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پرسشازشماپاسخازما

J    نصـب Eset Smart Security بـرروی سیسـتم مـن ویروس یـاب 
می باشـد. مدتـی اسـت کـه رنگ آیکـون مربـوط بـه نرم افزار از سـبز 
بـه قرمـز تغییر یافته اسـت و در نتیجه پس از روشـن شـدن سیسـتم، 
ویروس-یـاب پیامـی مبنی براین  کـه نرم افـزار قـادر بـه شـناخت و از 
بیـن بـرودن ویروس  هـا نمی باشـد را می دهد. لطفـأ راهنمایـی کنید که 

مشـکل از کجـا می تواند باشـد.
الزم اسـت بدانیـد کـه اکثـر ویروس یاب  هایـی کـه برروی سیسـتم  ها نصب می باشـند 
دارای یـک دوره کاری محـدود و مشـخص هسـتند. ایـن مطلـب بدیـن علـت اسـت 
پـس از  کـه  می باشـند   UPDATE فایل  هـای دسـته  یـک  دارای  ویروس یاب  هـا  کـه 
اتمـام دوره زمانـی مشـخص، ایـن فایل  هـا اعتبـار خـود را از دسـت داده و بـه اصطالح 
نـرم  افـزار ویروس یابـی Expire می شـود. چنان چه شـما می خواهیـد مجـددأ نرم افزار 
بایسـتی  باشـید  داشـته  سیسـتم  بـرروی  صحیـح  عملکـرد  بـا  را  خـود  ویروس یـاب 
فایل  هـای UPDATE نرم افـزار را دریافـت کـرده و آن را بـه روزرسـانی مجـدد کنیـد.

J    مدتـی اسـت هنگامی کـه می خواهـم رایانه خـود را خامـوش کنم 
زمـان زیـادی در حدود 5 دقیقه طول کشـیده و در بعضـی مواقع به دلیل 
طوالنـی شـدن زمـان انتظـارShut down شـدن سیسـتم، آن را به طور 
فیزیکـی از طریق دکمـه پاور خامـوش می کنم؛ لطفـأ راهنمایی کنید که 

مشـکل از کجاسـت و چگونـه می تـوان آن را حل کرد؟
طوالنـی شـدن زمـان انتظـار بـه منظـور shutdown شـدن رایانـه در سیسـتم  های 
زیـادی روزانـه تکـرار شـده و علـت آن نیـز برنامه  هایـی می باشـند کـه پـس از بسـته 
شـدن، حافظـه اسـتفاده شـده را به طـور صحیـح بازگردانی نمی کننـد. مثال هنـگام باز 
کـردن یـک کلیـد در رجیسـتری آن را نمی بندند.مایکروسـافت بـرای حل این مشـکل 
برنامـه رایـگان User Profile Hive Cleanup Service را ارائـه کـرده اسـت. پـس از 
 User Profile Hive Cleanup دریافـت ایـن برنامـه و نصب آن یک سـرویس بـه نـام
در سـرویس  های وینـدوز اضافه می شـود.این سـرویس با پیگیـری برنامه  هـا در هنگام 
خاتمـه یافتنشـان منابـع مـورد اسـتفاده را آزاد کـرده و بـا این آزاد سـازی هنگام ارسـال 
فرمـان �shutdown، log o و... دستورشـما در عـرض چنـد ثانیـه انجـام خواهد شـد.

J    تقریبـأ پر شـده اسـت بنابراین Cدر سیسـتم مـن ظرفیـت درایـو 
سیسـتم  درایو هـای  سـایر  در  جدیـد  نرم افزار هـای  نصـب  بـرای 
اقـدام کـرده ام امـا نرم افزار هـا دوبـاره در درایـو C نصـب می شـوند؛ 

لطفاراهنمایـی کنیـد چگونـه درایـو نصـب نرم افـزار راعـوض کنـم؟
بـه منظـور حل مشـکل پر شـدن فضـای حافظـه درایـو C بایسـتی برنامه  هـای اضافی 
و غیـر ضـروری خـود را از روی درایـو C سیسـتم خود پاك کنید. شـما می توانید مسـیر 
هریـک از درایو هـای سیسـتم را کـه فضـای کافـی بـرای نصـب نرم افـزار بـرروی آن 
وحـود دارد را انتخـاب کـرده و نرم افـزار مـورد نظـر خـود را نصـب کنید. بایسـتی بدانید 
کـه برخـی از نرم افزار هـا در هنـگام نصـب برخـی از فایل  هـای کلیدی و اصلـی خود را 
در درایـو C (درایـوی که سیسـتم عامل بـرروی آن نصب اسـت) کپی می کننـد، بنابراین 

در ایـن صـورت بخشـی از فضـای حافظه درایـو C را اشـغال می کنند.

