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J    ـــه ـــزار Advance Call Center و طریق ـــورد نرم اف ـــا در م ـــالم. لطف س
ـــا تشـــکر ـــد. ب ـــح دهی ـــات آن را توضی نصـــب و انجـــام تنظیم

نرم افـــزار Advance Call Center نرم افـــزاری قدرتمنـــد جهـــت مدیریـــت تلفـــن 
در رایانـــه می باشـــد. ایـــن نرم افـــزار هماننـــد یـــک ماشـــین پاســـخگو در رایانـــه 
ـــتم  ـــاد سیس ـــامل ایج ـــزار ش ـــن نرم اف ـــات ای ـــی از امکان ـــد کرد.برخ ـــل خواه ـــما عم ش
ـــات  ـــط مکالم ـــکان ضب ـــده، ام ـــاس گیرن ـــماره تم ـــش ش ـــد، نمای ـــخگوی قدرتمن پاس
ـــگ  ـــگ و آهن ـــدای زن ـــرای ص ـــواه ب ـــگ دلخ ـــم آهن ـــکان تنظی ـــت WAV، ام ـــا فرم ب
پشـــت خـــط، امـــکان تنظیـــم نرم افـــزار جهـــت انتقـــال تماس هـــا بـــه شـــماره 
ـــماره ها  ـــره ش ـــت ذخی ـــن جه ـــه تلف ـــاد دفترچ ـــکان ایج ـــل، ام ـــر و آدرس ایمی پیج
ـــود.  ـــر می ش ـــزاردی ظاه ـــرده، وی ـــرا ک ـــزار، آن را اج ـــن نرم اف ـــب ای ـــت.بعد از نص اس
ســـپس Next را بزنیـــد. گزینـــه Access the modem through TAPI را انتخـــاب 
ـــه  ـــده و ب ـــرا ش ـــه اج ـــد. برنام ـــاب کنی ـــا Finish را انتخ ـــد و Next را زده و در انته کنی
ـــودم  ـــرد و م ـــاس بگی ـــت تم ـــن حال ـــی در ای ـــر کس ـــوش می دهد.اگ ـــما گ ـــن ش تلف
ـــن  ـــود.در همی ـــش داده ش ـــماره آن نمای ـــد ش ـــد بای ـــتیبانی کن ـــما CallerID را پش ش
حالـــت بـــا زدن دکمـــه Speak می توانیـــد صحبـــت کنیـــد. بـــرای فعـــال کـــردن 
منشـــی بایـــد از منـــوی Mode گزینـــه Answering Machine On را برگزینیـــد.
ـــه  ـــوی Tools گزین ـــد از من ـــی بای ـــرای منش ـــونده ب ـــش ش ـــام پخ ـــر پی ـــرای تغیی ب
ـــام دلخـــواه خـــود را  ـــد و پی Answering Machine و Greeting Message را برگزینی

ـــد. ـــط کنی ـــی ضب ـــوان منش ـــه عن ـــش ب ـــت پخ جه

J    ـــذف ـــناد ح ـــل اس ـــی کام ـــوص بازگردان ـــا در خص ـــالم. لطف  س
 Word، PDF، HTML شـــده از روی هارددیســـک ماننـــد ســـند های

نرم افـــزار مناســـبی را معرفـــی نماییـــد.
ـــن  ـــات ای ـــی اطاع ـــل بازیاب ـــات و مراح ـــکاوری در تنظیم ـــای ری ـــوال برنامه ه معم
امـــکان را دارنـــد کـــه انتخـــاب کنیـــد کـــدام نـــوع فایل هـــا را جســـت وجو کننـــد 
ولـــی اگـــر چنیـــن امکانـــی نداشـــته باشـــد بـــاز هـــم فرقـــی نمی کنـــد چـــون 
معمـــوال ایـــن نرم افزار هـــا فایل هـــای HTML را نیـــز جســـت وجو می کننـــد. 
ـــود  ـــر خ ـــورد نظ ـــل م ـــه فای ـــوی ک ـــکان در درای ـــد ام ـــا ح ـــود ت ـــه می ش ـــط توصی فق

را حـــذف کرده ایـــد فایـــل جدیـــدی قـــرار نـــداده و ایجـــاد نکنیـــد.

