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ــه  ــزار ب ــخت اف ــزار و س ــرم اف ــر ن ــال حاض در ح
کمــک هــم آمــده و شــما می توانيــد بــا اســتفاده از 
يــک نــرم افــزار همــان کاری را انجــام دهيــد کــه 
از يــک ســخت افــزار توقــع داريــد. در ايــن هفتــه 
ــی  ــزاری را معرف ــرم اف ــما ن ــه ش ــم ب ــد داري قص
کنيــم کــه بــرای شــما کار يکــی از قطعــات ســخت 
افــزاری مهــم رايانه تــان را انجــام داده و بــرای شــما 
ــه وجــود آورد کــه ديگــر نگــران  ــن امــکان را ب اي
ــه  ــزار ک ــرم اف ــن ن ــيد. اي ــدن آن نباش ــراب ش خ
DAEMON Tools Lite نــام دارد بــه شــما کمــک 

ــکالت  ــی از مش ــايد يک ــرد. ش ــد ک ــياری خواه بس
ــتن  ــال حاضــر، نداش ــه ای ح ــران رايان ــزرگ کارب ب
ــه  ــت. ب ــان اس ــی روی رايانه ش ــتگاه کپ ــک دس ي

هميــن دليــل ايــن دســته از افــراد در بيشــتر مواقــع 
ــه  ــرم افــزار کــه ب ــا ن ــازی ي ــرای اجــرای يــک ب ب
CD يــا DVD نيــاز دارد، دچــار مشــکل می شــوند. 

ــرم  ــا ن ــازی ي در ايــن صــورت اگــر يــک برنامــه ب
افــزاری بــرای نصــب نيــاز بــه چنــد ديســک داشــته 
باشــد ايــن دســته از کاربــران از نصــب آن بی بهــره 
خواهنــد مانــد. راه چــاره ای کــه بــرای ايــن دســته 
از کاربــران در نظــر گرفتــه شــده اســت اســتفاده از 
ــازی  ــای مج ــت. درايوره ــازی اس ــو مج ــک دراي ي
ــد  ــرار می دهن ــران ق ــار کارب ــن امــکان را در اختي اي
ــه در  ــی ک ــتفاده از Image ، فايل هاي ــا اس ــه ب ک
ــدون اســتفاده  ــا DVD وجــود دارد را ب يــک CD ي
از کپــی و انتقــال روی ديســک از محتويــات آن هــا 
اســتفاده کننــد. در ايــن صــورت کافــی اســت کــه 
شــما يــک نــرم افــزار کپــی کننــده را بــرای تهيــه 
Image روی رايانــه خــود نصــب کــرده و بــا تهيــه 

فايــل Image از هــر ديســکی کــه دوســت داريــد و 
اجــرای آن در درايــو مجــازی خــود، نيــاز خــود را از 
هرگونــه ســخت افــزار ديگــر از ميــان ببريــد. شــما 
 DAEMON ــزار ــرم اف ــا اســتفاده از  ن ــد ب می تواني
ــای  ــود درايوه ــرای خ ــانی ب ــه آس Tools Lite ب

مجــازی مختلفــی را بســازيد. ايــن درايورهــا را 
می توانيــد بــرای CD يــا DVD تهيــه کنيــد و 
ــه  ــرم افــزار هرگون ــا کمــک هميــن ن پــس از آن ب

فايلــی کــه Image گرفته ايــد را اجــرا کنيــد. 
ــات  ــزار امکان ــرم اف ــن ن ــوارد اي ــن م ــر اي عــالوه ب
ــرار خواهــد داد،  ــار شــما ق ديگــری را هــم در اختي
ــش  ــاخت بي ــکان س ــما ام ــه ش ــه ب ــه اين ک از جمل
از ۲۰ درايــو مجــازی را در سيســتم رايانه تــان 
ــزار  ــن نرم اف ــای اي ــر قابليت ه ــد داد. از ديگ خواه
ــن مــورد اشــاره کــرد کــه امــکان  ــه اي ــوان ب می ت
ــات  ــوع اطالع ــر ن ــازی و ه ــه ب ــر گون ــرای ه اج
 DVD و CD ــازی ــک های مج ــری را در ديس ديگ
ــن  ــر اي ــالوه ب ــد. ع ــرار می ده ــما ق ــار ش در اختي
ــد  ــزار می تواني ــرم اف ــن ن ــا کمــک اي مــورد شــما ب
بــه اطالعــات و درايوهــای مجــازی در شــبکه 
ــتراک  ــه اش ــا را ب ــته و آن ه ــی داش ــم دسترس ه
هــم بگذاريــد. همچنيــن شــما بــا اســتفاده از 
ــته  ــکان را داش ــن ام ــد اي ــز، می تواني ــون تول ديم
ــه  ــف را ب ــک های مختل ــرعت ديس ــه س ــيد ک باش
آســانی کنتــرل کــرده و ديســک های خــراب را 
ــرم  ــن ن ــد. اي ــم کني ــازی ترمي ــای مج در درايوه
افــزار از فرمت هــای مختلــف Image فايل هــا 
 ISO و VCD،  NRG، MDF، IMG، UDF ــد مانن
پشــتيبانی کــرده و بــا نســخه های وينــدوز  ســازگار 
 اســت. شــما می توانيــد ايــن نــرم افــزار را از ســايت
http://www.daemon-tools.cc/eng/downloads 