J    ایـن امـکان وجـود دارد تـا بـدون اسـتفاده از XP آیـا در وینـدوز 
نرم افـزار جانبـی، آن را طـوری تنظیـم کنم تـا در زمان معینـی خاموش 

شـود؟ لطفـآ راهنمایـی کنید.
بلـه وینـدوز XP ایـن امـکان را به شـکل مخفـی دارا می باشـد. بدین صورت کـه با یک 
عمـل سـاده می توانیـد تایمری را ظاهـر کنید تا در زمان دلخواه شـما، سیسـتم خاموش 
 Shutdown-s-t TIME شـده و عبـارت Run وارد Start گـردد. بـرای این کار، از منوی
را وارد کنید.بـه جـای عبارت Time بایسـتی زمـان دلخواهی را که می خواهید سیسـتم 
پـس از آن خامـوش شـود، بر حسـب ثانیـه وارد کنیـد. بـه عنـوان مثـال قصـد داریـد تا 
رایانـه شـما یک سـاعت دیگـر به شـکل اتوماتیـک خاموش شـود، کافی اسـت عبارت 
Shutdown-s-t 3600 را درRun وارد کـرده و در نهایـت Enter بزنیـد. پـس از ایـن 

کار خواهیـد دیـد پنجـره ای بـاز خواهـد شـد کـه تایمر آن تـا زمان بـه صفر رسـیدن و 
خامـوش کـردن سیسـتم، کار خواهد کرد.

J   .لطفأ در مورد فایل  های سیستمی و کاربرد آن  ها توضیح دهید 
اگـر بخواهیـم تعریـف مختصـر و کوتاهـی از فایل  هـای سیسـتمی را ارائه دهیـم، باید 
بگوییـم کـه ایـن فایل  هـا، فایل هایـی هسـتند که در تشـکیل سیسـتم عامل شـرکت 
دارنـد و بـدون ایـن فایل  هـا، عناصـر اصلـی سیسـتم عامـل نمی تواننـد به خوبـی کار 
کننـد؛ در حقیقـت سیسـتم عامـل مدیریـت خـود را بـر روی فایل  های سیسـتمی انجام 
می دهـد و از طریـق آن  ها تمامـی فرآیند های در حـال انجام سیسـتم را کنترل می کند. 
فایل  هـای سیسـتمی روال  هـای پایه ای در سیسـتم عامل هسـتند که سیسـتم عامل با 
اسـتفاده از ایـن روال  هـا تمـام برنامه  هـای درخواسـتی را اجـرا می کند. ایـن فایل  ها در 
هنگام نصب سیسـتم عامل بر روی هاردیسـک بارگذاری می شـوند و در اختیار سیسـتم 
عامـل قـرار می گیرنـد. قـدرت هر سیسـتم عامل بـه قـدرت فایل  های سیسـتمی آن و 
نحـوه مدیریت سیسـتم عامل بـر روی ایـن فایل  ها بسـتگی دارد. فایل  های سیسـتمی 

در سیسـتم عامـل ویندوز با پسـوند *.dll شناسـایی می  شـوند.

به سادگی آب خوردن شبکه بندی کنید

اگـر بـا نرم افزار هـای مختلـف کار کـرده باشـید و تـا 
حـدی بـا سـاختار ایجـاد یـک برنامـه آشـنایی داشـته 
باشـید، به ایـن نکتـه آگاه خواهید بـود که بـرای ایجاد 
هـر محصـول بایـد قبـل از هـر چیـز تحلیـل و آنالیـز 
سیسـتم صورت پذیـرد. تحلیـل سیسـتم  های مختلف 
گوناگونـی  نرم افزار هـای  طریـق  از  حاضـر  حـال  در 
انجـام می گیـرد بـرای ایـن کار نمـودار و چارت  هـای 
نمودار هـا  ایـن  روی  از  و  می شـود  طراحـی  متفاوتـی 
کل سیسـتم مـورد نظر بـه مرحلـه پیاده  سـازی خواهد 
رسـید. در مـورد طراحـی یـک شـبکه هـم وضـع بـه 
همیـن صـورت خواهد بـود و شـما باید قبـل از هر چیز 
ابـزاری برای رسـم شـبکه مورد نظرتان داشـته باشـید 
و بـا اسـتفاده از نقشـه  هایی که بـه این ترتیـب طراحی 

