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خوشــبختانه، جهان فناوري ها با سرعت بسیار زیادي 
رو به پیشرفت است و در حال حاضر در تمامي رشته ها 
از رایانه به عنوان یک ابزار اصلي اســتفاده مي شود. 
براي هر رشــته اي نرم افزار خاصي طراحي شــده و 
تمام افراد مي توانند با کمي آموزش تمام استعدادها و  
خالقیت هاي خود را در این زمینه شکوفا کنند. به طور 
حتم یکي از مشکل ترین شــاخه هاي کاري طراحي 
سیســتم هاي صنعتي مانند طراحــي و آنالیز قطعات 
ماشــین آالت مختلف است.همان طور که براي رشته 
طراحي داخلي ســاختمان و رشــته هاي مشابه به آن 
نرم افزارهاي زیادي وجود دارد براي این شــاخه هم 
نرم افزار زیاد اســت. اما همیشه باید به دنبال بهترین 
و جامع ترین نرم افزار بود. براي اولین بار شــرکتي با 

 ،CATIA در فرانسه نرم افزاري با نام ،Dassault نام
را براي نقشه کشــي دو بعدي و ماشین کاري با کمک 
رایانه ایجاد کرد. چند سال بعد از آن هم دوباره همین 
شرکت این محصول را براي طراحي ها در محیط سه 
بعدي گســترش داد. این اقدام یک غافلگیري بسیار 
بــزرگ براي تمام طراحان بود چــون در آن زمان با 
کمک همین نرم افزار پروژه ساخت مدل یک تونل باد 
براي یک شرکت هواپیماسازي که به طور معمولي به 
زماني بیشتر از 6 ماه نیاز داشت در عرض مدت زماني 
کمتــر از 4 هفته به اتمام رســید. ایجاد این نرم افزار 
تحول بسیار بزرگي در جهان طراحي، ساخت و تولید 
صنعتي ایجاد کرد.نرم افزار CATIA، یک ابزار اســت 
که خود به تنهایي قدرت اجرایي ندارد و این کاربران 
هستند که براي رســیدن به یک هدف خاصي از آن 
بهره مي گیرند. شما براي استفاده از این نرم افزار باید 
یک مدیریت و برنامه ریزي صحیح داشته تا به معناي 
 واقعي به تفاوت بســیار زیاد آن بــا دیگر نرم افزارها

پي ببرید. در دســته Mechanical Design، کاربر 
مي تواند با دستورات بسیار ساده و کاربردي طرح مورد 
نظر خود را به شــکل دو یا سه بعدي مدل سازي کند. 
در این دســته از محیط نرم افــزار بیش از ۱۰ محیط 
کاربري وجود دارد که شــاید بتــوان گفت مهم ترین 
آن هــا عبارتند از: ورقکاري، طراحي ســازه، تلرانس 
گــذاري، طراحي جــوش و قالب هاي پالســتیکي و 

مدل ســازي قطعات مختلف و مونتاژ آن ها. در دسته 
Part Design، محیط امکاناتــي را در اختیار کاربر 

مي گذارد که با اســتفاده از آن ها مي تواند به آساني با 
ســریع ترین روش ها از یک قطعه طراحي شده مدل 
ســه بعدي آن را تهیه کند و بــه این روش آنالیز آن 
قطعه به آســاني در دیگر محیط هــا هم امکان پذیر 
خواهد بود. در بخــش Assembly Design ، این 
امکان در اختیار کاربر قرار داده مي شــود که قطعات 
طراحي شده در محیط Part Design، را به آساني با 
اســتفاده از یک سري دستورات کاربردي مونتاژ کند. 
یک ویژگي بســیار عالي که در این بخش وجود دارد 
این اســت که دقیقا همانند یک کارگاه مونتاژ کاري 
در ایــن بخش هم مي توان از ایــن محیط به محیط 
تهیه مدل برگشــت و مدل را در آن قسمت ویرایش 
کــرد. تمام این رفــت و برگشــت ها در حالي انجام 
مي شــود که هیچ احتیاجي نیســت که شما از محیط 
CATIA، خارج شــوید. همان طور کــه مي بینید این 

نرم افزار امکانات بســیار زیادي را در اختیار شما قرار 
مي دهد و هر کاربري از ســطح بسیار ابتدایي گرفته 
تا متخصــص مي تواند با توجه به نیاز خود به صورت 
ساده یا پیچیده از امکانات و قابلیت هاي این نرم افزار 
 اســتفاده کند. شما مي توانید این نرم افزار را از سایت
/http://catia.en.downloadastro.com دانلــود 

کرده و لذت کار با آن را تجربه کنید.