J    جهـــت BulkSender ســـالم. مدتـــی اســـت کـــه از نرم افـــزار 
ارســـال ایمیل هـــای انبـــوه اســـتفاده می کنـــم امـــا وقتـــی قصـــد 
دارم ارســـال ایمیل هـــا را بـــدون نرم افـــزار و بـــه صـــورت عـــادی 
ـــا )، ( از  ـــت کام ـــا عالم ـــا را ب ـــد ایمیل ه ـــن کار بای ـــرای ای ـــتم ب بفرس
ـــا را  ـــادی از ایمیل ه ـــت زی ـــوان فهرس ـــا نمی ت ـــم ام ـــدا کن ـــم ج ه
ـــی  ـــت کل ـــد در حال ـــی کنی ـــا راهنمای ـــود. لطف ـــش نم ـــی ویرای تکی تک
ـــش  ـــن ویرای ـــک مت ـــر را در کل ی ـــک کاراکت ـــوان ی ـــور می ت ـــه ط چ

ـــکر ـــا تش ـــود؟ ب نم
 Replace در رابطـــه بـــا جـــدا کـــردن ایمیل هـــا بـــا کامـــا، می توانیـــد از امـــکان
ـــم  ـــت ; از ه ـــط عام ـــا توس ـــر ایمیل ه ـــال حاض ـــم در ح ـــرض کنی ـــد. ف ـــتفاده کنی اس
ــا را توســـط یـــک ویرایشـــگر  ــدا شـــده اند، کافـــی اســـت فهرســـت ایمیل هـ جـ
ـــد، در کادر  ـــان بزنی ـــه Ctrl+H را همزم ـــد، دکم ـــاز کنی ـــون Notepad ب ـــن همچ مت
ــا کـــه فـــرض کردیـــم ; می باشـــد را وارد کـــرده  اول جدا کننـــده فعلـــی ایمیل هـ
ــا  ــد و در انتهـ ــد را وارد کنیـ ــه، می باشـ ــر کـ ــورد نظـ ــده مـ و در کادر دوم جدا کننـ
ـــر  ـــوند.ولی اگ ـــن ش ـــم جایگزی ـــا ه ـــوارد ب ـــن م ـــام ای ـــا تم ـــد ت Replace All را بزنی

ایمیل هـــا در ســـطر های جـــدا هســـتند و بینشـــان جداکننـــده ای وجـــود نـــدارد، 
جهـــت جایگزینـــی ایـــن ســـطر ها بـــا عامـــت مـــورد نظـــر می توانیـــد از برنامـــه 
ـــل  ـــور فای ـــه مذک ـــود برنام ـــد از دانل ـــور بع ـــن منظ ـــد. بدی ـــتفاده کنی Notepad++ اس

 ++Notepad ــط ــد را توسـ ــورت txt می باشـ ــه صـ ــه بـ ــا کـ ــت ایمیل هـ فهرسـ
بـــاز کنیـــد، دکمـــه Ctrl+H را همزمـــان بزنیـــد و در کادر اول عبـــارت را بنویســـید 
ـــاوت  ـــه تف ـــن ب ـــپس n را، همچنی ـــد و س ـــپ کنی ـــد را تای ـــه اول بای ـــد ک ـــه کنی (توج
ـــد،  ـــد را وارد کنی ـــه، می باش ـــر ک ـــورد نظ ـــده م ـــد)، در کادر دوم جداکنن ـــت کنی و / دق
ــه Extended را  ــش Search Mode گزینـ ــره در بخـ ــن پنجـ ــای پاییـ از گزینه هـ
فعـــال کـــرده و در انتهـــا Replace All را بزنیـــد. حـــال تغییـــرات را ذخیـــره کـــرده 
ـــاز  ـــدوز ب ـــود وین ـــا Notepad خ ـــل txt را ب ـــاره فای ـــر دوب و Notepad++ را ببندید.اگ