دانلود کنيد.

ثبت وقايع و لحظه های زيبای زندگی هميشــه مورد 
عالقه تمامی افراد بوده است. مخصوصا در ايامی مانند 
ايام نوروز اگر شــما به اتفاق خانواده  خود به مسافرت 
برويد بعدها با شوق فراوان عکس های مربوط به سفر 
را تماشا خواهيد کرد که تمامی لحظه های شيرينی که 
داشــته ايد را برايتان يادآوری می کند. در گذشته برای 
گرفتن يک عکس بايد به عکاسی رفته و مدت زيادی 
منتظر می مانديم تا عکســمان در تاريک خانه ها ظاهر 
شود و کمتر کسی بود که خودش دوربين شخصی داشته 
باشد. اگر هم کســی دوربين داشت با محدوديت های 
ويژه ای روبه رو بود به عنوان مثال درگير مسائلی مانند 
تهيه فيلم می شــد و بعد از گرفتن چند عکس محدود 
مجبور می شد که فيلم ها را برای چاپ به فردی ديگری 
بسپارد، اماخوشبختانه در حال حاضر شرايط به گونه ای 
تغيير کرده است که هر کسی می تواند در عرض کمتر 
از چنــد ثانيه از هر صحنه ای که دوســت دارد عکس 
گرفته و آن را با يک چاپگر رنگی خانگی به ســادگی 
چاپ کند. دوربين های ديجيتال امروزی باعث شده اند 
که افراد بســياری به عکاسی عالقه مند شوند و بتوانند 
تعداد نامحدودی عکس بگيرند و نگران مواردی چون 
پر شــدن حافظه يا دير ديدن عکس ها نباشند. اشتياق 
خريد دوربين های جمع وجور خانگی روز به روز در ميان 
مردم بيشتر می شود. با توجه به اين موضوع که بيشتر 
در مورد اين دوربين ها برای شــما عزيزان بنويسيم. در 
اين هفته به شــما کمک می کنيم که در هنگام خريد 
به چه نکاتی توجه داشــته و چــه تنظيماتی از دوربين 
را بررســی کنيد و در نهايت چقــدر برای يک دوربين 
ديجيتال هزينه کنيد. قبل از هر چيز الزم است با برخی 
از اصطالحاتی که در اين زمينه وجود دارد، آشنا شويد.

بازه	تغيير	مگاپيکسلی	

احتمــاال تا به حــال اين کلمه به گوش شــما خورده 
باشــد، اگر در مورد دوربين ديجيتــال اين اصطالح را 
نشــنيده باشيد، حتما در مورد دوربين گوشی های تلفن 
همراه آن را به دفعات شــنيده ايد. اولين سوالی که يک 
خريدار دوربين ديجيتال از فروشنده می پرسد اين است 
که اين دوربين چند مگاپيکســل است؟ برای اين که 
پاســخ مناسبی به اين سوال داشــته باشيد بايد به اين 

موضوع فکر کنيد که قرار اســت چه استفاده ای از اين 
دوربين داشته باشيد؟ اگر تصميم داريد که عکس هايی 
که می گيريد را چاپ کنيد بايد به مگا پيکسل دوربين 
ديجيتال خود توجه داشــته باشيد. يک دوربين ۲ يا ۳ 
مگاپيکســلی قادر اســت که برای شما عکس هايی را 
بگيرد که به آســانی به صورت تمــام صفحه نمايش 
داده شود. اين دسته از دوربين ها به نسبت ارزان قيمت 
هســتند و شــما می توانيد آن ها را در ابعاد کوچک به 
چاپ رســانيد. اما دوربين های بين ۴ تا ۶ مگاپيکسل 
دارای مشخصات پيشــرفته تری اند و کيفيت به نسبت 
باالتــری دارند. عکس هايی که با اين دوربين ها گرفته 
می شــود نيز می تواند تا ابعــاد ۳۰ در ۴۰ هم به چاپ 
برســد. اما اين دسته از دوربين ها بيشتر به درد کاربران 
نيمه حرفه ای می خورد و بيشتر از نياز کاربران عادی را 
پوشــش می دهد. به هر حال دقت داشته باشيد که با 
وجود دوربين هايی که روی گوشــی های موبايل وجود 
دارد، اين روزها ديگر کسی به سراغ خريد دوربين هايی 
با اين مگاپيکســل نخواهد رفت و گزينه ای را انتخاب 
خواهد کرد که حداقل يک سرو گردن از دوربين گوشی 

