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پرسشازشماپاسخازما

J    »سـالم بایـت، فیـس بـوک دارای قابلیتـی بـا نـام »تگ خـودکار 
اسـت، اگـر می شـود راهنمایـی کنید کـه چگونه می تـوان ایـن قابلیت 

را غیرفعـال کرد؟
ــما را  ــر ش ــات تصاوی ــد و اطالع ــایی می کن ــما را شناس ــه دو روش ش ــوک ب ــس ب فی
ــد، پیشــنهاد می دهــد. مســئله ایــن اســت  ذخیــره و زمانی کــه می خواهیــد تــگ کنی
کــه فیــس بــوک بــه دلیــل ذخیــره کــردن چهره هــا، از طریــق تــگ پیشــنهادیش این 
امــکان را بــه مــردم می دهــد کــه دوستانشــان را در عکس هــا تــگ کننــد. بــه هنــگام 
ــد  ــه پیشــنهاد تــگ را غیر فعــال کنی ــد کــه گرین ــود عکــس ایــن انتخــاب را داری آپل
امــا ایــن کار بایــد بــرای تــک تــک عکس هــا بــه صــورت جداگانــه انجــام گیــرد. از 
آنجایی کــه فیــس بــوک ایــن داده هــای بیومتریــک را بــدون اجــازه صریــح کاربــران 
گــردآوری کــرده شــاکیان معتقدنــد کــه ایــن شــبکه بــه حریــم کاربــر تجــاوز می کنــد 

امــا امــکان غیــر فعــال کــردن پیشــنهاد تــگ از روش زیــر وجــود دارد:
ــد.  ــاب کنی ــه Timeline and Tagging را انتخ ــه و گزین ــه settings رفت ــدا ب در ابت
ــید.  ــمت tag suggestions برس ــه قس ــا ب ــرده ت ــن ب ــکرول را پایی ــوار اس ــپس ن س
 Help) تغییــر دهیــد. بر طبــق مرکــز کمــک No One را بــه Friends گزینــه

ــوید: ــایی می ش ــن دو روش شناس ــما از ای ــوک، ش ــس ب Center)فی

اطالعات موجود در مورد عکس هایی که شما در آن ها تگ شده اید.
زمانی کـه شـما در عکسـی تگ می شـوید یـا بـرای پروفایل خـود عکسـی می گذارید، 
مـا تگ هـا را بـا حسـاب کاربـری (اکانـت) شـما ربـط می دهیـم و وجـه اشـتراک ایـن 
عکس هـا را بـا هم مقایسـه می کنیـم و در نهایـت خالصـه ای از این مقایسـه را ذخیره 
می کنیـم. اگـر شـما هرگـز در عکسـی در فیس بـوک تگ نشـده اید یـا در عکس های 

خودتـان هرگـز تـگ نکرده ایـد، ما دیگـر هیـچ اطالعاتی از شـما نخواهیم داشـت.
مقایســه عکس هــای جدیــد شــما بــا اطالعــات ذخیــره شــده در مــورد عکس هایــی 

کــه شــما در آن هــا تــگ شــده اید.
ــه  ــی ک ــا اطالعات ــما و مقایســه آن ب ــای دوســت ش ــردن عکس ه ــا اســکن ک ــا ب م
ــده اید،  ــگ ش ــا ت ــما در آن ه ــه ش ــی ک ــر عکس های ــان و دیگ ــس پروفایلت از عک

ــم. ــتتان بدهی ــه دوس ــدنتان را ب ــگ ش ــنهاد ت ــم پیش می توانی

J    سـالم بایـت، اگـر می شـود آمـوزش دهیـد کـه چگونـه می توان 
فایل هـا را از گوشـی آیفـون بـه یـک گوشـی اندرویـدی منتقـل کرد؟

