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پرسشازشماپاسخازما

J    ســـام بایت عزیز، من روی برخـــی از فولدر های قدیمی ام 
پســـورد گذاشـــته ام اما آن را فراموش کرده ام، آیـــا راهی وجود 

دارد کـــه به محتویـــات فایل هایم دسترســـی پیدا کنم؟
بله راهی وجـــود دارد اما ايـــن امكان وجـــود دارد كه اين روش هميشـــه كار 
نكند. بـــرای اين كار شـــما به يك عـــدد فلش احتيـــاج داريد كـــه می توان 
بـــه جـــای آن از كارت حافظه يا رم هم اســـتفاده كرد. به جز آن به 2 سيســـتم 
رايانه ای كـــه نرم افزار قفـــل كننده ای روی آن  ها نصب نباشـــد هـــم احتياج 
داريـــد كـــه البته به جـــای رايانه از گوشـــی موبايـــل هم می توان اســـتفاده 

كـــرد. بعـــد از تهيه اين مـــوارد بايد مراحل زيـــر را گام بـــه گام انجام دهيد:
1. ابتدا فايل مورد نظر خود را روی فلش يا كارت حافظه كپی كنيد

2. ســـپس فايـــل را روی رايانه يا گوشـــی موبايلـــی كه نرم افـــزار قفل كننده 
كنيد كپی  نـــدارد،  وجود  آن  روی 

3. حال روی فايل خود كليك راست كنيد و نام آن را تغيير دهيد
4. پوشـــه مورد نظر كه نامش تغيير داده شـــده اســـت را دوبـــاره روی فلش يا 

كنيد كپی  خـــود  حافظه  كارت 
5. اگـــر ايـــن فايل را دوبـــاره بـــه كامپيوتری كـــه در آن نرم افـــزار الكر يا 
قفل كننده نصب شـــده اســـت، بـــاز گردانيد ديگر پســـورد نخواهد داشـــت.
البته باز هـــم تاكيد می كنيـــم كه اين روش تنهـــا در مـــواردی كار می كند و 

نكند. كار  هـــم  مواردی  در  كه  دارد  وجـــود  امكان  اين 
 اگر اين روش مشـــكل شـــما را حـــل نكـــرد می توانيد فايل  هـــا و فولدر های 
قفل شـــده خود را روی يك سيســـتم عامل ديگـــری نظير لينوكـــس يا مك، 
دســـت  خود  فولدر های  محتويات  بـــه  مطمئن  و  راحـــت  خيالی  بـــا  و  كنيد  باز 

كنيد. پيدا 

J    با ســـام خدمت بایت عزیـــز، اگر امـــکان دارد راهنمایی 
فرماییـــد که چگونـــه می توانیم میـــزان امنیت رایانـــه خود را 

؟ بسنجیم
بـــرای اين كار به شـــما يـــك نرم افـــزار معرفـــی خواهيم كرد كـــه امنيت 
رايانه شـــما را بـــا دقت بـــاال بررســـی خواهد كرد. ايـــن نرم افزار توســـط 
 Microsoft Baseline Security آن،  نام  و  شـــده  طراحی  مايكروسافت  كمپانی 
 Microsoft Baseline Security Analyzer می باشـــد. نرم افـــزار Analyzer

مشـــكالت موجـــود در نرم افـــزار هـــای امنيتی شـــما، خود سيســـتم عامل 
وينـــدوز، نرم افزار های موجـــود در رايانه شـــما از جمله آفيس و... را بررســـی 
كـــرده و نتيجه را برای شـــما اعـــالم می كند. بـــه كمك اين نرم افزار شـــما 
می توانيـــد مـــواردی را كه باعـــث نفوذ آســـان هكر ها به رايانه تان می شـــود 

را به شـــما اعـــالم می نمايد.
شـــده  طراحی  ويندوز  مختلـــف  عامل هـــای  سيســـتم  برای  نرم افـــزار  اين   

اســـت، نســـخه 32 و 64 بيتی ايـــن نرم افـــزار را می توانيد دانلـــود كنيد.