ابـزار  BitLocker Drive Encryption همان طـور 
روی  رمزگـذاری  بـرای  پیداسـت  نامـش  از  کـه 
درایوهـای وینـدوز اسـتفاده می شـود. جالـب اسـت 
بدانیـد کـه ایـن ابـزار بـرای اولیـن بـار در وینـدوز 
بـودن  و موفـق  ارائـه شـد  مایکروسـافت  ویسـتای 
آن سـبب شـد تـا مایکروسـافت آن را در ویندوزهای 
بعـدی خـود نیـز ارائـه کنـد. اهمیـت ایـن موضـوع 
بـه خوبـی مشـخص اسـت. قطعـا شـما نیـز تاییـد 
می کنیـد که بسـیاری از کاربـران، عالقـه فراوانی به 
و قفل گـذاری  رمزگـذاری  نرم افزارهـای  از  اسـتفاده 
روی فایل هـا و درایوهـای سیسـتم خـود دارنـد. این 
درخواسـت می توانـد از جهتـی بـه دلیل نیـاز به حفظ 
اطالعـات شـخصی و خصوصـی کاربـران باشـد و از 
جهتـی نیـز بـه دلیـل نیاز بـه محرمانـه نگه داشـتن 
برخـی اطالعـات مطرح شـود. برخـی کاربـران برای 
دسـت یابی بـه ایـن هـدف از نرم افزارهایـی اسـتفاده 
می کننـد کـه توسـط شـرکت های مختلـف طراحـی 
شـده اسـت. البتـه مشـکلی که در ایـن زمینـه وجود 
دارد اشـکاالت برخـی از ایـن نرم افزارهاسـت کـه در 
مـواردی سـبب شـده اسـت کاربـران اسـتفاده کننده 
از آن هـا اطالعـات خـود را به طـور کامـل از دسـت 
بدهنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه کاربـران از ابزار 
ویـژه مایکروسـافت بـرای رمزگـذاری روی درایوهـا 
مطمئن تـر  دیگـری  نرم افـزار  هـر  از  می توانـد  کـه 

باشـد اعتمـاد کـرده و از آن اسـتفاده  کننـد.

نحوه	کار	با	این	ابزار	

Bit�  امـا بـه مرحله ای می رسـیم کـه بایـد کار با ابـزار
Locker Drive Encryption را آغـاز کـرد. اولیـن 

اقـدام مراجعـه بـه کنتـرل پنل وینـدوز و کلیـک روی 
آیکـن مربـوط بـه این ابـزار اسـت. سـپس صفحه ای 
کـه  شـد  خواهـد  ظاهـر  شـما  چشـمان  مقابـل  در 
امـکان اسـتفاده از امکانـات پیش بینـی شـده را بـرای 
شـما فراهـم می سـازد. در ایـن صفحـه عـالوه بـر 
درایوهـای سیسـتم شـما، حافظه هـای جانبـی شـامل 
فلـش مموری هـا، حافظه هـای جانبـی ماننـد حافظـه 
تلفـن همـراه و یـا هارددیسـک های اکسـترنال نیـز 
نمایـش داده می شـود کـه بـه کاربـر امـکان می دهـد 