اگــر بخواهیــم از یــک گوشــی آیفــون بــه دیگــر آیفــون اطالعــات را تعویــض کنیــم 
ــه  ــی ک ــرم افزار های ــا ن ــا اســتفاده از Clouds و ی ــن کار را ب ــی ای ــه راحت ــد ب می توانی
قابلیــت ذخیــره بــه صــورت ابــری را بــه شــما می دهــد ایــن کار را انجــام دهیــم. ولــی 
ســوال اینجاســت کــه اگــر بخواهیــم از سیســتم عامــل IOS بــه صــورت کلــی خالص 
شــویم و آن را بــا اندرویــد تعویــض کنیــم بــه صورتــی کــه اطالعــات مــا کامال دســت 

نخــورده باقــی بمانــد و از دســت نــرود بایــد چــکار کنیــم؟

آموزش انتقال مخاطبین  
گوشـی آیفـون خـود را بـاز کنیـد و بـه قسـمت Setting برویـد و در ادامـه بـر روی 

گزینه «Mail، Contacts، Calendars» کلیک کنید.  
بر روی گزینه iCloud کلیک کنید و گزینه Contacts را فعال کنید.  

بارگـذاری  ثانیـه  چنـد  در   icloud ذخیره سـازی فایل هـای  بـر روی  شـما  مخاطبیـن 
می شود.  

اکنـون بایـد بـا مرورگـر خود بـه سـایت iCloud.com برویـد و با اپـل آیدی خـود وارد 
حساب کاربری شوید.  

بـر روی گزینـه Contacts کلیک کنید و در قسـمت گوشـه پایین سـمت چـپ آیکونی 
که شبیه به چرخ دنده است را انتخاب کنید.  

بر روی گزینه Select All کلیک کنید.  
دوبـاره بـر روی آیکـون چـرخ دنـده کلیـک کنیـد و گزینـه Export vCard را انتخـاب 

کنید.  
اکنون می توانید مخاطبین خود را با پسوند .vcf دانلود کنید.  

بعـد از دانلـود باید بـه contacts.google.com وارد شـوید و گزینه Import در سـمت 
چپ را انتخاب کنید.  

را   Import گزینـه و  کنیـد  کلیـک   «Go to old contacts» گزینـه بـر روی  اکنـون 
انتخاب کنید.  

مراحل تمام شد شما می توانید شماره های خود را به راحتی انتقال دهید.

آموزش انتقال تصاویر از آیفون به اندروید  
اول از همه شما باید نرم افزار iOS Google Photos app را دانلود کنید  

 Photos بعـد از دانلـود و نصـب می توانید تمـام عکس هایی کـه در آیفـون داریـد را در
آپلود کنید.  

بعد از آپلود تصاویر می توانید از طریق گوشی اندروید خود عکس ها را دانلود کنید.
آموزش انتقال فایل های صوتی و موسیقی از آیفون به اندروید  
ابتدا شما نیاز به اپلیکیشن Google Music Manager دارید  

اپلیکیشن را نصب و اجرا کنید.  
بارگـذاری  معنـی  بـه   Upload songs to Google Play گزینـه نصـب  هنـگام  در 

فایل های موسیقی به گوگل پلی را انتخاب کنید.  
اکنـون بایـد صبـر کنیـد تـا تمـام فایل هـای صوتـی شـما در Google play بارگذاری 

شـود و پـس از آن کار تمام اسـت.

سامان دهی به فایل های صوتی

که  کار هایی  ترین  بخش  آرامش  از  یکی  شک  بدون 
مشغله  و  هیاهو  از  تا  داد  انجام  روز  طول  در  می توان 
این  شود  آزاد  فکرمان  و  شده  رها  کمی  خود  روزانه 
است که موسیقی گوش کنیم. در حال حاضر به ندرت 
به  ولی  کند  استفاده  رایانه  از  که  می شود  پیدا  کاربری 
موزیک گوش ندهد یا آلبومی برای گوش دادن بر روی 
هارد دیسک خود نداشته باشد. بسیاری از کاربران هم 
هستند که تعداد آلبوم های صوتی آن ها بسیار زیاد است 
بسیار سخت می نماید.  را  آن ها  مدیریت  و نگهداری و 
شاید برای این که به دنبال یک آهنگ باشند باید زمان 
این  حال  به  تا  حتما  نمایند  جست وجو  صرف  را  زیادی 
یک  بدانید  که  باشد  آمده  پیش  هم  شما  برای  مشکل 
چه  در  را  آن  که  ندانید  اما  دارید  را  خاص  صوتی  فایل 

