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با توجه به این که نگهداری و دسترسی به اسناد دیجیتالی 
بسیار ساده تر از اسناد کاغذی می باشد، بیشتر افراد ترجیح 
می دهند که هر آن چیزی که در ذهنشان وجود دارد را در 
یک فایل برای خود ذخیره کنند. بدون شک نوشتن تمامی 
آن ها روی کاغذ و نگهداری از آن ها کار بســیار سختی 
خواهد بود. شــاید برخی از افراد فکر کنند که استفاده از 
فایل های دیجیتالی محدودیت هایی را برایشان به همراه 
می آورد. به عنوان مثال اگر شــما یک نمایشنامه نویس 
باشــید، برای نوشــتن یک گفتگو میان شخصیت هایی 
که در ســناریو وجود دارند، احتیاج به یک فرمت خاص 
دارید. مواردی مانند مــکان یا زمان رخ دادن هر اتفاق و 
نیز توضیحی در رابطه با صحنه نمایش هم قبل از نوشتن 
متن نمایش، اهمیت زیادی دارد. موارد دیگری نظیر بیان 

حالت چهره بازیگرها هم ضروری به نظر می رسد و باید 
شــما تمامی این موارد را به صورت جداگانه روی کاغذ 
بیاورید. اگر به نمایشــنامه نویســی به صورت دیجیتالی 
عالقه دارید، به شــما این هفته نرم افــزاری را معرفی 
خواهیم کرد که با اســتفاده از آن می توانید به ســادگی 
یک نمایشــنامه را به صورت دیجیتالی بنویسید. به هیچ 
عنوان الزم نیســت که نگران مواردی نظیر بخش های 
 مختلف ســاختار نمایشــنامه خود باشــید. این نرم افزار

Final Draft نــام دارد و یکی از بهترین و پرفروش ترین 

نرم افزارهای نمایشنامه نویسی است که با استفاده از آن 
افراد می توانند نمایش نامه های رادیویی و تلویزیونی خود 
را بسیار ساده تر از قبل بنویسند. این نرم افزار اولین برنامه 
استاندارد نمایش نامه نویسی صنعتی می باشد و به صورت 
یکپارچه ای، نوشــته شــما را در حین این که آن را تایپ 
می کنید، سرو سامان داده و فرمت مناسبی به آن می دهد. 
به عنوان مثال کلیدهای Tab و Enter برای فرمت بندی 
نوشته کاربرد دارند و ادامه ها به صورت خودکار در فاصله 
بین صفحات قرار می گیرند. این نرم افزار توسط بسیاری 
از نویسنده های نمایشــنامه های هالیوودی مشهور مورد 
استفاده قرار می گیرد. بیشتر نویسنده ها در حین نوشتن، 
ایده های بســیاری به ذهنشان می رســد و نیازمند جایی 
هســتند که بتوانند این ایده ها را بنویسند تا بعدا به آن جا 
سر بزنند. این نرم افزار سیســتمی را در اختیار شما قرار 
خواهد داد که با اســتفاده از آن می توانید صفحه نمایش 