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــکل ح ـــه مش ـــد ک ـــد دی ـــد خواهی کنی

J    ــی ام ــای صوتـ ــت Details فایل هـ ــی اسـ ــالم. مدتـ ــا سـ  بـ
خـــود به خـــود پـــاک شـــده و اطالعـــات داخـــل آن از بیـــن رفتـــه 
ـــا  ـــوم ی ـــای آلب ـــه روی گزینه ه ـــی ک ـــن هنگام ـــالوه بر ای ـــت. ع اس
ـــا  ـــوند ت ـــال نمی ش ـــم، فع ـــک می کن ـــر کلی ـــوارد دیگ ـــت و م آرتیس
ـــی  ـــن را راهنمای ـــا م ـــرد. لطف ـــتی وارد ک ـــه درس ـــات را ب ـــوان اطالع بت

ـــد. کنی
بـــرای حـــل ایـــن مشـــکل پیشـــنهاد می شـــود از نرم افزار هـــای مخصـــوص ایـــن 
ـــا  ـــن برنامه ه ـــتفاده کنید.توســـط ای ـــات همچـــون TagScanner و Mp3tag اس تنظیم
ــه  ــود را بـ ــی خـ ــای صوتـ ــای فایل هـ ــخصات و تگ هـ ــت مشـ ــد توانسـ خواهیـ

ـــد. ـــر دهی ـــی تغیی راحت

مدیریت فایل  ها در ویندوز

وینــدوز  عامــل  سیســتم  از  کاربــران  بیشــتر 
ــل  ــه دلی ــل ب ــتم عام ــن سیس ــد. ای ــتفاده می کنن اس
ــل ســادگی  ــه دلی ــه دارد و ب جذابیت  هــای بســیاری ک
اســتفاده از آن مــورد توجــه تمامــی کاربــران مبتــدی و 
حرفــه ای قــرار گرفتــه اســت و در حــال حاضــر بیشــتر 
از 80 درصــد کاربــران از ایــن سیســتم عامــل اســتفاده 
می کننــد امــا نــرم افزار هــای جانبــی کــه ایــن 
ــار  ــا در اختی ــت فایل  ه ــرای مدیری ــل ب ــتم عام سیس
ــی  ــه تمام ــتند ک ــادر نیس ــد، ق ــرار می ده ــران ق کارب
ــد  ــرف کنن ــه را برط ــن زمین ــران در ای ــای کارب نیاز ه
بــه همیــن خاطــر قصــد داریــم کــه ایــن هفتــه، نــرم 
ــوان  ــه عن ــه ب ــم ک ــی کنی ــما معرف ــه ش ــزاری را ب اف
جایگزینــی کامــل و قدرتمنــد بــرای وینــدوز اکســپلورر 

از آن اســتفاده کنیــد. ایــن نرم افــزار کــه  نــام دارد 
بیشــتر بــه مرورگــری شــباهت دارد کــه بــه مدیریــت 
تمامــی  و  می پــردازد  شــما  سیســتم  فایل  هــای 
نیاز هــای شــما را در ایــن زمینــه برطــرف خواهــد کرد و 
یکــی از پیچیده تریــن نــرم افزار هــا در زمینــه مدیریــت 
ــه  ــوان ب ــزار می ت ــن نرم اف ــات ای ــل اســت. از امکان فای
ــاد  ــخ ایج ــد تاری ــه می توان ــرد ک ــاره ک ــورد اش ــن م ای
هــر فایلــی را و همچنیــن آخریــن تاریــخ و زمانــی کــه 
یــک نفــر بــه آن فایــل دسترســی پیــدا کــرده اســت را 
بــه آســانی بــرای شــما بــه نمایــش در آورد. همچنیــن 
ــزار تمامــی  ــن نرم اف ــا اســتفاده از ای ــد ب شــما می توانی
ــورت  ــه ص ــتی ب ــان را در لیس ــخصات فایل هایت مش
ــار داشــته باشــید. عــاوه بر ایــن  مرتــب شــده در اختی
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــود ب ــد ب ــادر خواهی قابلیــت شــما ق
ــزار  ــن نرم اف ــا اســتفاده از ای ــورد نظــر خــود ب ــل م فای
ــد و  ــتفاده کنی ــه اس ــد جهت ــت و جوی چن ــک جس از ی
بــه ایــن ترتیــب فایــل مــورد نظــر در هــر شــاخه ای از 
هــارد رایانــه شــما وجــود داشــته باشــد بــه ســرعت پیدا 
ــتون  های  ــی س ــد تمام ــما می توانی ــد. ش ــد ش خواه
اطاعاتــی خــود را بــا اســتفاده از آن بــه صورتــی 
خــودکار تنظیــم کنیــد. تــا قبــل از ارائــه وینــدوز ویســتا 
ــه نمایشــی  ــتید ک ــما نمی توانس ــت ش ــدوز هف ــا وین ی
گرافیکــی از میــزان فضــای اشــغال شــده در هــر درایــو 
خــود داشــته باشــید. یکــی از مهم تریــن ویژگی  هــای 