فایل یا فولدری ذخیره کردید و مجبور شوید مدت زمان 
احتماال  و  کنید  تالش  آن  کردن  پیدا  برای  را  بسیاری 
آخر ماجرا این گونه به پایان می رسد که خسته می شوید 
و ترجیح می دهید فایل مورد نظر خود را مجددا دانلود 
مدیریت  برای  زیادی  نرم افزار های  حال  به  کنید. تا 
 Windows Media است،  شده  طراحی  موزیک 
در ویندوز یافت  فرض  پیش  صورت  به  که   Player

به  حدودی  تا  که  است  برنامه هایی  از  یکی  می شود 
برخالف  می پردازد.  شما  صوتی  فایل های  مدیریت 
آنچه خیلی ها تصور می کنند این برنامه امکانات بسیار 
فراوانی دارد اما برای مدیریتی مطمئن نمی تواند ابزاری 
فایل ها  دسته بندی  پس از  که  چرا  آید  شمار  به  مناسب 
عمل  دوباره  باید  ویندوز  دوباره  نصب  از  بعد  آلبوم ها  و 
برای  حرفه ای  نرم افزار  یک  داد.  انجام  را  دسته بندی 
دیسک  هارد  بر روی  را  فراوانی  آلبوم های  که  افرادی 
خود ذخیره کرده اند یک نیاز ضروری محسوب می شود 
حرفه ای  و  کامل  نرم افزار  یک  شما  به  دلیل  همین  به 
تمامی  آن  از  استفاده  با  بتوانید  تا  می کنیم  معرفی  را 
 Helium .دهید پوشش  را  زمینه  این  در  خود  نیاز های 
Music Manager ابزار کاملی است که امکاناتی بسیار 

برای کاربران به منظور مدیریتی متفاوت بر روی آلبوم ها 
و موزیک ها، پخش و اجرای آن ها فراهم می کند. این 
به  را  آلبوم ها  دسته بندی  امکان  کاربران  به  نرم افزار 
می تواند  آسانی  به  کاربر  می دهد.  مختلف  صورت های 

و  کند  و گذار  گشت  خود  صوتی  آلبوم  هزاران  میان  در 
قابلیت  برنامه  در  البته  بیابد.  را  نظر  مورد  آهنگ  تک 
 Helium Music است.  شده  گنجانده  هم  جست وجو 
موزیک ها  و  داده ها  کردن  رایت  قابلیت   Manager

مهم ترین  اما  دارد  نیز  فشرده  لوح های  برروی  هم  را 
قابلیتی که کاربران به آن توجه خاصی دارند این است 
می کند  ذخیره سازی  را  آلبوم ها  این نرم افزار لیست  که 
رفتن ویندوز دسته بندی  بین  از  صورت  در  حتی  تا 
می توان  که  این  ضمن  شود.  حفظ  همچنان  آلبوم ها 
استفاده  نمود.  تهیه   Backup یک  اطالعات  این  از 
سادگی  به  کاربری  هر  و  بوده  آسان  بسیار  نرم افزار  از 
آلبوم های  تمامی  ساده  کلیک  چند  با  تنها  می تواند 
صوتی خود را مرتب سازی نماید. گذشته از این که این 
شده  طراحی  صوتی  فایل های  مدیریت  برای  برنامه 
هم  خود  فایل های  اجرای  برای  آن  از  می توانید  است، 
استفاده کنید و اطمینان داشته باشید که کیفیت پخش 
این برنامه هم مورد قبول شما خواهد بود. در رابطه با 
که  این  عین  در  گفت  باید  برنامه  این  کاربری  محیط 
ساده است، زیبایی خاصی دارد و شما از کار کردن با آن 
حس خوبی خواهید داشت. این نرم افزار از فرمت های 
مختلف فایل های صوتی پشتیبانی می کند و همچنین 
برای  است.  سازگار  هم  ویندوز  مختلف  نسخه های  با 

