آﺧﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ  uTorrentﺑﺎﻋﺚ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم
اﻓﺰار ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش  ،Trusted Reviewsآﺧﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار  ،uTorrentاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ

ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Epic Scaleﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد؛
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ در وﯾﻨﺪوز ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺪور از ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج ) Litecoinﮔﻮﻧﻪ ای از ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ( ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ،از ﺳﺆ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺷﺎن ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  CPUرا ﺑﺎﻻ

ﺑﺮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه  ،uTorrentﺑﻪ ﻧﺎم  ،BitTorrentﺑﻪ ورج اراﺋﻪ ﮐﺮده ،ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ  Epic Scaleﻧﺮم اﻓﺰاری اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮرﻧﺖ ،ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﺮﻗﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار داده اﯾﻢ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ
دور از ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را در ﻃﻮل ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ

اﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار دارﯾﻢ و ﮔﺎﻫﯽ
آﻧﻬﺎ را در ﮐﻨﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ؛ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﺪت
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻧﺼﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
ﺳﺮﻗﺖ ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎت ﻧﺖ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ
روش ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻓﺮوم  ،uTorrentﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  Epic Scaleو ﻓﻮﻟﺪر ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﮐﺎﻣﻼ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎک ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻊ
در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﭘﺪاﯾﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