ــا  ــاوه بر درایو ه ــه ع ــت ک ــن اس ــزار ای ــن نرم اف ای
ــان  ــورد نظرت ــه م ــدری ک ــا فول ــل ی ــر فای ــرای ه ب
اســت خصوصیتــی را تنظیــم کنیــد کــه میــزان فضــای 
ــارد دیســکتان را  ــل در ه اشــغال شــده توســط آن فای
بــه شــما نمایــش دهــد. عــاوه بر تمامــی ایــن مــوارد 
شــما بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار قدرتمنــد می توانیــد 
ــورد  ــای کیب ــه کلید ه ــوط ب ــات مرب ــی تنظیم تمام
ــود عــوض  ــل خ ــق می ــرده و مطاب ــود را عــوض ک خ
کنیــد، شــاید بــرای شــما هــم جالــب باشــد کــه بدانیــد 
ایــن کار را بــرای مــاوس خــود هــم می توانیــد انجــام 
دهیــد. بــه طــور مثــال شــما می توانیــد بــا اســتفاده از 
ایــن نرم افــزار تنظیــم کنیــد کــه تنهــا بــا یــک کلیــک 
ــد  ــتم مانن ــی سیس ــای جانب ــخت افزار ه ــد از س بتوانی
ــزار  ــن نرم اف ــد. ای ــتفاده کنی ــکنر اس ــا اس ــر ی پرینت
ــدارد کــه  بســیار ســاده و کــم حجــم اســت و نیــازی ن
روی رایانــه شــما نصــب شــود. شــما می توانیــد 
بــا اســتفاده از آن بیــش از Shortcut 300 را بــرای 
ــزار  ــن نرم اف ــد. ســرعت ای ــف کنی ــود تعری ــورد خ کیب
ــر اســت و  ــدوز هــم باالت حتــی از اکســپلورر خــود وین
ــاره  ــود دوب ــته ش ــه ای بس ــر نقط ــزار از ه ــن نرم اف ای
ــاز شــدن آن از همــان نقطــه وجــود خواهــد  امــکان ب
ــایت ــزار را از س ــن نرم اف ــد ای ــما می توانی ــت. ش داش
 http://www.efsoftware.com/dw/e.htm

