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پرسشازشماپاسخازما

J    چـرا وقتـی وینـدوز را عـوض می کنیـم بعضـی از برنامه  هـا کـه در
درایو هـای دیگـر هسـتند، دیگـه اجـرا نمی شـوند؟

 زمانـی کـه شـما برنامـه ای را نصـب می کنیـد یـک سـری از فایل  هـا و تنظیمـات در 
خـود وینـدوز جاری شـما انجام می شـوند کـه با عـوض کردن وینـدوز آن  هـا هم پاک 
شـده و از بیـن خواهنـد رفـت در نتیجـه برنامه  هایـی کـه چنین وابسـتگی دارنـد از کار 

افتاد. خواهنـد 

J    سـالم بایـت عزیـز، اگر امـکان دارد شـیوه عـوض کردن پسـورد
مـودم ADSL را توضیـح دهید:

ــد  ــن آدرس را بای ــودم می شــوند کــه ای ــا آدرس 192,168,1,1 وارد پنــل م معمــوال ب
در مرورگــر اینترنتــی خــود وارد کــرده و بــا رمــز admin و نــام کاربــری admin وارد 
تنظیمــات adsl شــوید، ایــن شناســه و پســورد و همچنیــن آی پــی وارد شــدن بــه پنــل 
تنظیمــات مــودم بــرای شــما در زیــر مودمتــان نوشــته شــده اســت. اگــر بــه بخــش 
زیریــن مــودم خــود نــگاه کنیــد ایــن اطاعــات را بــه صــورت کامــل خواهیــد دیــد. 
پــس از ورود بــه پنــل تنظیمــات در قســمت Wifi یــا Wireless یایــد یــک تنظیمــات 
ــر اســت  ــه هــر مــدل مــودم فــرق داشــته و بهت فعالــی داشــته باشــید (کــه بســته ب
بــرای اطمینــان از صحــت عملکــرد خــود دفترچــه راهنمــای مــودم خــود را مطالعــه 
ــز ورود  ــه رم ــوط ب ــات مرب ــد اطاع ــمت می توانی ــن قس ــت در همی ــد) در نهای کنی

مــودم را تغییــر داده و بــه روز رســانی کنیــد.

J        پرینترم پیغام 
 operation could not be completed.the print spooler service is not running

می دهد و پرینت نمی گیرد مشکل چیست؟
 سرویسـی در ویندوز اسـت به اسـم اسـپولر اگر مشـکل پیدا کند پرینـت نمی گیرد قبل 

از تعویـض وینـدوز یـک بـار درایور پرینتـر را نصـب کنید و دوباره سـعی کنید اگر نشـد 
وینـدوز را عـوض کنید و احتمال سـوم مشـکل از فرمتر خود پرینتر اسـت کـه باید ببرید 

تعمیـرگاه تا برایتـان تعمیر کنند.

J    سـالم. لطفـا نرم افـزاری را معرفی کنید کـه بتوانم یک فیلـم را به
صـورت فریـم بـه فریم تدویـن کنم. یعنـی اگر در هـر ثانیـه 24 فریم 

پخـش می شـود بتوانـم یکـی از آن 24 فریـم را حذف کنم. با تشـکر
نرم افزار هـای مشـهور و قدرتمنـدی هماننـد Premier از شـرکت Adobe وجـود دارند 
 Adobe کـه می توانیـد امتحان کرده و اسـتفاده کنیـد ولی نرم افـزار دیگری از شـرکت
بـا نـام SpeedGrade هـم وجـود دارد کـه از جمله ویژگی های اشـاره شـده بـرای آن 

توانایـی اعمـال تغییـرات روی تک تـک فریم ها می باشـد

J    با عرض سـالم بـه بایت عزیـز. اگر بخواهیـم برای نصـب ویندوز
یـا هـر چیـز دیگر کـه محتویات نصـب آن در داخـل حافظه فلـش قرار 