آن هـا را نیـز قفل گـذاری کننـد. در ایـن مرحلـه بایـد 
پـس از انتخـاب درایـو مـورد نظر بـرای قفل گـذاری، 
روی گزینـه Turn On BitLocker کـه در مقابـل 
آن تعبیـه شـده اسـت کلیـک کنید. بـا انجـام این کار 
پنجـره جدیـدی باز خواهد شـد. در اولین گام سیسـتم 
از شـما می خواهـد تـا کلمـه عبـور مـورد نظر خـود را 
بـرای تعییـن بـه عنـوان رمـز ورودی بـه ایـن درایـو 
انتخـاب کنیـد. بعـد از تایـپ کلمـه عبـور مـورد نظـر 
و تکـرار آن، روی گزینـه Next کلیـک کنیـد. حـال 
زمینـه ای فراهـم می شـود تـا کلمـه رمـزی را بـرای 
روز مبـادا و بـرای زمـان مـورد نیـاز احتمالـی بـرای 
بازیابـی رمـز تعییـن شـده ذخیره سـازی کنیـد. در این 
مرحلـه 3 راه حل پیش روی شـما قرار خواهد داشـت. 
حالـت اول ذخیره سـازی کلمـه بازیابـی روی حافظـه 
جانبـی اسـت که بـه شـما امـکان می دهد ایـن کلمه 
را روی فلـش ممـوری و یـا سـایر حافظه هـای جانبی 
ایـن  می  توانیـد  دوم  حالـت  در  کنیـد.  ذخیره سـازی 
کلمـه را در سیسـتم خـود و در یکـی از درایوها ذخیره 
کنیـد و حالت سـوم نیـز امـکان تهیه نسـخه چاپی از 
آن را بـه شـما می دهـد. فرامـوش نکنیـد ایـن کلمـه 
بازیابـی، دارای اهمیـت ویـژه ای اسـت و در صورتـی 
کـه رمـز ورود بـه درایـو قفل شـده را فرامـوش کنید، 
می توانیـد از ایـن کلمه برای بازیابی آن اسـتفاده کنید. 
بنابراین در ذخیره سـازی آن دقت کافی داشـته باشـید. 
بـا انجـام ایـن کار تقریبـا کار شـما بـرای قفل گذاری 
روی درایـو مـورد نظـر بـه پایـان می رسـد. بـا کلیک 

روی گزینه هـای پایانـی عملیات رمزگـذاری اطالعات 
آغـاز می شـود. این عملیات بسـته به حجـم اطالعات 
شـما زمانـی را بـه خـود اختصـاص خواهـد داد کـه 
ممکـن اسـت کمـی طوالنـی باشـد. بـا پایـان یافتن 
ایـن عملیـات درایـو مـورد نظـر شـما با عالمـت قفل 
نمایش داده خواهد شـد و از آن پس تنها شـما و سـایر 
کاربرانـی کـه به واسـطه شـما رمـز تعیین شـده را در 
اختیـار دارنـد می تواننـد اطالعـات ذخیره شـده در این 

درایـو را مشـاهده کنند.

برخی	نرم	افزارهای	مشابه	

حـال کـه از رمزگـذاری روی درایوهـا و فایل ها سـخن 
بـه میـان آمـد، مناسـب اسـت برخـی از نرم افزارهـای 
ارائـه شـده در این زمینه را نیز به شـما عزیـزان معرفی 
کنیـم. هرچنـد همان طور که گفته شـد اسـتفاده از این 
نرم افزارهـا بـا کمی ریسـک و خطر همراه اسـت با این 
وجود ممکن اسـت برخی از کاربران تمایلی به اسـتفاده 
از آن هـا داشـته باشـند. از جملـه نرم افزارهایـی کـه در 
 Folder Lock این زمینه ارائه شـده اسـت می توان بـه
اشـاره کـرد. ایـن نرم افـزار نیز امـکان رمزگـذاری روی 
فایل هـای مختلـف را در اختیـار کاربـر قـرار می دهـد. 
Ashampoo Magi�  همچنیـن می تـوان از برنامـه

cal Security بـه عنـوان یکـی دیگـر از برنامه های 

کاربـردی در ایـن حـوزه نـام بـرد کـه می  توانـد بـه 
برخـی نیازهـای شـما پاسـخ دهد.