J    ســـام بایت، اگر از نـــرم افزار های غیر اورجینال اســـتفاده 
می رســـد؟ ما  به  چـــه ضرر هایی  کنیم، 

در دنيـــا و به خصـــوص در ايران، بســـياری از مـــردم به خيـــال و نيت صرفه 
جويـــی در هزينه هايشـــان اقدام بـــه دانلود نـــرم افزار های قفل شكســـته و 
بـــه اصطالح كرك شـــده می كننـــد. به طـــور مثال اكثـــر قريب بـــه اتفاق 
نســـخه  های ويندوز مورد اســـتفاده در ايـــران از نوع غيراورجينال می باشـــند. 
هميـــن قضيه در مورد ســـاير نـــرم افزار ها، از قبيـــل نرم افزار هـــای علمی و 

است. صادق  آموزشـــی،  و  كاربردی 
 چيـــزی كه اكثـــر مردم ايـــران نمی داننـــد اين اســـت كه تمامـــی اين نرم 

افزار ها توســـط افرادی كرك می شـــوند و قفلشـــان شكســـته می شـــود كه 
دارای معلومـــات بااليـــی در زمينـــه هك و ويـــروس هســـتند و يك ضرب 
المثـــل قديمی اســـت كه می گويـــد هيچ گربـــه ای برای رضـــای خدا موش 

. د گير نمی 
ويندوز  ماننـــد  برنامه  هايی  قفـــل  شكســـتن  به  اقـــدام  كه  هكر هايی  اكثـــر   
ايكس پـــی يا ويندوز ســـون يا وينـــدوز 8 يا كامپايلـــر ويژوال اســـتوديو و يا 
ســـاير نرم افزار های گـــران قيمت می كنند، بوســـيله تســـلط بااليـــی كه در 
زمينـــه هك و برنامه نويســـی سيســـتم دارند اقـــدام به قـــراردادن رخنه  ها و 
راه  هـــای نفـــوذ تعمدی در سيســـتم  های قربانـــی می كننـــد و زمانی كه يك 
فرد يا شـــركت يـــا ســـازمان به خيـــال باطل خـــود، صرفه جويـــی كرده و 
يك نرم افـــزار ده ميليـــون تومانـــی را به طور كرك شـــده و قفل شكســـته 
و  خود  سرنوشـــت  حقيقت  در  می كنـــد،  خريـــداری  تومـــان  هـــزار  قيمت  به 
ســـازمان و شـــركتش را در اختيـــار اين افراد هكـــر قرار می دهـــد و خودش 
با دســـت خودش راه نفوذی بـــرای آن افراد هكـــر در سيســـتم رايانه ای خود 
قرار می دهـــد. به اين ترتيب شـــايد در مرحله ای از كار ده يا بيســـت يا ســـی 
ميليـــون تومـــان صرفه جويی كرده باشـــد ولـــی در واقع سرنوشـــت و امنيت 
شـــركت و ســـازمان چند صد ميليـــارد تومانی خـــود را با دســـت خودش به 

مخاطـــره انداختـــه و آن را در معـــرض نفوذ افـــراد بد انديش قـــرار می دهد.

نرم افزاری برای مهندسان شیمی

شـاخه  های  مشـكل ترين  از  يكـی  شـيمی  رشـته 
مهندسـی اسـت و چـون بـه صـورت بسـيار كاربردی 
بـا زندگـی روزمـره مـا در ارتباط اسـت بسـيار بيشـتر 
بـرای  آن  كاربرد هـای  و  فوايـد  ديگـر  شـاخه  های  از 
افـراد مختلـف قابـل درك اسـت. ايـن رشـته بـه زيـر 
شـاخه  های متفاوتـی تقسـيم می شـود كـه برخـی از 
آن  هـا بـه صنايـع غذايـی و برخـی ديگـر بـه صنايـع 
پتروشـيمی ارتبـاط پيـدا می كننـد. به خاطـر كاربردی 
بـودن ايـن رشـته تا بـه حـال نـرم افزار های بسـياری 
شـده  توليـد  شـيمی  مهندسـان  و  دانشـجويان  بـرای 
اسـت اما هيـچ كـدام از آن  ها نتوانسـته اند كـه تمامی 
نياز هـای فـردی را كـه در اين رشـته فعاليـت می كند 
برطـرف سـازند. نرم افـزاری كـه در اين هفته به شـما 