دارد اسـتفاده کنیـم، تنظیمات بوت وینـدوز باید چگونه باشـد؟
 ،CD ــدوز از روی ــب وین ــگام نص ــه هن ــه ب ــه ک ــان گون ــه، هم ــورت خاص ــه ص ب
ســی دی درایــو خــود را بــه عنــوان اولیــن دســتگاه بــوت انتخــاب می کنیــد، در ایــن 
مــورد نیــز بایــد USB را بــه عنــوان دســتگاه بــوت شــونده انتخــاب کنیــد. می توانیــد 
بــه ایــن صــورت عمــل کنیــد: فلــش خــود را بــه سیســتم متصــل کــرده و سیســتم 
 For select ــد ــوت عبارتــی مانن ــد، معمــوال در همــان صفحــات اول ب را روشــن کنی
boot device press F12 یــا شــبیه بــه ایــن نمایــش داده می شــود کــه نســبت بــه 
مادربــورد و سیســتم شــما ممکــن اســت کمــی متفــاوت باشــد. شــما بــا فشــردن دکمه 
ــوت  اشــاره شــده (کــه در ایــن مــورد F12 اســت) فهرســتی از دســتگاه های قابــل ب
مشــاهده خواهیــد کــرد کــه بایــد فلــش درایــو خــود را انتخــاب کنیــد. یــا می توانیــد 
وارد محیــط تنظیمــات بایــوس شــوید (بدیــن منظــور بافاصلــه بعــد از روشــن کــردن 
سیســتم، دکمــه مربــوط بــه ورود بــه محیــط بایــوس را کــه معمــوال Delete اســت 
 1st پــی در پــی بفشــارید) و از طریــق منو هــای موجــود بــرای بــوت سیســتم، گزینــه
ــم  ــا USB تنظی ــا First Boot Device را روی Removable Dev ی Boot Device ی

کنیــد. در انتهــا از طریــق زدن دکمــه F10 تنظیمــات را ذخیــره کنیــد.

J    با سـالم. حداقل سـخت افزار مـورد نیـاز برای نصـب لینوکس چه
قدر اسـت؟ لطفـا راهنمایی کنید.

معمـوال لینوکس هـای جـاری روی رایانه هـای 1000 بـه باال بـا رم 256 یا بیشـتر قابل 
نصـب هسـتند. آخریـن و بهترین ویرایـش لینوکـس Linux fedora Core2 می باشـد 
ولـی می توانیـد از نرم افزار هـای شبیه سـاز مثـل VMWare 4,5,2 یـا نسـخه پایین تـر 
بـرای ایـن کار اسـتفاده کنیـد. این نرم افـزار با شبیه سـازی یـک محیط سـخت افزاری 
امـکان نصـب هـر سیسـتم عاملی را در این محیـط بدون این کـه سیسـتم عامل اصلی 

تغییراتـی کند، فراهـم می آورد.

لذت برقراری یک ارتباط آسان

بسیار  افزار های  نرم  با  آشنایی  و  آگاهی  نداشتن  شاید 
بزرگ ترین  دارد،  وجود  حاضر  حال  در  که  ساده ای 
افراد  به  حرفه ای  غیر  کاربران  وابستگی  ایجاد  عامل 
عنوان  به  اینترنت  این  که  به  توجه  با  است.  آگاه تر 
رسانه ای بسیار پرقدرت در میان تمام مردم نفوذ کرده 
برای  رسانه  این  از  افراد  بیشتر  حاضر  حال  در  و  است 
هر  شاید  می کنند،  استفاده  دیگران  با  ارتباط  برقراری 
به  مربوط  اطاعات  که  باشد  داشته  دوست  فردی 
به  مخصوص  سایتی  یا  کرده  وارد  اینترنت  در  را  خود 
باشد.  داشته  دسترسی  آن  به  آسانی  به  و  داشته  خود 
 FTP پروتکل  با  ارتباط  ایجاد  برای  بسیاری  ابزار های 
و  نباشد  آسان  آن  ها  همه  با  کار  شاید  اما  دارد،  وجود 
آن  ها  کاربری  محیط  با  راحتی  به  نتوانند  کاربران 