می کنیـد، شـبکه دلخواه خـود را پیاده  سـازی کنید. نرم 
افـزاری کـه در ایـن هفتـه بـه شـما معرفـی می کنیم، 
برنامـه ای بـا نـام LanFlow برای رسـم شـبکه اسـت. 
شـما بـا کمـک ایـن نرم افـزار قـادر خواهیـد بـود کـه 
بـه شـکلی بسـیار آسـان شـبکه اینترنتـی، رایانـه ای، 
بسـیار  شـبکه ای  نمودار هـای  دیگـر  و  مخابراتـی 
بـزرگ را در مـدت زمانـی بسـیار کوتـاه طراحـی کنید. 
یکـی از مهم تریـن ویژگی  هـای لـن فلـو ایـن اسـت 
کـه ایـن امـکان را در اختیـار شـما قـرار می دهـد تـا 
بتوانیـد بـه مرحلـه پیاده  سـازی بسـیار نزدیک شـوید. 
ایـن کار را بـه ایـن صـورت انجـام می دهـد کـه شـما 
مستند سـازی  و  طراحـی  بـرای  بـود  خواهیـد  قـادر 
شـبکه از کابل کشـی، سیم کشـی اسـتفاده کـرده و بـه 
ایـن وسـیله کلیـه ارتباطـات و فرآیند هـای مختلـف را 
بـه شـکلی ملمـوس بـه مرحلـه پیاده  سـازی نزدیـک 
کنیـد. ایـن نرم افـزار محیـط بسـیار سـاده و آسـانی را 
در اختیـار کاربـران قـرار می دهـد و کار کـردن بـا آن 
بسـیار واضـح اسـت و می توانیـد مطمئن باشـید که به 
عنـوان یـک کاربـر مبتـدی با کمـی تالش به مشـکل 
خاصـی بر نخواهیـد خـورد. بـه ایـن ترتیـب شـما بـا 
اسـتفاده از لـن فلـو می توانیـد مسـتندات مربـوط بـه 
شـبکه  ها را بـه بهترین شـکل ممکـن مدیریـت کنید. 
از قابلیت  هـای ایـن نرم افـزار می تـوان بـه ایـن مـورد 
اشـاره کـرد کـه قالب  هـای آمـاده-ای را بـه صـورت 

پیـش فـرض در خود دارد و شـامل بیش از 300 شـکل 
از پیـش تعریـف شـده اسـت. همچنیـن لن فلو شـامل 
نماد هـای شـبکه ای دو بعـدی و سـه بعـدی اسـت و 
عـالوه بر ایـن نماد هـای رئـوس مطالـب و بلوك های 
بخـش  در  می باشـد.  دارا  نیـز  را  نمـودار  رسـم  اولیـه 
راهنمـای نرم افـزار دسـتورالعمل کاملی برای اسـتفاده 
از قالب  هـای سفارشـی آمـاده قرارداده شـده اسـت که 
در صورتـی کـه بـه این بخـش سـر بزنید بـا اطالعات 
مفیـد و جالبـی مواجـه خواهیـد شـد. ایـن نرم افـزار از 
می کنـد  پشـتیبانی   EMF و   JPG، BMP فرمت  هـای 
و بـه صورتـی خـودکار، کار شـما را ذخیـره کـرده و از 
آن پشـتیبان می گیـرد تـا در صورتـی کـه بـا مشـکلی 
روبـه رو شـدید بـه آسـانی بتوانید به نسـخه سـالمی از 
کار خـود باز گردیـد. از دیگر ویژگی  های ایـن نرم افزار 
می تـوان به امـکان قـراردادن لینک و پیونـد نماد های 
یـک نمـودار بـه نمودار هـای دیگـر یـا صفحـات وب 
و اسـناد مـورد نظـر اشـاره کـرد. همچنیـن با اسـتفاده 
از لـن فلـو می توانیـد صفحـات وب را از نمودار هـای 
خـود در مرحلـه اول به صورتـی اتوماتیـک تولید کنید. 
می کنـد  اسـتفاده   Altima فناوری  هـای  از  فلـو  لـن 
و بـا کتابخانه  هـای نمـاد Netzoom نیـز سـازگاری 
سـایت از  را  نرم افـزار  ایـن  می توانیـد  شـما   دارد. 

 http://www.pacestar.com/lanflow/trial.htm 

دانلود کنید.