معرفـی خواهيم كرد، انسـيس Ansys نـام دارد و يكی 
از پرطرفدارتريـن نـرم افزار هايـی اسـت كه تـا به حال 
بـرای دانشـجويان ايـن رشـته توليد شـده اسـت. اين 
تحليـل  بـرای  مهندسـی  رشـته  در  بيشـتر  نرم افـزار 
مسـائل گوناگـون و متنوعـی كـه در ايـن رشـته وجود 
دارد بـه كار مـی رود، بـه طـور مثـال جهـت تحليـل 
مغناطيـس  و  سـياالت  حـرارت،  بـه  مربـوط  مسـائل 
از ايـن نرم افـزار اسـتفاده می كننـد. جالـب اسـت كـه 
موضوعـات  و  مسـائل  بـرای  نرم افـزار  ايـن  بدانيـد 
متفاوتـی كاربرد دارد و شـما می توانيد كليه مسـائلی را 
كه به الكترواسـتاتيك، الكتريسـيته، سـازه، اسـتاتيك، 
مربـوط  ارتعاشـات  و  حـرارت  سـياالت،  مغناطيـس، 
می شـود به آسـانی بـا اسـتفاده از اين نرم افـزار تحليل 
كنيـد. شـايد بـرای شـما هـم جالـب باشـد كـه بدانيد 
ايـن نرم افـزار قادر اسـت كه بيـن مسـائل مختلفی كه 
مربـوط به موضوعاتی اسـت كه اشـاره كرديـم، ارتباط 
برقـرار كـرده و حتـی گزارشـات پيشـرفته ای را در اين 
مـوارد در اختيـار شـما قـرار دهد. عـالوه بر ايـن موارد 
انسـيس ايـن امـكان را در اختيار شـما قـرار خواهد داد 
كـه بـه صـورت همزمـان بتوانيـد مسـائل سـياالتی- 
جامداتـی را آناليـز كنيـد. همچنيـن شـما بـا نصـب و 
اجـرای ايـن نرم افـزار قـادر خواهيـد بـود كـه تمامـی 
مدل  هايـی را كـه با اسـتفاده از ايـن نرم افـزار طراحی 
از  يكـی  كنيـد.  بهينه سـازی  آسـانی  بـه  می كنيـد، 

نكاتـی كه تـا به حال باعث شـده اسـت ايـن نرم افزار 
در ميـان كاربرانـش به محبوبيت بسـيار زيادی دسـت 
پيـدا كند، اين اسـت كـه اگر شـما با زبان  هـای برنامه 
نويسـی آشـنايی داشـته باشـيد به آسـانی قادر خواهيد 
بـود كه ايـن نرم افزار را بسـته بـه نياز خودتان توسـعه 
داده و امكاناتـی را كـه دوسـت داريد، به ايـن نرم افزار 
اضافـه كنيـد. عالوه بر تمامـی اين موارد ايـن نرم افزار 
قـادر اسـت كه برای شـما تمامـی گزارش  هايـی را كه 
نيـاز داريـد، تهيـه كنـد و جالب اسـت كـه بدانيـد اين 
بـه  را  متفاوتـی  خروجی  هـای  می تواننـد  گزارش  هـا 
صـورت فيلـم يـا عكـس بـرای شـما داشـته باشـند. 
همچنيـن شـما می توانيد بـا اسـتفاده از ايـن نرم افزار 
پارامتر هـای متفاوتـی را تشـخيص داده و آن  هـا را بـا 
توجـه بـه ميـزان اهميتی كه دارنـد، بررسـی كنيد. بعد 
در نهايـت بـا اسـتفاده از ايـن پارامتر هـا بـه آسـانی به 
جـواب نهايـی طراحی  هـای خـود دسـت پيـدا كنيـد. 
يكـی ديگـر از امكانـات خوبـی كـه ايـن نرم افـزار در 
اختيـار شـما قـرار می دهـد اين اسـت كـه با اسـتفاده 
از آن می توانيـد بـا نـرم افزار هـای ديگـر هـم ارتبـاط 
برقـرار كـرده و اطالعـات مـورد نيـاز خود را بـه آن  ها 
از  را  نرم افـزار  ايـن  می توانيـد  شـما  دهيـد.  انتقـال 
http://www.ansys.com/products/ سـايت 