ارتباط برقرار کنند. در این هفته قصد داریم برای شما 
بسیار  آن  با  کردن  کار  که  کنیم  معرفی  را  افزاری  نرم 
قدرتمندی  بسیار  نرم افزار  بر این  عاوه  و  بوده  آسان 
حساب  به   FTP پروتکل با  کار  افزار های  نرم  میان  در 
 Smart FTP Professional می آید. این نرم افزار که
مدیران  بیشتر  اصلی  ابزار  حاضر  حال  در  دارد  نام 
اینترنتی  جهان  در  که  است  افرادی  دیگر  و  سایت  ها 
می دهند  انجام  خود  برای  را  گسترده ای  فعالیت  های 
سرور های  روی  را  بسیاری  فایل  های  مثال  طور  به  و 
FTP آپلود می کنند. از بزرگ ترین مزایای این نرم افزار 

است،  آن  با  کردن  کار  سادگی  و  آن  بسیار کم  حجم 
از  می توانید  شما  فایل  یک  کردن  آپلود  برای  مثا 
رها  و  کشیدن  همان  یا   Drag and Drop امکان 
مورد  فایل  ترتیب  این  به  و  کنید  استفاده  فایل  کردن 
نظر خود را به سادگی هر چه تمام تر روی سرور مورد 
بسیار  سرعت  مورد  بر این  عاوه  کنید.  آپلود  خود  نظر 
باال و مناسب این نرم افزار در مورد برقرار کردن ارتباط 
و  برجسته  خصوصیات  از   FTP سرور  و   Client میان 
از  یکی  شاید  می آید.  حساب  به  نرم افزار  این  ممتاز 
اصلی ترین دالیلی که باعث می شود مدیران سایت  ها 
از این نرم افزار استفاده کنند، این مورد است که سرعت 
افزایش می دهد. به  عمل آن  ها را تا حد قابل توجهی 
این ترتیب که آن  ها با کمک این نرم افزار قادر خواهند 
 FTP بود که بین دو سایت مجزا به سادگی یک ارتباط

می باشد  نظرشان  مورد  که  فایل  هایی  و  کرده  برقرار 
این  از  استفاده  با  که  معنا  این  به  کنند.  بدل  و  رد  را 
را  فایل  یک  شما  که  نیست  احتیاجی  دیگر  نرم افزار 
یک بار از یک سایت دانلود کرده و بار دیگر در سایت 
مهمی  بسیار  قابلیت  نرم افزار  این  کنید.  آپلود  دیگری 
این  و  است  قرارداده  سایت  ها  برنامه نویسان  برای  را 
این  از  استفاده  با  است.  کد  ویرایش  قابلیت  ویژگی 
نرم افزار برنامه نویسان قادر خواهند بود که به سادگی 
را  خود   HTML و   javascript، CSS، PHP کد های 
می توان  نرم افزار  این  مزایای  دیگر  از  کنند.  ویرایش 
به این نکته اشاره کرد که شما می توانید با کمک آن 
همچنین  کنید.  ارسال  را  فایل  چند  همزمان  طور  به 
شما  اگر  کنید.  محدود  را  آپلود  سرعت  می توانید 
تصاویری  نرم افزار  این  از  استفاده  با  که  می خواهید 
شما  برای  امکان  این  کنید،  آپلود   FTP سرور  روی  را 
در نرم افزار قرارداده شده است که قبل از قرار گرفتن 
مشاهده  را  تصاویر  نمایش  پیش  سرور  روی  تصاویر 
پیدا  اطاع  آن  ها  صحت  یا  کیفیت  میزان  از  و  کرده 
که  دارد  وجود  شما  برای  امکان  این  همچنین  کنید. 
مورد  تغییرات  سرور  در  فولدر ها  دسترسی  سطح  در 
را  نرم افزار  این  می توانید  شما  کنید.  ایجاد  را  نظرتان 
یعنی  سازنده اش  شرکت  سایت  از  رایگان  صورت  به 
 http://www.smartftp.com/download