 در سیســتم مــن آیکــون بلوتــوث از نــوار ســاعت در وینــدوز7 
حــذف شــده اســت، لطفــأ راهنمایــی کنیــد کــه چگونــه می توانــم 

ایــن آیکــون را بازگردانــم؟ 
به منظور بازگرداندن آیکون بلوتوث بایستی مراحل زیر را انجام دهید:

گزینــه و  کنیــد  تایــپ  را  بلوتــوث  اســتارت  جســتجوی   درکادر 
مرحلــه  ایــن  در  کنیــد.  انتخــاب  را   Change Bluetooth Setting

پنجــره تنظیمــات بلوتــوث بــرای شــما بــاز می شــود کــه در آن بایســتی 
Show the Bluetooth icon in the notification area  گزینــه 

را تیک زده تا مجدد آیکون بلوتوث در کنار نوار ساعت ظاهر شود.
می خواهــم انــدازه حاشــیه پنجره هــا در وینــدوز۸ را تغییــر دهــم، لطفــأ راهنمایــی 

کنیــد کــه چگونــه می توانــم ایــن کاررا انجــام دهــم؟ 
ــدازه  ــد ان ــدوز می توانی ــتری وین ــر رجیس ــتفاده از ویرایش گ ــا اس ــدوز ۸ ب در وین
حاشــیه ی پنجره هــا را تغییــر دهیــد و آن را بــه ســلیقه خــود تنظیــم کنیــد. ایــن 
ــه  ــد ب ــن ترفن ــود. در ای ــز می ش ــدوز نی ــر وین ــدن ظاه ــر ش ــث جذاب ت کار باع

ــم. ــن کار می پردازی ــام ای ــوه  انج نح
بدین منظور:

پنجــره  در  اکنــون  بزنیــد.   Enter و  کــرده  وارد  عبــارتregeditرا   Run در 
ــد: ــر بروی ــیر زی ــه مس ــدوز ب ــتری وین رجیس

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

کلیــک  رویBorderWidthدوبــار  بــر  پنجــره  دیگــر  قســمت  از  اکنــون 
کنیــد. مقــدار پیش فــرض آن ۱5- اســت. اکنــون عــدد ۰ را بــه جــای آن 
PaddedBorderWidth کنیــد. همچنیــن ایــن کار را بــا OK وارد کــرده و
 بــا مقــدار پیش فــرض 6۰- نیــز انجــام دهیــد و بــه آن مقــدار ۰ بدهیــد.

ــا  ــد و ی ــدازی کنی ــو راه ان ــه explorer.exe را از ن ــه پروس ــی ک ــون در صورت اکن
وینــدوز خــود را Restart کنیــد، خواهیــد دیــد کــه تغییــر اعمــال شــده و لبه هــای 
ــه جــای ۰ اعــداد دیگــری  پنجره هــا از قبــل نازک تــر شــده اند. شــما می توانیــد ب
ــد. ــم کنی ــود تنظی ــلیقه خ ــه س ــا را ب ــیه های پنجره ه ــد و حاش ــز وارد کنی  را نی
 بــرای بازگردانــی بــه حالــت اولیــه نیــز کافــی اســت مقادیــر پیش فــرض

PaddedBorderWidthوBorderWidthرا مجدد وارد کنید.

ــوار Charms در  ــتجو در ن ــه جس ــوان تاریخچ ــه می ت  چگون
ــم؟  ــاک کن ــدوز8 را پ وین

 Charms می توانیــد بــه نــوار Win+Cدر وینــدوز ۸ بــا اســتفاده از کلیــد ترکیبــی
ــمت  ــوار، قس ــن ن ــود در ای ــای موج ــی از گزینه ه ــید. یک ــته باش ــی داش دسترس
ــات  ــرفته محتوی ــورت پیش ــه ص ــد ب ــیله آن می توانی ــه به وس ــت ک Search اس