موبايلش باالتر باشد.

چقدر	می	خواهی	تيزبين	باشی؟	

يکی ديگر از ويژگی های کليدی دوربين های ديجيتال 
محدوده زوم دوربين است. اگر دوست داريد که عکسی 
بگيريد که کادر با زاويه باز داشته باشد حتما به ويژگی 

زوم دوربين تــان دقت کنيد. اين عدد معموال از مقادير 
کمی مانند ۲7 يا ۲۸ ميلی متر شــروع می شود. استفاده 
از زوم باال در مواردی چون تصوير برداری از مسابقات 
ورزشی و يا ريزبينی در طبيعت کاربرد دارد و می تواند 

تصاوير زيبايی را برای شما به ثبت برساند. 

يک	دوربين	توجيبی	يا	يک	دوربين	کوله	ای	

اگر جزء آن دســته از افرادی هستيد که دوست داريد 
دوربينتــان در هــر لحظه با شــما باشــد و از تمامی 
صحنه هايی که می بينيــد عکس بگيريد بايد به دنبال 
دوربينی باشــيد که وزن کمتری دارد زيرا دوربين های 
ســنگين به دليل وزن زيادشــان کمتر مــی تواند در 
لحظات ناب و زودگذر شــما را همراهی کند. بنابراين 
توجــه به وزن دوربين نکته بســيار مهمی اســت که 
حتی برای برخی کاربران از ميزان زوم و پيکســل هم 
مهم تر است. هرچند که دوربين های بزرگ ويژگی های 
منحصر به فردی دارند که دوربين های کوچک از آن ها 
بی بهره اند. به عنوان نمونه اين دســته از دوربين ها در 
شرايطی که نور کمی وجود داشته باشد قادرند به دليل 
بزرگ تر بودن لنزشان نور بيشتری را جمع آوری کرده و 
به شما کمک کنند که عکس بهتری را تهيه کنيد. البته 
نمی توان اين موضوع را فراموش کرد که افرادی مانند 
عکاس های حرفه ای بــه دوربين های با هر دو ويژگی 
عنوان شــده نياز دارند. هم کيفيــت و دقت باال و هم 

ظرافت و وزن مناسب. 

 لطفـا  توضيـح دهيـد که چگونـه می توانيـم زمان و سـاعت را در 
وينـدوز7 تنظيـم کنيم؟ 

می توانيــم  زيــر  روش  دو  از  وينــدوز7  در  تاريــخ  و  زمــان  تنظيــم  بــرای 
: می کنيــم

  strart > control panel > date and time ۱- از مسـير زير پيروی کنيد
۲-  در پايين و گوشه سمت راست صفحه دسک تاپ بر روی ساعت کليک کرده و 
گزينه change date and time  را می زنيم. اين صفحه همان صفحه ای می باشد 
change date and time کـه در باال اشـاره شـده اسـت. در اين صفحـه گزينـه 
را می زنيـم و سـپس زمـان و تاريـخ را تنظيـم کـرده و بعـد گزينـه ok را زده و به 
صفحـه قبلـی باز می گرديـم؛ گزينـه change time zone را که برای مشـخص 
کـردن منطقـه جغرافيايـی می باشـد انتخـاب کـرده و سـپس بـرای تاييـد نهايـی 

گزينـه ok را می زنيـم.

در  موجـود  يوزرهـای  خـود  کار  محـل  شـبکه  در  می خواهـم   
شـبکه را مديريـت و کنتـرل کنـم، لطفا  راهنمايـی کنيد کـه چگونه 

می توانـم ايـن کاررا انجـام دهـم؟ 
زمانـی کـه در رايانـه شـخصی خودمـان چنديـن يـوزر داريـم می توانيـم از طريق 
مـاژول parental control در control panel يوزرهـای خـود را مديريت کنيم. 
در ايـن قسـمت می توانيـم بـر روی يـوزر خـود کليک کـرده و تصميـم بگيريم که 
يـوزر چـه بـازی هايـی و چـه برنامه هايـی اجرا کنـد و يا چـه زمان هايـی مجازند 
تـا از برنامـه هـا اسـتفاده کنند. البتـه اين ماژول بيشـتر بـرای کارهای شـبکه ای 

اسـت کـه مديـر شـبکه يوزرهای خـود را مديريت مـی کند.