یک تلویزیون خوب بخرید
راهنمایی برای خرید یک تلویزیون اچ دی

ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــت ب ــد گف ــی بای ــه صــورت کل ب
پیشــرفتی کــه در صنعــت تولیــد محصــوالت دیجیتالی 
ــدر هــم کــه دانــش خــود  ــا هــر چــه ق وجــود دارد، م
ــواردی  ــه م ــم همیش ــاز ه ــم، ب ــه داری ــه روز نگ را ب
ــم و  ــدا کنی ــی پی ــا آگاه ــد از آن  ه ــه بای ــتند ک هس
ــد  ــرای خری ــروز ب ــن ام ــر همی ــه اگ ــت ک ــن اس ممک
ــم الزم باشــد  ــم بگیری ــی تصمی یــک وســیله دیجیتال
کــه قبلــش در اینترنــت بــه جســت وجو پرداختــه و بــا 
ــویم  ــنا ش ــا آن آش ــه ب ــدی در رابط ــته  های جدی دانس
ــته باشــیم.  ــی داش ــات کاف ــد اطالع ــان خری ــا در زم ت
حتمــا بــرای شــما هــم تــا بــه حــال پیــش آمــده اســت 
ــد  ــیله ای مانن ــد وس ــه خری ــم ب ــاره تصمی ــه یک ب ک
تلویزیــون گرفته ایــد و در زمانــی کــه بــه بــازار رفته ایــد 
ــه  ــی ک ــای مختلف ــا و برند ه ــوع مدل  ه ــل تن ــه دلی ب
ــه خاطــر امکانــات  وجــود داشــته اســت و همچنیــن ب
گوناگونــی کــه بــوده دچــار ســردرگمی شــده اید. 
ــی را  ــما نکات ــه ش ــه ب ــن هفت ــان ای ــش مبتدی در بخ
خواهیــم گفــت تــا اگــر تصمیــم بــه خریــد تلویزیــون 
ــری  ــواالت کمت ــکالت وس ــا مش ــتید ب ــال داش دیجیت
مواجــه شــده و بــا اطالعــات بیشــتری بــه خریــد بروید.

رزولوشن مناسب خود را انتخاب کنید
ــل از  ــد قب ــا بای ــون مطمئن ــک تلویزی ــد ی ــرای خری ب
ــاب  ــود را انتخ ــر خ ــورد نظ ــن م ــز رزولوش ــر چی ه
اچ دی  فــول  رزولوشــن  حاضــر  حــال  در  کنیــد. 
ــی  ــای خانگ ــرای تلویزیون ه ــه ب ــب ترین گزین مناس
اســت و باعــث می شــود جزئیــات تــا حداکثــر ممکــن 
ــک  ــات ی ــه در درك جزئی ــوند. البت ــش داده ش نمای
ــی  ــت. عوامل ــل اس ــی دخی ــل گوناگون ــر عوام تصوی
کیفیــت   و  شــما  بینایــی  قــدرت  فاصلــه،  چــون 
ویدئویــی کــه در حــال پخــش اســت. مثــال بــا قــدرت 
ــر و 66  ــی (3 مت ــه 12 پای ــی 20/20 و در فاصل بینای
ــه  ــن دو صفح ــخیص بی ــدرت تش ــر)، ق ــانتی مت س
ــغول  ــر دو مش ــه ه ــول اچ دی ک ــش اچ دی و ف نمای
پخــش  ویدئویــی فــول اچ دی هســتند، دشــوار اســت. 
ــای  ــه نمایش ه ــا صفح ــول اچ دی ب ــش ف ــا نق قطع
ــه در  ــن قضی ــود. ای ــان می ش ــتر نمای ــر بیش بزرگ ت
ــی  ــاد اهمیت ــچ زی ــر از 40 این ــای کوچکت تلویزیون ه
ــد  ــات بای ــخیص جزئی ــرای تش ــه ب ــرا ک ــدارد، چ ن

نزدیک تــر بنشــینید. در هــر صــورت و در حــال 
ــوردار  ــی برخ ــت کاف حاضــر ســری 1080p از مقبولی
ــول اچ دی  ــد اســت. از بحــث ف ــوده و مناســب خری ب
کــه بگذریــم بــه مقولــه دیگــری بــه نــام 4K یــا اولتــرا 
ــی از آن  ــا حرف های ــن روز ه ــه ای اچ دی می رســیم ک
ــل  ــرا اچ دی حداق ــون اولت ــک تلویزی ــود. ی زده می ش
ــن 3840 در  ــا رزولوش ــال را ب ــل فع ــون پیکس 8 میلی
2160 نشــان می دهــد. تــا بــه حــال برند هایــی چــون 
ال جــی، ســونی و توشــیبا تلویزیون هایــی از ایــن نــوع 
ــن  ــفانه ای ــی متاس ــر قیمت ــد. از نظ ــی کرده ان را معرف
ــاب  ــس حس ــوق لوک ــای ف ــزو کاال ه ــگر ها ج نمایش
ــا دیگــر  ــا حــد زیــادی از نظــر قیمتــی ب می شــود و ت