ــد. ــه کنی ــتفاده از آن را تجرب ــذت اس ــرده و ل ــود ک دانل

زمان بندی در ویندوز چه معنی دارد؟
آموزش کار با ابزار زمان بندی در ویندوز

ــی از  ــا یک ــما را ب ــا ش ــم ت ــد داری ــه قص ــن هفت ای
ــزاری  ــم. اب ــنا کنی ــدوز آش ــود در وین ــای موج ابزار ه
کــه در ایــن شــماره دربــاره آن ســخن خواهیــم 
ــه کمــک آن  ــام دارد کــه ب گفــت Task Schedule ن
ــای  ــتورات و برنامه ه ــرای دس ــه اج ــد برنام می توانی
ــرا  ــن اج ــان معی ــا در زم ــد ت ــم کنی ــف را تنظی مختل
ــی  ــل توجه ــر قاب ــزار تاثی ــن اب ــتفاده از ای شوند.اس
ــت و  ــد داش ــما خواه ــای ش ــام کار ه ــهیل انج در تس
کاربرانــی کــه رعایــت نظــم و انضبــاط کاری در محیط 
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــان از اهمی ــز برایش ــه نی رایان
ــزار  ــن اب ــک ای ــه کم ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــت، ق اس
ــه  ــن زمین ــود در ای ــای خ ــده ای از نیاز ه ــش عم بخ

ــد. ــع کنن را رف

Task Schedule دسترسی به
ــی  ــیر دسترس ــدا مس ــت در ابت ــم الزم اس ــاز ه ــا ب ام
بــه ایــن ابــزار را مشــخص کنیــم. راه اول مراجعــه بــه 
 Accessories پس از آن پوشــه ،All Program پوشــه
ــاده تر  ــت و راه س ــه System Tools اس ــپس پوش و س
 Start ــوی ــدن من ــاز ش ــس از ب ــه پ ــت ک ــن اس ای
ــن  ــه Task را در کادر جســت وجوی پایی ــدوز، کلم وین
ــان و  ــرعت نمای ــه س ــزار ب ــن اب ــا ای ــد ت آن وارد کنی

قابــل دســترس شــود.

ورود به محیط برنامه
 Task ــک روی ــل و کلی ــل قب ــدن مراح ــی ش ــا ط ب
Schedule، وارد محیــط اجرایــی ایــن برنامــه خواهید 

شــد و می توانیــد کار خــود را بــا ایــن ابــزار کاربــردی 
ــش  ــا 3 بخ ــه ب ــن برنام ــط ای ــد. در محی ــاز کنی آغ
ــد.بخش  ــد ش ــه خواهی ــم مواج ــده از ه ــک ش تفکی
ــه دســتورات و  ــوط ب ــه مرب ســمت راســت ایــن برنام
ــزار بایــد از  ــا ایــن اب عملیاتــی اســت کــه بــرای کار ب
آن هــا اســتفاده کنیــد. در بخــش میانــی محیــط ابــزار 
ــده  ــرا ش ــتورات اج ــن دس Task Schedule تازه تری

ــه شــما  ــه ثبــت رســیده اســت ب ــزار ب کــه در ایــن اب
ــن  ــپ ای ــمت چ ــوار س ــد. ن ــد ش ــش داده خواه نمای
ــزار اســت کــه امــکان  ــه ایــن اب محیــط نیــز کتا بخان

ــد. ــم می کن ــف را فراه ــت وظای ــاهده و مدیری مش

تعریف یک دستور
حــال نوبــت آن رســیده اســت کــه اســتفاده بهینــه از 
ایــن برنامــه را آغــاز کــرده و وظیفــه ای را بــا اســتفاده 
ــن  ــرای ای ــد. ب ــرای سیســتم عامل تعریــف کن از آن ب
کار روی گزینــه Create Basic Task در نــوار عملیــات 
ایــن ابــزار کــه در ســمت راســت محیــط برنامــه قــرار 
دارد کلیــک کنیــد. بــا انجــام ایــن کار صفحــه ای بــاز 
ــه  ــف یــک وظیف ــرای تعری ــد ب ــه بای ــد شــد ک خواه
ــا  ــی تنه ــه ابتدای ــد. صفح ــتفاده کنی ــاص از آن اس خ
ــه  ــوط ب ــات مرب ــم و توضیح ــن اس ــه تعیی ــا ب و تنه
وظیفــه ای کــه قصــد تعریــف آن را داریــد، اختصــاص 
ــش  ــد در بخ ــال بای ــوان مث ــت.به عن ــده اس داده ش
Name ایــن صفحــه عبــارت Open Word را تایــپ 