ــن روش در  ــه ای ــده ب ــام ش ــتجوهای انج ــه جس ــد. کلی ــتجو کنی ــه را جس رایان
ــردن  ــاک ک ــوه پ ــه نح ــر ب ــود. در روش زی ــره می ش ــتم ذخی ــه سیس تاریخچ
ــن  ــت. هم چنی ــم پرداخ ــدوز ۸ خواهی ــوار Charms وین ــتجو در ن ــه جس تاریخچ
ــز  ــده را نی ــتجو ش ــوارد جس ــره م ــت ذخی ــی قابلی ــور کل ــه ط ــد ب ــما می توانی ش

ــد. ــال کنی غیرفع
بدین منظور:  

 Change ــر روی ــپس ب ــک کنید.س ــر روی Settings کلی ــوار Charms ب در ن
ــا کلیــک  PC settings کلیــک کنید.اکنــون وارد بخــش  Search شــوید.حال ب

را حــذف کنیــد. تاریخچــه جســتجو  Delete history می توانیــد   بــر روی 
ــوارد جســتجو شــده بعــدی  ــره م ــد از ذخی ــی کــه قصــد داری ــن در صورت همچنی
 Let Windows save my searchs as future search پرهیــز کنیــد، گزینــه

ــد. ــم کنی ــر روی Off تنظی suggestions را ب

ــبکه های  ــای MAC را در ش ــردن آدرس ه ــا روش فیلترک  لطف
ــد. ــح دهی ــیم توضی بی س

ــوان ــا عن ــه ب ــت ک ــرد اس ــه ف ــر ب ــه منحص ــک شناس ــتگاهی دارای ی ــر دس  ه
Media Access Control address یــا همــان MAC address شــناخته مــی 

شــود. لــپ تــاپ ، گوشــی هوشــمند ، تبلــت ، کنســول بــازی شــما و یــا هــر چیزی 
ــر  ــن شناســه می باشــد. روت ــد ، دارای ای ــای Wifi پشــتیبانی کن ــه از شــبکه ه ک
شــما می توانــد لیســتی از مــک آدرس هــای متصــل شــده بــه آن را نمایــش دهــد 
. هم چنیــن روترهــا بــه شــما اجــازه مــی دهنــد تــا مــک آدرس هــا را فیلتــر کــرده 
و مثــال بــه یــک یــا چنــد مــورد از آن اجــازه دسترســی بــه شــبکه تــان را ندهیــد 
.بــا ایــن حــال ایــن روش نیــز چنــدان باعــث بــاال رفتــن امنیــت نخواهــد شــد . 
شــاید در مــورد افــراد عــادی ایــن روش کارســاز باشــد ، امــا افــرادی حرفــه ای 
کــه سررشــته ای در بحــث امنیــت شــبکه دارنــد ، مــی تواننــد ترافیــک وای فــای 
شــما را شــنود کــرده و بــه راحتــی مــک آدرس هایــی کــه بــه شــبکه شــما متصــل 
ــه یکــی از مــک  ــد . ســپس مــک آدرس دســتگاه خــود را ب ــدا کنن شــده اند را پی
آدرس هــای مجــاز تغییــر دهنــد و بــه شــبکه شــما متصــل شــوند . البتــه عــالوه 
ــند . ــته باش ــم داش ــما را ه ــبکه ش ــور ش ــه عب ــد کلم ــک آدرس بای ــر م ــر تغیی ب

ــال  ــز دارد . مث ــی نی ــا مســلما معایب ــی داشــته باشــد ، ام ــاید مزایای ــن روش ش ای
ــد  ــود ، نیازمن ــل ش ــان متص ــبکه ت ــه ش ــد ب ــما بخواه ــنایان ش ــی از آش ــر یک اگ
ایــن اســت کــه شــما در تنظیمــات بخــش فیلترینــگ مــک آدرس هــا تغییراتــی 
به وجــود بیاوریــد . بایســتی بدانیــد کــه اســتفاده از یــک کلمــه عبــور قدرتمنــد و 
رمزنــگاری WPA2 بهتریــن روش بــرای حفاظــت در برابــر دسترســی غیــر مجــاز 

ــت .  ــبکه تان اس ــه ش ب

طراح صنعتی شوید
 گلسـا ماهیـان
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