کنید. تجربه  را  آن  با  کار  سادگی  لذت  و  کرده  دانلود 

مواظب باتری لپ تاپ خود هستید؟
: آموزش نکاتی برای بیشتر شدن طول عمر لپ تاپ شما

بسـیاری از مـردم حاضـر هسـتند هزینـه بیشـتری را 
بپردازنـد و رایانـه همراهـی را انتخاب کنند که شـارژ 
بیشـتری برایشـان نگـه مـی دارد امـا پـس از این که 
ایـن هزینـه را کردنـد حاضـر نیسـتند از باتـری لـپ 
تـاپ خـود بـه درسـتی اسـتفاده کننـد تـا طـول عمر 
آن کاهـش پیـدا نکند.این هفتـه به شـما نکاتی را در 
مـورد نگهـداری، تعمیـر و بـاال بـردن کارایـی باتری 
لـپ تـاپ آمـوزش خواهیـم داد تـا بـا بـه کارگیـری 
آن هـا بتوانیـد از رایانـه خـود بیشـتر و بهتـر اسـتفاده 
کنیـد. شـاید بسـیاری از افـراد فکـر کنند کـه تمامی 
سـلول ها  ایـن  تعویـض  بـا  باتـری  یـک  مشـکات 
قابـل حـل خواهـد بـود امـا بایـد بدانیـد که ایـن کار 
بـه هیـچ وجـه آسـان نیسـت.به عنـوان نمونـه اگـر 
در انجـام ایـن کار از اسـتاندارد های موجـود پیـروی 
نکنیـد ممکـن اسـت کـه در حیـن اسـتفاده از باتری، 
منفجـر شـود. پس شـاید بهتـر باشـد که به جـای این 
کـه به فکـر تعمیر باتـری لپ تاپ خود باشـید بیشـتر 
بـه ایـن موضوع فکـر کنیـد کـه چگونـه می توانید با 
اسـتفاده بهتـر، جلوی خراب شـدن زود هنـگام آن را 

. ید بگیر

مدام شارژ نکنیم
در حـال حاضر بیشـتر کاربـران حتـی در محیط های 
تـاپ  لـپ  از  کـه  می دهنـد  ترجیـح  هـم  کاری 
شـخصی خودشـان اسـتفاده کننـد امـا شـارژ باتـری 
لـپ تـاپ یا شـاید بتـوان گفـت نحوه درسـت شـارژ 
کـردن آن به یـک معضل اساسـی در میـان کاربران 
شـارژ  بـا  کاربـران  از  بسـیاری  اسـت.  شـده  تبدیـل 
مـداوم بـه باتـری ضربـه می زننـد و برخـی دیگـر با 
مصـرف تـا حـد آخـر شـارژ بـه نـوع دیگـری باعـث 
کاهـش طـول عمـر باتـری خواهنـد شـد.یک نکتـه 
بسـیار مهمـی کـه بایـد در هنـگام خرید لـپ تاپ به 
آن توجـه داشـته باشـید ایـن اسـت کـه بعـد از خرید 
بهتـر اسـت کـه از لپ تـاپ خـود اسـتفاده کنیـد تـا 
شـارژ آن بـه صـورت کامـل بـه اتمـام برسـد، بعـد 
از ایـن کـه خامـوش شـد، رایانـه خـود را بـه مـدت 
12 سـاعت بـه شـارژ بگذاریـد و در حیـن ایـن مدت 
از آن اسـتفاده نکنید.یادتـان باشـید کـه اگـر باتـری 
طـول  از  باشـد  شـارژ  حـال  در  مـدام  شـما  لپ تـاپ 

عمـر باتـری لپ تاپ به سـرعت کاسـته خواهد شـد.