خود را به پنل های مختلفی بخش بندی کنید.  با استفاده از 
این قابلیت صفحه نمایش اصلی خود را در بخش دیگری 
می توانید داشته باشید. با استفاده از این روش قادر خواهید 
بود تا دو صفحه دیالوگ را با هم مقایســه کنید و اگر نیاز 
به مرور کلی روی یک صحنه داشته باشید هم می توانید 
از کارت های شاخص یا نمایش صحنه ها روی یک سمت 
اســتفاده کنید و خود متن اصلی نمایشنامه را در سمت 
دیگری مورد اســتفاده قرار دهید. اگــر نیاز دارد پنل ها را 
به صورت هماهنگ در اختیار بگیرید، می توانید روی هم 
صحنه دو بار کلیک کنید. یکی دیگر از قابلیت های بسیار 
خوبی که این برنامه در اختیار شــما قرار می دهد امکان 
مدیریت و مشاهده جزئیات مهم صحنه ها در پالت شناور 
قالب رده بندی است. همچنین اضافه کردن عنوان های 
صحنه و رنگ برای بررسی خطوط داستان و شخصیت ها 
هم از دیگر امکانات این برنامه است. شما می توانید قبل از 
پرینت گرفتن از فایل خود تمامی نواحی که در پرینت قرار 
می گیرند را مشاهده کنید. برای نوشتن شما هم قالب های 
آماده ای در محیط برنامــه وجود دارد که با انتخاب یکی 
از آن هــا می توانید کار خود را آغاز کنیــد. این برنامه در 
ظاهر کار را بسیار ساده تر از این خواهد کرد که شما همه 
چیز را روی کاغذ بنویســید. اگر تمایلی به استفاده از آن 
داریــد می توانید برنامه را از طریق لینک زیر دانلود کنید:
https://www.finaldraft.com/support/ 

final�draft�install

در حـال حاضـر اگر یک گوشـی هوشـمند اندرویدی 
داشـته باشـید، بـرای انجـام بیشـتر کارها نیاز اسـت 
کـه یک حسـاب کاربـری در گوگل داشـته باشـید و 
اگـر ایـن حسـاب را نداشـته باشـید، کار شـما بسـیار 
سـخت خواهـد شـد. البتـه هسـتند برنامه هایـی کـه 
بـه صـورت جایگزیـن از اطالعـات کاربری شـما در 
پروفایـل فیس بوکتـان اسـتفاده می کننـد امـا در هـر 
صورت داشـتن یک حسـاب کاربری گـوگل ضروری 
بـه نظـر می رسـد. اگر هنـوز این حسـاب کاربـری را 
نداریـد یـا ایـن کـه داریـد امـا فـرد دیگـری برایتان 
آن را سـاخته اسـت. بـه شـما در ایـن هفتـه آموزش 
خواهیـم داد کـه چگونـه می توانید یـک جیمیل برای 
خـود بسـازید، با دنبـال کـردن مراحل زیر بـه همین 
ترتیبـی کـه گفتـه می شـود، بـه سـادگی می توانیـد 

یک حسـاب گـوگل بـرای خود بسـازید:
gmail. ۱. بـرای سـاختن جیمیـل ابتـدا بـه آدرس

com برویـد. 

دکمـه روی  بـر  بـاالی صفحـه  راسـت  سـمت   .۲ 
Create an account کلیک کنید:

۳. شـروع بـه پـر کـردن فـرم می کنیـم. در قسـمت 
Name نـام و نـام خانوادگی خـود را بنویسـید.

Choose your username نـام  قسـمت  در   .۴
کاربری خـود را وارد کنیـد )تنهـا از حـرف، عـدد و 
نقطـه اسـتفاده کنیـد(. انتخاب یـک نـام کاربری که 
تابـه حـال انتخـاب نشـده باشـد شـاید کمی دشـوار 
اسـتفاده  جیمیـل  از  نفـر  میلیون هـا  چراکـه  باشـد 
می کننـد و هـر کـدام آدرس مخصوص به خودشـان 
را دارنـد. در مسـتطیل خالـی نـام کاربری مـورد نظر 
خـود را وارد کنیـد بعد از رفتن به مرحلـه بعد خودکار 
چـک خواهـد شـد کـه این نـام کاربـری قابـل قبول 
هسـت یا خیـر. معمواًل بـا اضافه کردن یـک عدد به 

انتهـا نـام کاربـری پذیرفتـه خواهد شـد!
و  Create a password قسـمت  در   .۵ 
را  عبور خـود  Confirm your password کلمـه 

وارد کنیـد  )رمـز عبـوری کـه انتخاب می کنیـد را در 
اختیـار هیچکـس قـرار ندهیـد، در انتخـاب رمز عبور 
از حـروف و اعـداد اسـتفاده کنیـد تـا رمـز عبورتـان 
امـن باشـد. همچنیـن سـعی کنیـد در رمـز عبورتان 
از نـام خودتـان، شـماره شناسـنامه و مـوارد مشـابه 

اسـتفاده نکنیـد چـون تشـخیص آنهـا بـرای دیگران 
است(. آسـان 

۶. در قسـمت Birthday مـاه، روز و سـپس سـال 
تولـد خـود را بـه میـالدی انتخـاب کنیـد.