کنیــد و در قســمت Description آن نیــز توضیحــات 
ــه  ــات ب ــن اطاع ــان را بنویســید. درج ای ــورد نظرت م
ــا  ــد ت ــران سیســتم کمــک می کن ــایر کارب شــما و س
در صــورت لــزوم، بــه ضــرورت تعریــف ایــن وظیفــه 
پــی ببریــد. البتــه اســتفاده از ایــن قســمت ضــروری 
ــی  ــه آن را خال ــوط ب ــد باکــس مرب نیســت و می توانی
ــه  ــه Next وارد مرحل ــک روی گزین ــا کلی بگذارید. ب
بعــد تعریــف وظیفــه مــورد نظــر خــود خواهیــد شــد. 
ــازه زمانــی اجــرای وظیفــه  ایــن بخــش بــه تعییــن ب
ــه  ــد ب ــن بخــش می توان ــر در ای اختصــاص دارد. کارب
ــود  ــر خ ــورد نظ ــه م ــی وظیف ــازه زمان ــق ب ــور دقی ط
ــای  ــی از گزینه ه ــد یک ــدا بای ــد.در ابت ــن کن را تعیی
روزانــه، هفتگــی، ماهیانــه، در زمــان مقــرر، بــه 
هنــگام روشــن شــدن سیســتم، بــه هنــگام ورود بــه 
ــن را  ــی معی ــگام رخ دادن اتفاق ــه هن ــا ب ــدوز و ی وین

ــه آن  ــوط ب ــا در ادامــه جزئیــات مرب ــد ت انتخــاب کنی
ــازه  نیــز نمایــش داده شــود. بــه عنــوان مثــال اگــر ب
ــه  ــد، در مرحل ــر بگیری ــه در نظ ــرا را روزان ــی اج زمان
ــز  ــق شــروع آن را نی ــخ و ســاعت دقی ــد تاری ــد بای بع
ــگام رخ دادن اتفاقــی  ــه هن ــا اگــر ب ــد و ی تعییــن کنی
معیــن را تعییــن می کنیــد در مرحلــه بعــد بایــد 
رویــداد مــد نظــر خــود را از فهرســت موجــود انتخــاب 
کنیــد. پــس از تعییــن زمــان مــورد نظــر بــرای انجــام 
ــن  ــه ای ــه کار ب ــتم عامل، ادام ــه در سیس ــک وظیف ی
شــیوه خواهــد بــود کــه بایــد وظیفــه مــورد نظــر خــود 
را تعریــف کنیــد.در بخــش بعــدی ایــن تنظیمــات بــا 
ــک  ــف ی ــه تعری ــد ک ــد ش ــه خواهی صفحــه ای مواج
ــد.  ــر می کن ــما امکان پذی ــرای ش ــاص را ب ــه خ وظیف
ــد اجــرای یــک برنامــه، ارســال  ایــن وظیفــه می توان
یــک ایمیــل و یــا نمایــش یــک پیغــام باشــد. کاربــر 
ــاس  ــاب و بر اس ــف را انتخ ــن وظای ــی از ای ــد یک بای
نــوع آن ســایر تنظیمــات آن را انجــام دهید.بــه عنــوان 
ــاب  ــاص را انتخ ــه خ ــک برنام ــرای ی ــر اج ــال اگ مث
کنیــد الزم اســت تــا در محلــه بعــد، مســیر دسترســی 
ــز  ــا پســوند exe نی ــه فایــل اجرایــی آن برنامــه را ب ب
تعییــن کنیــد. در صورتــی هــم کــه بخواهیــد در زمــان 
معینــی پیــام خاصــی روی صفحــه نمایــش مشــاهده 
ــه Display a Massage و  ــاب گزین ــا انتخ ــود، ب ش
ــام مــورد نظــر خــود، مراحــل تعریــف ایــن  تایــپ پی
ــزار دارای  ــن اب ــرد. ای ــد ک ــل خواهی ــه را تکمی وظیف
تنظیمــات و ریزه کاری هــای دیگــری نیــز اســت کــه 
بــدون تردیــد در هنــگام اســتفاده از آن بــه شــیوه بــه 

ــرد. ــد ب کارگیــری آن هــا پــی خواهی
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