ارتباط هارددیسک با باتری
نکـرده  فکـر  موضـوع  ایـن  بـه  حـال  بـه  تـا  شـاید 
هارددیسـک  بـودن  منظـم  یـا  منظـم  کـه  باشـید 
باتـری  خـوردن  صدمـه  باعـث  می توانـد  شـما 
لپ تاپ تـان شـود. در ایـن مـورد بایـد بگوییـم کـه 
صـورت  بـه  را  کارش  شـما  هارددیسـک  چـه  هـر 
بـرای  تقاضای کم تـری  دهـد،  انجـام  سـریع تری 
باتـری ارسـال خواهـد شـد.به ایـن ترتیـب اگر یک 
هارددیسـک مرتـب داشـته باشـید، کارایـی باتـری 
پیـدا  افزایـش  ممکـن  حـد  بیشـترین  تـا  لپ تاپتـان 
کـه  اسـت  بهتـر  منظـور  ایـن  بـرای  کـرد.  خواهـد 
هـر چنـد وقت یـک بـار عملیـات دیفـراگ را انجام 
دهیـد و حتمـا در حیـن انجـام آن لپ تـاپ خـود را 
بـه بـرق وصـل کنید.اگر مصـرف برق هارددیسـک 
کمتـر شـود، باتری شـما مدت زمان بیشـتری شـارژ 

نگـه خواهـد داشـت.

صفحه نمایش و باتری
شـاید شـما هـم جـزو آن دسـته از کاربـران باشـید که 
عـادت داریـد در هنـگام کار بـا سیسـتم، نـور صفحـه 
بـاال  ممکـن  حـد  بیشـترین  تـا  را  لپ تـاپ  نمایـش 
بـرده و بـا نـور زیـاد کار کنیـد، بهتـر اسـت که بـه این 
موضـوع توجه داشـته باشـید کـه در حال حاضر بیشـتر 
لپ تاپ هـا دارای امکانـی برای کـم کردن نـور صفحه 
نمایـش هسـتند.البته برخـی از آن هـا هـم می تواننـد 
قابلیتـی را بـرای بهبـود عملکرد سـی پی یو و سیسـتم 

خنک کننـده لپ تـاپ در اختیار شـما قرار دهنـد. ایجاد 
بـرای  می تواننـد  انرژی هـا  ایـن  مصـرف  در  تعـادل 
شـما باالتریـن میـزان طـول عمر باتـری را بـه ارمغان 
بیـاورد. ایـن موضـوع را بدانید که عاوه بر این مسـائل 
تمـام نـرم افزار هایی کـه به صـورت خـودکار در زمان 
روشـن شـدن رایانه شـما اجرا می شـوند و در نـوار ابزار 
پاییـن دسـکتاپ قـرار می گیرنـد، بـه سـرعت شـارژ 
باتـری شـما را مصـرف خواهنـد کـرد. با جلوگیـری از 
اجـرای آن هـا می توانیـد تـا حـد زیـادی باعـث بهینه 
شـدن مصـرف باتـری لپ تـاپ خود شـده و بـه طول 

عمـر آن اضافـه کنید.

تمیز باشید
تمیـز نگـه داشـتن لپ تـاپ و باتـری یکـی از مسـائل 
مهمـی اسـت کـه می توانـد در ایـن زمینـه بـه شـما 
کمـک کنـد. اگـر اتصـاالت باتـری را تمیز نگـه دارید 
و هـر چنـد وقت یک بـار با کمـک یک پارچـه و کمی 
الـکل ایـن اتصـاالت را تمیـز کنیـد، ایـن کار باعـث 
خواهد شـد کـه عملیات مبادلـه انرژی در میـان باتری 
و لپ تـاپ بـه نحـو آسـان تری صـورت پذیرد.اگر فکر 
می کنیـد کـه بـا اسـتفاده نکـردن از باتـری می توانیـد 
آن را سـالم نگـه داریـد، بایـد بدانیـد کـه سـخت در 
اشـتباه هسـتید. باتری شـارژ شـده را تا مـدت طوالنی 
بـدون اسـتفاده نگذاریـد و بدانیـد کـه هـر باتـری باید 
تـا حداکثـر دو هفته بعد از شـارژ مـورد اسـتفاده مجدد 
قـرار گیرد. بـا رعایت این نـکات می توانید امید داشـته 
باشـید کـه از باتـری لپ تاپتـان بـه همـان انـدازه کـه 
بـرای آن پول خـرج کرده ایـد می توانید اسـتفاده کنید.
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