۷. در قسـمت Mobile phone کشـور و شماره تلفن 
همـراه خود را وارد کنید )این قسـمت اختیاری اسـت 
ولـی یکـی از بهتریـن راه ها بـرای جلوگیری از سـوء 
اسـتفاده دیگـر افـراد از حسـاب کاربری گوگلی شـما 
اسـت و گوگل از شـماره شـما برای هیچ کار دیگری 
اسـتفاده نمی کنـد و مـا بـه شـما توصیـه مـی کنیـم 

شـماره خـود را وارد کنید.(
 Your current email address ۸. در قسـمت 
شـما بایـد یـک ایمیـل از خـود ذکـر کنیـد، اگر در 
حـال حاضر ایمیـل دیگـری دارید )جیمیـل، ایمیل 
یاهـو، الیـو، هـات میـل و ...( آن را در این قسـمت 
ذکـر کنیـد، ایـن ایمیل بسـیار مهم اسـت چـرا که 
اگـر روزی رمـز عبـور خـود را فرامـوش کنیـد و 
بـه گـوگل اطـالع بدهیـد، رمـز عبـور را بـه ایـن 
ایمیـل بـرای شـما می فرسـتد. پـس فقـط اگـر بـه 
ایمیـل خـود اطمینـان داریـد آن را در ایـن قسـمت 
ذکـر کنیـد. امـا اگـر اولیـن بـار اسـت کـه ایمیـل 
می سـازید و ایمیـل دیگـری نداریـد، ایـن قسـمت 

را خالـی بگذاریـد.
۹. در قسـمت Prove you’re not a robot بایـد 
ثابـت کنیـد کـه روبـات نیسـتید! عبارتـی را کـه در 
عکـس می بینیـد عینـًا در کادر زیـر آن تایـپ کنیـد 

ایـن عبارت دو کلمه ای اسـت و بیـن آن یک فاصله 
وجـود دارد. 

آن  در  کـه  کشـوری   Location قسـمت  در   .۱۰
قوانیـن  نهایـت  در  و  بنویسـید  را  داریـد  حضـور 
دار  تیـک  بـا  را  گـوگل  سـرویس های  از  اسـتفاده 
کـردن گزینـه I Agree to the Google بپذیریـد 
و روی Next Step بـرای رفتـن بـه مرحلـه بعدی 

کلیـک کنیـد.
۱۱.  در اینجـا ممکـن اسـت گـوگل بـرای اطمینـان 
از صحـت شـماره تلفـن همـراه شـما با شـما تماس 
  Call myبگیـرد. در ایـن صورت بعد از کلیـک روی
 phone with verification codeگـوگل بـه شـما 

زنـگ خواهـد زد و کـد امنیتـی را بـه صـورت یـک 
عـدد بـرای شـما می گویـد بعـد از شـنیدن عـدد هـا 
آن ها را در قسـمت verification code وارد کنید و 

روی دکمـه verify کلیـک کنیـد.
۱۲. پـس از ایـن مرحلـه شـما وارد مرحلـه ۲ مـی 
شـوید )!( در ایـن مرحلـه می توانیـد عکـس خـود را 
هـم اضافـه کنیـد تـا در گـوگل پـالس هـم صاحب 
عکـس باشـید و هـم اکانـت گوگل شـما عکـس دار 
 شـود. اگـر تمایلـی بـه ایـن کار نداریـد روی دکمـه

Next Step کلیک کنید.