دانلود آن از لینک زیر استفاده کنید:
http: //www.helium2.com/

بهتر جست وجو کنید
: آموزش نکات کلیدی برای انجام جست وجوی بهتر در گوگل

ایـن روز هـا هر وقت کـه سـوالی برایمان پیـش می آید، 
قبـل از ایـن کـه حتـی بخواهیـم در رابطـه بـا آن فکـر 
کنیم سـریعا به سـراغ موتور جسـت وجوی گـوگل رفته 
وسـوال خـود را در باکس سـفیدی که برایمان قـرارداده 
مطـرح می کنیـم. بسـیاری از افـراد بر ایـن باور هسـتند 
کـه گـوگل بـرای هرسـوالی پاسـخ معتبـری دارد و بـه 
همیـن دلیـل آن را از هـر مرجـع دیگـری بیشـتر قبول 
دارنـد امـا تـا بـه حـال شـده اسـت بـه ایـن فکـر کنید 
کـه آیـا مدلـی کـه بـرای جسـت وجو انتخـاب کرده اید، 
صحیح اسـت یا خیر؟ درسـت اسـت که شماسـوال خود 
را در گـوگل مطـرح می کنیـد و انتظـار پاسـخ صحیحی 
از ایـن موتـور جسـت وجو داریـد امـا بایـد بدانیـد کـه 
نحـوه جسـت وجوی شـما و نوعـی که پرسـش خـود را 
مطـرح می کنیـد، اهمیت بسـیار زیـادی در نتیجه ای که 
می گیریـد، دارد. گاهـی اوقـات حجـم بـاالی مطالـب و 
روش هـای نادرسـت جسـت وجو، باعث می شـود یافتن 
آنچـه کـه می خواهیـد، برایتان دشـوار شـود. بـه همین 
دلیـل ایـن هفتـه تصمیـم گرفتـه ایـم نکاتی را به شـما 
آمـوزش دهیـم تـا بـرای یافتـن مطالـب مـورد نظرتان 
بـه صـورت سـاده تـر و سـریعتر، بـه شـما کمـک کند.

or استفاده از عبارت
در  می خواهیـم  کـه  جزئیات موضوعـی  اوقـات  گاهـی 
مـورد آن جسـت وجو کنیـم، ناقـص بـوده یا آن هـا را بـه 
یـاد نمی آوریـم، امـا ایـن موضوع چنـدان هم دردسرسـاز 
نیسـت. کافی اسـت که تعـدادی از مدل هـای مختلف از 
آنچـه در نظـر داریـم را قـرارداده و با نشـانه «|» آن هـا را از 
یکدیگـر جدا کنیـم. البته به جـای این نشـانه می توانید از 
عبـارت «or» اسـتفاده کنید. بـا انجام این روش مشـاهده 
خواهیـد کـرد کـه نتایج جسـت وجوی گوگل بـه آنچه در 

نظـر داریـد نزدیک تـر خواهـد بود.

مترادف ها را فراموش نکنید
نکتـه ای که شـاید کمتر کسـی بـه آن توجه کرده باشـد 
اینترنـت  در  جسـت وجو  بـرای  مترادف هـا  از  اسـتفاده 
زبـان  بـه  شـما  جسـت وجوی  کـه  صورتـی  در  اسـت. 
انگلیسـی باشـد باید بدانیـد که ایـن زبـان دارای کلماتی 
بـا مترادف هـای بسـیار بـوده و همیـن امـر می توانـد در 

جسـت وجو بـه شـما کمـک بسـیاری کند.

در  کـه  بیابیـد  را  وب سـایت هایی  می خواهیـد  اگـر 
در  اسـت  کافـی  می کننـد؛  فعالیـت  زمینه موردنظرتـان 
جسـت وجوی خـود از نشـانه «~» اسـتفاده کنیـد. بـرای 
باشـد  حالـت  ایـن  بـه  شـما  جسـت وجوی  اگـر  مثـال 
«healthy ~food» در نتایـج مشـاهده خواهیـد کرد که 

محتوایـی شـامل تغذیه سـالم و دسـتورالعمل های تهیه 
غـذا بـه نمایـش درآمده اسـت.