ــد. ــاوت دارن ــا تف تلویزیون  ه

سرعتی برای پاسخگویی
در زمــان خریــد یــک تلویزیــون اچ دی بایــد بــه نکات 
ــه  ــه از جمل ــید ک ــته باش ــه داش ــم توج ــری ه دیگ
ــبت  ــخگویی و نس ــرعت پاس ــه س ــوان ب ــا می ت آن  ه
ــه  ــخگویی ب ــرعت پاس ــرد. س ــاره ک ــت اش کنتراس
توانایــی تلویزیــون در رفــرش تصاویــر بــاز می گــردد. 
ایــن توانایــی بــا مقیــاس هرتــز انــدازه گرفتــه 
ــد  ــتر باش ــرعت بیش ــن س ــه ای ــر چ ــود و ه می ش
تصاویــر در تلویزیــون شــما بــه گونــه ای نرم تــر 
ــیاری از  ــد. در بس ــد ش ــان داده خواه ــر نش و روان ت
ــه مناســبی  ــورد گزین ــن م ــرای ای ــز ب ــوارد 60 هرت م
بــه حســاب می آیــد. در مــورد نســبت کنتراســت هــم 
ــون  ــی تلویزی ــه توانای ــدد ب ــن ع ــه ای ــت ک ــد گف بای
ــن ترین  ــیاه ترین و روش ــن س ــاوت بی ــش تف در نمای

ــودن  ــاال ب ــود. ب ــه می ش ــر گفت ــای تصوی بخش  ه
ــر شــما  ــه تصاوی ــرخ کنتراســت باعــث می شــود ک ن

ــند. ــته باش ــری داش ــت باالت کیفی

نکات دیگر
ــون  ــد گفــت کــه انتخــاب یــک تلویزی در نهایــت بای
ــرای شــما، نیاز منــد ایــن اســت کــه  اچ دی مناســب ب
ــه  ــد. ب ــرده و بدانی ــت ک ــم رعای ــری را ه ــکات دیگ ن
عنــوان مثــال انــدازه تلویزیــون شــما بــا انــدازه اتــاق یا 
مکانــی کــه می خواهیــد از آن اســتفاده کنیــد، مرتبــط 
اســت. در بعضــی از اوقــات بــا نزدیــک نشســتن بیــش 
ــش  ــه نمای ــلی صفح ــاختار پیکس ــه س ــد متوج از ح
خواهیــد شــد. نــور اتــاق هــم مهــم اســت. قطعــا همــه 
ــرایط  ــه در ش ــتیم ک ــی هس ــال تلویزیون ــه دنب ــا ب م
ــرا  ــه دهــد. اگــر اکث ــر را ارائ ــی بهتریــن تصاوی معمول
در اتاقــی تاریــک بــه تماشــای تلویزیــون می نشــینید، 
ــن  ــه ای ــرای شــما مناســب تر اســت. چرا ک پالســما ب
ــی  ــر را زمان ــی تصوی ــی کل ــد چگال تلویزیون هــا قادرن
ــت  ــن اس ــای روش ــش صحنه ه ــال نمای ــه در ح ک
ــات  ــد جزئی ــما می توانی ــن ش ــد. بنابرای ــش دهن کاه
را بهتــر ببینیــد. ال ســی دی ها هــم کــه تصاویــر 
ــور  ــر ن ــای پ ــد، در محیط ه ــاد می کنن ــن تر ایج روش
عملکــرد بهتــری دارنــد. در مــورد پورت  هــا هــم بایــد 
ــون اچ دی مناســب اســت  ــی از تلویزی گفــت کــه مدل
ــه تنهــا اتصــاالت مهــم را داشــته باشــد بلکــه  کــه ن
ــد  ــک می آین ــده ای نزدی ــه در آین ــی ک ــر اتصاالت فک
ــتگاه  های  ــن درگاه ورودی در دس هــم باشــد. مهم تری

ــت. ــی درگاه HDMI اس فعل
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