كنيـد. دانلـود   academic/ansys-student

صرفه جویی در زمان با اکسل
راه هایی برای انجام بهتر پروژه ها با اکسل

مايكروسافت اكسل ابزاری قدرتمند با ويژگی های كامل 
برای كار با گزارش ها و صفحات گسترده است. خواه در 
منزل از اين نرم افزار استفاده كنيد يا در محل كار؛ به كار بردن 
ويژگی ها و ترفند هايی كه موجب افزايش سرعت انجام 
كار ها در زمان كوتاه تری می شوند، می تواند در انجام كار های 
باشد. مفيدی  بسيار  كمك  طاقت فرسا  و  طوالنی مدت 

 صرفه جویی در زمان با استفاده
 از الگو های آماده

زمان،  در  صرفه جويی  برای  روش ها  بهترين  از  يكی 
شايد  است.  طراحی شده  پيش  از  الگو های  از  استفاده 
جلسات،  كار  دستور  تهيه  برای  الگو ها  اين  از  تاكنون 
خبرنامه ها يا گزارش های خود با استفاده از مايكروسافت 
ورد استفاده كرده باشيد. در برنامه Excel، استفاده از اين 
جدول  ايجاد  برای  باشد.  مفيد  بسيار  می تواند  الگو ها 
استفاده  با  و...  بودجه  فاكتور،  تقويم،  پروژه،  زمان بندی 
خود  وقت  در  زيادی  حدود  تا  می توانيد  ويژگی  اين  از 
صرفه جويی كنيد. ايجاد الگو هايی كه به آن ها نياز داريد، 
قالب های  مايكروسافت،  وب سايت  است.  ساده  بسيار 
متنوع بسياری را برای كار روی تقويم ها، برنامه ريزی و 
اوراق زمان بندی و همچنين انتقال وجوه در اختيار كاربران 
قرارداده است. Vertex42 می تواند انتخابی مناسب برای 
برنامه ريزی، بودجه بندی، ليست كار ها و ترازنامه ها باشد. 
است   123  Spreadsheet مناسب منابع  از  ديگر  يكی 
و  ثبت نام  اوراق  موجودی،  فاكتور ها،  ايجاد  به منظور  كه 

حضوروغياب مورد استفاده قرار می گيرد.

ثابت کردن عنوان سطر ها و ستون ها
اطالعات  حاوی  كه  می كنيد  استفاده  صفحه ای  از  اگر 
كليه  مشاهده  برای  مجبوريد  احتماال  است،  فراوانی 
اطالعات، صفحه را پيمايش كنيد. با اين كار، عناوين هر 
يك از ستون های موجود در آن صفحه ديگر قابل رؤيت 
نخواهند بود و برای پيدا كردن اطالعات مورد نظر خود 
و مشاهد ه عنوان هر ستون، مجبور خواهيد بود صفحه را 
بار ها و بار ها پيمايش كنيد اما اگر سطر ها و ستون ها را ثابت 
عناوين  می كنيد،  حركت  صفحات  بين  كه  زمانی  كنيد، 
ثابت باقی می مانند. برای اين كار به روش زير عمل كنيد:
1- در تب View، گزينه Freeze Panes را در قسمت 

مربوط به ribbon انتخاب كنيد.

 Freeze Panes، به  مربوط  كشويی  منوی  در   -2
 Freeze First Column و سپس Freeze Top Row

را انتخاب كنيد. در صورت لزوم می توانيد هر دو گزينه را 
انتخاب كنيد.