درون یک سایت را کنکاش کنید
حتمـا برایتـان اتفـاق افتاده کـه مقالـه جالبـی را در یک 
بـا  مرتبـط  محتوایـی  بخواهیـد  و  بخوانیـد  وب سـایت 
آن بیابیـد، دوبـاره آن را بخوانیـد یـا مقالـه را به اشـتراک 
اطالعـات  یافتـن  بـرای  روش  سـاده ترین  بگذاریـد. 
خواهـد  وب سـایت  آن  درون  جسـت وجو  مدنظرتـان، 
بـود. بـرای انجام ایـن کار کافی اسـت که آدرس سـایت 
را نوشـته و سـپس واژه کلیـدی از مقالـه مدنظرتـان را 

کنیـد. جسـت وجو 

آیا فراموش کرده اید چه می خواهید؟
گاهـی اوقـات بایـد عبارتی طوالنـی را جسـتجو کنید اما 
تعـدادی از کلمـات آن را از یـاد برده ایـد و تنها اسـتفاده از 
یک واژه کلیدی نیز پاسـخگو نیسـت. در چنین شرایطی 
کافی اسـت که ابتدا و انتهای عبارت را نوشـته و سپس از 
عبارت ()AROUND اسـتفاده کنید. سپس در داخل پرانتز 
تعـداد کلماتی را که از عبـارت حذف شـده اند، قرار دهید.

یادتان نرود بازه زمانی را مشخص کنید
گاهـی اوقـات بـه اطالعاتـی نیـاز داریـم کـه متعلق به 

دوره زمانـی خاصـی هسـتند. برای دسـت یافتـن به این 
اطالعـات می توانیـد بـازه زمانی را به جسـت وجوی خود 
اضافه کرده و سـپس سـه نقطه میان سـال ها قرار دهید. 
این کار باعث می شـود کـه حجم بسـیاری از مطالب که 
قدیمـی هسـتند و ممکـن اسـت بـه درد شـما نخورنـد، 
برایتـان نمایـش داده نشـود و بسـیار سـاده تر و سـریعتر 
بـه آن چیـزی کـه مـد نظرتان اسـت دسـت پیـدا کنید.

دنبال لینک یا تیتر هستید؟
بـرای یافتـن واژه هـای کلیـدی و نـام یک مقالـه کافی 
کـردن  وارد  از  قبـل  را   «intitle :» عبـارت  کـه  اسـت 
واژه هـای جسـت وجو قـرار دهید. در نظر داشـته باشـید 
کـه نبایـد میان آن هـا فاصله باشـد. برای یافتـن کلمات 
بـه کار رفتـه در یـک URL نیـز می توانیـد از عبـارت «: 

inurl» اسـتفاده کنیـد.

نقل قول را چگونه جست وجو کنیم؟
اسـتفاده از نشـان های نقل قـول می تواند در جسـت وجو 
بسـیار کارآمد باشـد. فرض کنیـد عبارتی را بـدون به کار 
بـردن نقل قـول جسـت وجو کرده ایـد. در چنیـن حالتـی 
نتایجـی را مشـاهده خواهیـد کـرد کـه کلمـات عبـارت 
جسـت وجو شـده به صورت نامرتب در آن دیده می شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه اسـتفاده از نقل قـول بـه شـما 
کمـک خواهـد کـرد تـا نتایجـی را بـه دسـت آوریـد که 
عبـارت مدنظرتـان به صـورت منظـم و پشـت سـر هـم 
در مقالـه یـا مطلـب مدنظر وجـود داشـته باشـد. درواقع 
حالت اول برای زمانی مناسـب اسـت که شـما از صحت 

عبـارت مدنظرتـان اطمینان نداشـته باشـید.
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