خواهـد  آمـد  خـوش  شـما  بـه  جیمیـل  نهایـت  در 
روی  بـر  راهنمایی هـا،  خوانـدن  از  بعـد   گفـت 
Continue to Gmail کلیـک کنیـد تـا بـه جیمیـل 

بروید. خـود 

 ســالم بایــت، چگونــه می تــوان در وینــدوز ۱0 کیفیــت تصاویــر 
پشــت زمینــه دســکتاپ را افزایــش داد؟

ــر پشــت زمینه  ــوان تصوی ــه عن در وینــدوز ۱۰ هنگامــی کــه یــک تصویر JPEG ب
ــن  ــت ای ــی از کیفی ــودکار کم ــور خ ــه ط ــدوز ب ــود، وین ــاب می ش ــکتاپ انتخ دس
ــن  ــدوز ای ــد. وین ــرار می ده ــت زمینه  ق ــپس آن را در پش ــد و س ــس می کاه عک
ــر رم انجــام می دهــد. اگــر شــما  ــه جهــت مصــرف کم ت ــر را ب فشرده ســازی تصوی
ــد و  ــان خــوش نمی آی ــا مذاق ت ــن کار ب ــی هســتید کــه ای ــز از آن دســت کاربران نی
ــد  ــد می توانی ــن ترفن ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــح می دهی ــز ترجی ــر همه چی ــی را ب زیبای
ایــن قابلیــت را غیرفعــال کنیــد و تصویــر بــا کیفیــت اصلــی را بــه عنــوان پس زمینــه 

دســکتاپ قــرار دهیــد.
ابتدا کلیدهای ترکیبی Win+R را فشار دهید.

سپس در محیط Run عبارت regedit را وارد نموده و Enter بزنید.
اکنون در محیط ویرایشگر رجیستری به مسیر زیر بروید:

KHEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

روی دســکتاپ کلیــک راســت کنیــد و از منویــی کــه بــاز می شــود New را انتخــاب 
کــرده و روی گزینــه DWORD Value کــه ۳۲ بیتــی باشــد کلیــک کنیــد. البتــه 
ــر ایــن  اگــر وینــدوز شــما ۳۲ بیتــی اســت روی ایــن گزینــه کلیــک کنیــد. در غی
صــورت بایــد روی گزینــه مربــوط بــه ۶۴ بیتــی کلیــک کنیــد. در مرحلــه بعــدی نــام 
ایــن مقــدار جدیــد را JPEGImportQuality قــرار دهیــد. روی ایــن مقــدار دو بــار 
 Value Data کلیــک کنیــد و در پنجــره ای کــه برایتــان بــاز می شــود بــه قســمت
ــرای آن مقــدار ۱۰۰ را وارد  ــه Decimal را انتخــاب کــرده و ســپس ب ــد. گزین بروی

کــرده و روی گزینــه OK کلیــک کنیــد.
بــا ایــن کار، کیفیــت عکــس بــر روی ۱۰۰% باقــی می مانــد. بــه طــور پیش فــرض 
ــما  ــه ش ــد. در نتیج ــش می ده ــه ۸۵% کاه ــر را ب ــت تصوی ــزان کیفی ــدوز می وین
می توانیــد کیفیــت تصویــر را ایــن گونــه کنتــرل کنیــد و مثــاًل بــه جــای ۱۰۰ عــدد 

۹۰ را تعییــن کنیــد.
اکنــون وینــدوز را یک بــار Restart نماییــد و تصویــر مــورد نظــر خــود را بــه عنــوان 
تصویــر پشــت زمینه دســکتاپ انتخــاب کنیــد. دقــت نماییــد ایــن کار باعــث تغییــر 
بــر روی تصویــر کنونــی نمی شــود و بایــد تصویــر را حتمــاً یک بــار از نــو بــه عنــوان 

تصویــر پس زمینــه دســکتاپ انتخــاب نماییــد.

