
سال دهم/شماره چهارصد و هفتاد /چهارشنبـه 4 مرداد 1396
26 Ju ly  2017 /  www.Khorasannews.com

یکــی از مهم ترین مقوله هایی که امروزه به آن توجه ویژه ای می شــود، مقوله 
پرداخت های آنالین یا همان الکترونیکی است. با توجه به استقبال افراد از متدهای 
پرداخــت آنالین، این انتظار می رود که روز بــه روز تکنولوژی های این زمینه 
پیشرفته تر شود و این که سطوح امنیتی در این عرصه پیشرفته تر شوند. به تازگی 
در یک نظرسنجی مشخص شده است که از بین هر هزار آمریکایی، ۸۰ درصد 
آن ها از تکنولوژی های پرداخت مانند حسگر اثرانگشت، تشخیص چهره، اسکن 
عنبیه چشم و تشخیص صدا و درکنارش از ارزهایی مانند بیت کوین، حمایت و 
پشتیبانی می کنند.  البته این موضوع تنها به کشورهای پیشرفته خالصه نمی شود 
و در کشورهای در حال توسعه هم شاهد فراگیر شدن این تکنولوژی ها هستیم. 
درحال حاضر، پرداخت های الکترونیکی موضوع بسیار عادی و جاافتاده ای میان 
جوامع محســوب می شود و سرعت و رفاه و آسایشی که این نوع پرداخت ها و 
تراکنش های غیرکاغذی برای مردم داشته است، موجب شد تا عالقه افراد به 
دیگر شیوه ها و روش های پیچیده پرداخت الکترونیک هم روزبه روز بیشتر شود. 
پاسخ دهندگان در این نظرسنجی هیچ کدام هیچ عالقه ای به چک های کاغذی 
سنتی نداشتند، درحالی که یک سوم این افراد معتقدند که چک های کاغذی تا ۵ 
سال آینده از بین می روند و ۸۳ درصد افراد هم بر این باورند که تا بیست سال 
آینده هیچ اثری از این چک ها نخواهد بود. همچنین ۱۱ درصد آمریکایی های 
شــرکت کننده بر این باورند که شــرکت ها همچنان صورت حساب هایشــان 
را به صورت سنتی و دســتی برای مشتریانشان ارسال می کنند درحالی که ۵۴ 
درصد این افراد، شیوه الکترونیک را جایگزین شیوه سنتی می دانند. یک آینده 
موبایلی و مبتنی بر اپلیکیشــن، چیزی است که کامال در ذهن افراد جاخوش 
کرده است. ۵۲ درصد افراد شرکت کننده نظرشان بر این است که انجام پرداخت 
میان شرکت ها و مشتریان از طریق اپلیکیشن های موبایلی انجام خواهد شد.

 ارزهــای آینــده و تکنولوژی های پرداخت، به خصــوص تکنولوژی های 
بیومتریک، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و این نظرسنجی، دقیقا آمار و ارقام 

جالب و مناسبی درآورده است:
 سنسور اثرانگشت

نیمی از آمریکایی ها بر این باورند که تکنولوژی اثر انگشت برای احراز هویت 
پرداخت و دریافت وجه در ۱۰ سال آینده استفاده خواهد شد.

تشخیص چهره
۳۵ درصد افراد، تشخیص چهره را کلیدی ترین فناوری تشخیص هویت در انجام 
پرداخت در ۱۰ سال آینده می دانند و ۳۲ درصد آمریکایی ها هم برای انجام یک 
پرداخت الکترونیک امن و مطمئن، به فناوری تشخیص چهره اعتماد می کنند.

 اسکن عنبیه چشم و تشخیص صدا
این روش های بیومتریک پیشرفته، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده اند 
به طوری که ۳۱ درصد افراد بر این باورند که اسکن عنبیه چشم، تکنولوژی 
مورداعتمادی برای انجام پرداخت هایشان است و ۱۸ درصد هم اعالم کردند 
که تا ســال ۲۰۲۷، از فناوری تشــخیص صدا برای انجام پرداخت هایشان 
اســتفاده خواهند کرد. کامال واضح و مبرهن اســت که مشــتریان هیچ 
ترسی دربرابر تکنولوژی های جدید ندارند و از این تکنولوژی ها برای انجام 
تراکنش های امن، بدون اصطکاک و ساده تر، با آغوش باز استقبال می کنند. 
واکنش ها نســبت به ارزهایی مانند بیت کوین هم کامال مثبت بوده است و 
۲۱ درصد مصرف کنندگان، تا ۱۰ سال آینده بیت کوین را به چشم یک ارز 
کامال مورد اعتماد خواهند دید. مکس الیســکو )Max Eliscu( مدیرعامل 
Viewpost می گوید: »مردم بیش از پیش به دنبال پرداخت های راحت تر و 

بدون اصطکاک هستند. چک و صورت حساب های کاغذی کم کم دارند از 
دور خارج می شوند و نوبت به صورت حساب ها و پرداخت های دیجیتالی است. 
آینده صنعت پرداخت بستگی زیادی به بهره برداری از نوآوری مانند استفاده از 
بیومتریک، یکپارچه سازی داده ها و تنوع در روش های پرداخت دارد که برای 