 لطفا  توضيح دهيد که کاربرد Firewall در سيسـتم چيست؟
ــم  ــت کني ــم از آن محافظ ــيم و بخواهي ــته باش ــه داش ــک خان ــه ي ــی ک زمان
اوليــن کاری کــه انجــام مــی دهيــم ايــن اســت کــه تعييــن کنيــم چــه کســانی 
ــد تحــت يــک  ــراد باي ــن اف ــن اي ــد و تعيي ــه را دارن ــه خان حــق ورود و خــروج ب
چارچــوب مشــخص باشــد. بنابرايــن بــرای حفاظــت از رايانــه نيــز هميــن روال 
را پيــش می گيــرم و بايــد مــرز ارتبــاط رايانــه خــود را مشــخص کنيــم. منظــور 
از مــرز ارتبــاط، لبــه ارتبــاط داخلــی رايانــه بــا اينترنــت، بعضــی از ســازمان هــا 
ــبکه های  ــتر در ش ــروال بيش ــه فاي ــد. البت ــان می باش ــه نيازم ــه ب ــا توج و ... ب
ــی  ــه عموم ــام برنام ــش( ن ــوار آت ــع Firewall )دي ــرد دارد. درواق ــه ای کارب رايان
ــه ای  ــک سيســتم رايان ــه ي ــر مجــاز ب ــتيابی غي ــه از دس ــی اســت ک نرم افزارهاي

ــد. ــی کنن ــری م جلوگي

لطفـا   Password reset Diskبسـازم،  وينـدوز7  در  می خواهـم   
راهنمايـی کنيـد کـه PRD چـه کاربـردی داشـته وچگونـه می توانم 

ايـن کاررا انجـام دهم؟ 
)PRD(  را زمانـی اسـتفاده می کنيـم کـه پسـورد اکانـت خـود را فرامـوش کـرده 
باشـيم. درسـت کـردن PRD بـه معنـای ذخيـره کـردن پسـورد نيسـت . بـرای 

سـاختن PRD از مسـير زيـر پيـروی مـی کنيـم:
                                start < control panel< user account < create password rest disk

بـا زدن ايـن گزينـه يـک ويـزارد شـروع می شـود کـه بـا گذاشـتن يـک فلـش و 
يـا يـک  CD در سيسـتم، مـی توانيـم يـک PRD درسـت کنيـم و زمانـی کـه 
پسـورد خـود را فرامـوش کرديـم، CD را داخـل دسـتگاه گذاشـته، يـک ويـزارد 
شـروع می شـود. در ايـن مرحلـه می توانيـم از PRD اسـتفاده کنيـم و بـه صفحـه 

دسـکتاپ log in کنيـم.

 لطفـا  توضيـح دهيـد که چگونـه می توانـم کنسـول های مديريتی 
)Administrative Tools( در وينـدوز7 را در دسـترس قرار داد؟ 

بـرای بدسـت آوردن کنسـول هـای مديريتـی مـورد نيـاز، بايسـتی از مسـير زيـر 
کنيد: پيـروی 

بر روی start کليک راسـت کرده سـپس به مسير زير برويد:
properties < start menu < customize < system administrative to

                             ols

 display on the all programs در زيـر سـه گزينـه وجـود دارد کـه گزينـه 
menu and the start menu

کار گزينـه ايـن  بـا  بزنيـد.   را   ok گزينـه  و سـپس  انتخـاب کـرده  بايسـتی   را 
administrative tools  در قسمت start و all programs  نمايش داده می شود.

 چگونه می توان در ويندوز يک اکانت يوزر سـاخت؟ 
بـه منظـور سـاخت اکانـت يـوزر از ويندوز7 بـه بعد بايسـتی از مسـير زيـر پيروی 

: کنيد
start > control panel > user accounts > manage another account>

new account name

در ايـن قسـمت اسـم موردنظـر خـود را بـرای اکانـت می نويسـيم و در قسـمت 
پاييـن نـوع يـوزر خـود را  administrator  يـا standard  انتخـاب کـرده و  در 

آخـر گزينـه create account را می زنيـم.
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