.000XFX ATI 5450 2GB DDR3 64bit
۳.820.000GIGABYTEGT 740 OC 2GB DDR5 128bit

6.900.000XFX ATI 7970 3GB DDR5 384bit
12.000.000XFX ATI 7990 6GB DDR5 384bit