امکان ایجاد سرعت، سادگی و امنیت در تراکنش ها به کار گرفته می شوند.«

تکنولوژی های برتر پرداخت در 10 سال آینده

یادداشت

ــا  ــدوز 10 ب ــوان در وین ــه می ت ــت، چگون ــالم بای  س
فعــال کردن TRIM ســرعت حافظــه SSD را افزایش داد؟

 SSD ــه ــا دارای حافظ ــتم آن ه ــه سیس ــتند ک ــراد هس ــیاری از اف بس
می باشــد امــا بــه دلیــل درســت نبــودن تنظیمــات سیســتم نمی تواننــد 
ــدوز  ــر وین ــر کارب ــد. اگ ــن حافظــه اســتفاده کنن ــر سیســتم ای از حداکث
ــتم  ــد، سیس ــتفاده می کنی ــی اس ــه اس اس دی مدرن ــتید و از حافظ هس
ــه طــور خــودکار دســتور TRIM را فعــال کنــد.  ــد ب عامــل وینــدوز بای
امــا بــا ایــن وجــود، اگــر قابلیــت TRIM در رایانــه شــما غیرفعال اســت، 
امــکان دارد وینــدوز اطالعاتــی داشــته باشــد کــه شــما از آنهــا بی خبــر 
هســتید؛ در نتیجــه ایــن قابلیــت بایــد در همــان حالــت غیرفعــال باقــی 
بمانــد. بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت درایــو SSD شــما قدیمــی بــوده 
و از TRIM پشــتیبانی نکنــد. احتمــال ایــن هــم کــه عاملی باعــث ایجاد 

اختــالل در فرآینــد تشــخیص خــودکار بــه منظــور فعــال کــردن قابلیــت 
TRIM شــود، دور از ذهــن نیســت کــه در ایــن حالــت بایــد حتمــا ایــن 

قابلیــت را فعــال کنیــد.
اگــر دســتور TRIM در رایانــه شــما فعــال نشــده و قصــد فعــال کــردن 
آن را داریــد، بــه طــور موثــر می توانیــد بــا اجــرای فرمــان زیــر بــا کســب 
اجــازه از ادمیــن در محیــط خــط فرمان وینــدوز، ایــن کار را عملــی کنید.

fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

اگــر بــه هــر دلیلــی قصــد غیــر فعــال کــردن دســتور TRIM را داشــتید، 
می توانیــد دســتور بــاال را بــا قــرار دادن عــدد ۱ بــه جــای صفــر در خــط 

فرمــان اجــرا کنید.

پرسشوپاسخسختافزار

9/350/000 ريال
3/950/000 ريال
5/200/000 ريال
7/200/000 ريال
8/300/000 ريال

GIGABYTE  Z270X-GAMING K5
GIGABYTE B250-HD3

GIGABYTE H270-HD3P
GIGABYTE Z270X-UD3

GIGABYTE Z270X-Ultra GAMING 

1/200/000 ريال
13/200/000 ريال
12/800/000 ريال
2/170/000 ريال
2/180/000 ريال

Intel Celeron G1840(2M Cache, 2.80 GHz)
Intel Core i7-6700K (8M Cache, 4 GHz)
Intel Core i7-7700 (8M Cache, 4 GHz)
Intel Pentium G3260(3M Cache, 3.90 GHz)
Intel Pentium G4400(3M Cache, 3.30 GHz)

4/670/000 ريال
5/200/000 ريال
3/820/000 ريال
5/100/000 ريال
2/050/000 ريال

2TB  SILICON A80 EXT
4TB WD MY BOOK NEW  EXT

3TB WD BLUE  64MB 
4TB SURVEILLANCE 64MB

1TB Seagate   8MB NOTEBOOK

7/600/000 ريال
6/250/000 ريال
6/900/000 ريال
1/480/000 ريال
2/700/000 ريال

GIGABYTE 1050Ti4GB DDR5 128bit
GIGABYTE 1050 2GB DDR5 128bit
XFX  ATI 7970 3GB DDR5  384bit 
XFX  ATI 5450 2GB DDR3  64bit 

GIGABYTE GT730 2GB  DDR3 128bit 

5/030/000 ريال
3/450/000 ريال
7/000/000 ريال

3/250/000 ريال
11/550/000 ريال

X.VISION 22” XL2220AIH IPS
LG 20” MP38-HB  IPS HDMI
LG 24” MP68VQ  IPS HDMI 

LG 19” MP38َA-BB 
LG 29” 29UM68-P  IPS HDMI SP

| Monitor |

| VGA |

| Disk Drive |

| Processor |

| Mainboard |

10/600/000 ريال
11/700/000 ريال
4/000/000 ريال
550/000 ريال

1/780/000 ريال

32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 2800 DDR4
32GB G.SKIL QUAD RIPJAWS 3000  DDR4
8GB G.SKILL DUAL TRIDENTZ 3200  DDR4

8GB KingSton 800 DDR2      
4GB APACER 1600 DDR3 

| RAM |