ــا   ســالم بایــت، اگــر امــکان دارد راهــی را آمــوزش دهیــد تــا ب
ــه Scan with Windows Defender را  ــوان گزین ــتفاده از آن بت اس
ــه  ــا اضاف ــک فایل ه ــت کلی ــوی راس ــود در من ــای موج ــه گزینه ه ب

کــرد.
کــه بگوییــم  بایــد  نمی داننــد  کــه  افــرادی  بــرای  چیــز  هــر  از   قبــل 

ــه  ــت ک ــافت اس ــرکت مایکروس ــی ش ــزار امنیت ــام نرم اف Windows Defender ن

ــه  ــی ک ــت. در صورت ــده اس ــرض نصب ش ــور پیش ف ــه ط ــای ۷ و ۸ ب در ویندوزه
ــد  ــاد اســتفاده می کنی ــرای اســکن فایل هــای خــود زی از Windows Defender ب
ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــدا کنی ــی پی ــه آن دسترس ــریع تر ب ــه س ــد ک ــه  داری ــاً عالق حتم
ــوی  ــه من ــه Scan with Windows Defender را ب ــد گزین ــد می توانی ــن ترفن ای
ــن پــس ســریعاً فایل هــای مشــکوک  ــا از ای ــد ت ــه کنی راســت کلیک فایل هــا اضاف

ــد. ــه وســیله Windows Defender اســکن کنی خــود را ب
بدین منظور:

ابتدا کلیدهای ترکیبی win+R را فشار دهید
حــال پنجــره run بــرای شــما بــاز شــده اســت و الزم اســت کــه بــرای بــاز کــردن 
رجیســتری در ایــن پنجــره عبــارت regedit را تایــپ کــرده و اینتــر را بفشــارید. بعــد 

از ایــن کــه پنجــره registry editor بــرای شــما بــاز شــد بــه مســیر زیــر برویــد:
HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell

انتخــاب  را   New > Key و  کــرده  راســت کلیک   shell روی  بــر  حــال 
قــرار   scanwithwindowsdefender را  جدیــد  کلیــد  ایــن  نــام  کنیــد. 
حالــت  در   scanwithwindowsdefender کــه  حالتــی  در  اکنــون  دهیــد. 
از  خالــی  فضــای  روی  بــر  پنجــره،  دیگــر  قســمت  از  اســت،  انتخــاب 
کنیــد. انتخــاب  را   New > String Value و  کــرده  راســت کلیک   صفحــه 

نــام ایــن مقــدار جدیــد را Icon را قــرار دهیــد. اکنــون بــر روی Icon دوبــار کلیــک 
کــرده و در پنجــره بــاز شــده، در قســمت Value data ایــن عبــارت را وارد کــرده 

و روی OK کلیــک کنیــد:
%ProgramFiles%\Windows Defender\MSA SCui.exe,0

اکنــون مجــددا روی فضــای خالی از صفحه کلیک راســت کنیــد و از گزینه New زیر 
 منــوی String Value را انتخــاب کنید. نام این مقدار جدیــد را MUIVerb قرار دهید.

ســپس بــر روی MUIVerb دوبــار کلیــک کــرده و در قســمت Value data عبــارت 
 Scan with Windows Defender را وارد کــرده و روی OK کلیــک کنیــد.

scanwithwindowsdefender در مرحله بعد، از قســمت سمت چپ پنجره بر روی 
ــد را  ــد جدی ــن کلی ــام ای ــد. ن ــاب کنی ــرده و New > Key را انتخ ــت کلیک ک راس
Command قــرار دهیــد. اکنــون در حالتــی کــه Command در حالــت انتخــاب 

ــار کلیــک کنیــد. ــر روی مقــدار )Default( دوب  اســت، از قســمت راســت پنجــره ب
در قسمت Value data این عبارت را وارد نموده و OK کنید تا کار تمام شود:

“C:\Program Files\Windows Defende\MpCmdRun.exe”�scan�

scantype 3�file”%1”
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