را  صفحه  كه  وقت  هر  ويژگی،  اين  فعال سازی  پس از 
می كنيد،  پيمايش  چپ،  يا  راست  پايين،  باال،  سمت  به 
بود.  خواهد  مشاهده  قابل  ستون ها  از  يك  هر  عنوان 
برای غير فعال كردن اين ويژگی، تنها كافی است پس از 
 Unfreeze روی عبارت Freeze Panes انتخاب گزينه

Panes، كليك كنيد.

شماره گذاری کردن یک ستون
شماره گذاری و دسته بندی يك ستون در اكسل تا حدود 
برای  بخواهيد  اگر  به خصوص  است؛  وقت گير  زيادی 
چندين ستون اين كار را تكرار كنيد. با استفاده از اين روش 
می توانيد تا حدود زيادی در وقت خود صرفه جويی كنيد و 
به سرعت ليستی از اعداد ايجاد كنيد. به اين ترتيب كه عدد 
1 و سپس 2 را در سلول های مورد نظر و زير هم وارد كنيد. 
در ادامه هر دو سلول را انتخاب كنيد و پس از مشاهده آيكن 
مربوط به fill handle، كافی است با استفاده از كشيدن 
ماوس، خانه های مورد نظر خود را انتخاب كنيد. نگامی 
كه از اين ويژگی برای واردكردن تاريخ استفاده می كنيد، 
به صورت  را  سطر  يا  ستون  يك  به سادگی  می توانيد 
مثال،  كنيد.  پر  اوليه،  تاريخ  واردكردن  با  تنها  و  افزايشی 
می توانيد تاريخ 12/25/16 را در يك سلول وارد و آن را 
 fill handle انتخاب كنيد، هنگامی كه آيكون مربوط به
انتخاب  را  خود  نظر  مورد  سلول های  تعداد  شد،  ظاهر 
كنيد. از اين ويژگی می توانيد برای ورود اسامی روز های 

هفته و همچنين ماه های سال در سلول های يك سطر يا 
ستون نيز استفاده كنيد. يكی ديگر از مواردی كه می توانيد 
كه  است  زمانی  كنيد،  استفاده   fill handle ويژگی  از 
می خواهيد ستون هايی كه حاوی اطالعات مشابه هستند، 
از صفحه های جداگانه جمع آوری كنيد. به عنوان مثال با 
وارد كردk يك حرف يا كلمه، انتخاب سلول و دو بار كليك 
روی fill handle، مقادير در سلول های باقی مانده ستون 
به صورت زير هم و به تعداد سطر های صفحه، وارد می شود.

جابه جا کردن سطر ها و ستون ها
اگر تصميم گرفته ايد جای عناوين سطر ها و ستون های 
با  و  به راحتی  می توانيد  كنيد،  عوض  را  صفحه  يك 
با  دهيد.  انجام  را  كار  اين  ساده  فرآيند  يك  از  استفاده 
مجدد  ورود  برای  را  خود  وقت  نيست  نيازی  كار  اين 
اطالعات، هدر دهيد. در ادامه مراحل جابه جايی عنوان 

سطر ها و ستون ها بيان شده است.
1- سلول های حاوی عناوين ستون ها را انتخاب كنيد.

 Copy 2- سپس روی آن ها راست كليك كنيد و عبارت
تب  به  رجوع  با  می توانيد  همچنين  كنيد.  انتخاب  را 
Home در قسمت ribbon، دكمه كپی را انتخاب كنيد.

3- سلول سطر يا ستونی را كه می خواهيد عناوين از آنجا 
شروع شوند، انتخاب كنيد.

انتخاب  را   Paste Special و  كنيد  كليك  راست   -4
قسمت   Home تب  در  می توانيد  به عالوه  كنيد. 
 Paste آن  پس از  و   Paste عبارت  روی   ،ribbon

Special، كليك كنيد.

5- چك باكس مربوط به Transpose را انتخاب و روی 
كليد OK كليك كنيد.
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