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پرسشازشماپاسخازما

J    سام بایت، اگر امکان دارد راهنمایی کنید که چگونه می توان بدسکتور
را از بین برد و آن را درست کرد؟

همچنان که از عمر هارد دیسک می گذرد احتمال اشکال پیدا کردن آن بیشتر می شود 
پس همیشه به فکر تهیه یک نسخه پشتیبان (Back up ) از اطالعات مهم خود باشید 
تا در صورت بروز مشکل آن را بازیابی کنید و با خیال راحت به فکر تعمیر هارد دیسک 
خود باشید. سیستم عامل ویندوز نرم افزار های کمکی برای هارد دیسک همراه دارد که 
هارد رایانه شما را اسکن می کند و در صورت بروز اشکال نسبت به رفع آن اقدام می کند.

مراحل کار در ویندوز به شرح زیر می باشد:
روی My Computer دابل کلیک کنید.

درایوی را که می خواهید عیب یابی کنید انتخاب کنید.
و  اطالعات  یکسری  باید  اکنون  کنید.  منوی File انتخاب  از  گزینه Properties را 

مشخصات از این درایو در منوی Properties ببینید.
در ادامه تب Tools را انتخاب کنید.

دکمه Check Now را از قسمت Error Checking کلیک کنید.
 Scan for and Attempt of» یا «thorough» گزینه خود  ویندوز  ورژن  به  بسته 

Recovery Bad Sector» را انتخاب کنید.

روی ری استارت کلیک کنید.
اکنون سالمت هارد دیسک شما چک می شود در پایان باید گفت که نرم افزار های مفید 
زیادی برای عیب یابی و تعمیر هارد دیسک ها وجود دارد که بهتر و قوی تر از نرم افزار 
استاندارد ویندوز عمل می کنند ولی قبل از این که مشکلی برای هارد دیسک شما پیش 
بیاید باید این نوع از نرم افزار ها را نصب کرده باشید. در صورتی که مشکلی برای هارد 
شما رخ داد بهترین راه حل ابتدایی استفاده از همین ابزار هایی است که خود ویندوز در 

اختیار شما قرار می دهد.

J    توضیحات Disk Fragmentation سام بایت، اگر امکان دارد در رابطه با
کاملی را ارائه کنید:

وقتی فایلی را در ویندوز ذخیره می کنید ویندوز سعی می کند این فایل را در اولین محل 
یا  می کنید،  پاک  ویندوز  در  را  فایل  یک  وقتی  یعنی  کند.  ذخیره  می کند،  پیدا  که  خالی 
اصطالحاً آن را Delete می کنید یک جای خالی در بین فایل های دیگر باقی می ماند حال 
فرض کنید یک برنامه حجیم را بخواهید نصب کنید. در این حالت ابتدا فضا های خالی 
که در نتیجه پاک شدن فایل های دیگر به وجود آمده است پر می شود. بنابراین برنامه ای 
که نصب کرده اید در چندین قسمت متفاوت از هارد دیسک ذخیره شده است. اکنون خود 
حدس بزنید که سیستم شما برای اجرای برنامه چه مکافاتی باید تحمل کند این وضعیت 

می تواند تا 200 درصد سیستم شما را کند نماید.
حل مشکل به این صورت خواهد بود:

وینـدوز بـرای حل این مشـکل یـک نرم افـزار بـه نـام Disk defragmenter دارد که 
در هـر وینـدوزی قابل دسترسـی اسـت. مایکروسـافت توصیه کرده اسـت کـه هر چند 
وقـت یک بـار از ایـن برنامـه بـرای مرتـب کـردن هـارد دیسـک خـود اسـتفاده کنیـد 
ولـی ایـن عمل بـار زیـادی را به هـارد دیسـک وارد می کند و بـرای طول عمر بیشـتر 
هـارد دیسـک بهتـر اسـت در ایـن کار زیـاده روی نکنیـد. اگـر وینـدوز را تـازه نصـب 
کرده ایـد و از اشـخاصی نیسـتید کـه مرتبـًا برنامه هـای مختلـف را نصـب می کننـد و 
سـپس آن را پـاک می کننـد شـاید تـا دو مـاه یـا حتـی بیشـتر احتیـاج بـه ایـن عمـل 
حداقـل بـرای پارتیشـنی که وینـدوز در آن نصب شـده اسـت نداریـد. البته کند شـدن 
وینـدوز اگـر از ویروس هـا یـا حتـی آنتـی ویـروس یـا مشـکالت رجیسـتری نباشـد 
بهتریـن راهنمـا بـرای شماسـت. برنامه هـای دیگـری هـم وجـود دارنـد کـه سـریعتر 
ایـن کار را انجـام می دهنـد ولـی معمـواًل مجانی نیسـتند و بایـد آن را خریـداری کنید 
 Norton اسـت کـه قسـمتی از برنامـه Norton Speed Disk یکـی از ایـن برنامه هـا
System Work اسـت و آن را از سـایت Symantec می توانید دانلـود کنیـد. یک برنامه 

دیگـر Disk Keeper اسـت کـه توسـط کمپانـی Executer Software عرضـه شـده 
اسـت. هـر دوی ایـن برنامه هـا سـریعتر از برنامـه اسـتاندارد وینـدوز عمـل می کننـد 

اسـت. که Disk Keeper سـریعترین 

J    پاک به خود  خود  صوتي ام  فایل هاي   Details است  مدتي  سام.  با 
شده و اطاعات داخل آن از بین رفته است. عاوه بر این هنگامي که روي 
گزینه هاي آلبوم یا آرتیست و موارد دیگر کلیک مي کنم، فعال نمي شوند تا 

بتوان اطاعات را به درستي وارد کرد. لطفا من را راهنمایي کنید.
براي حل این مشکل پیشنهاد می شود از نرم افزارهاي مخصوص این تنظیمات همچون 
TagScanner و Mp3tag استفاده کنید.توسط این برنامه ها خواهید توانست مشخصات 

و تگ هاي فایل هاي صوتی خود را به راحتی تغییر دهید.

J    سام. لطفا در خصوص بازگرداني کامل اسناد حذف شده از روي 
هارددیسک مانند سندهاي Word ,PDF ,HTML راه حلی را پیشنهاد دهید.

معموال برنامه هاي ریکاوري در تنظیمات و مراحل بازیابی اطالعات این امکان را دارند 
که انتخاب کنید کدام نوع فایل ها را جست وجو کنند ولی اگر چنین امکانی نداشته باشد 
جست وجو  نیز  را   HTML فایل هاي نرم افزارها  این  معموال  چون  نمی کند  فرقی  هم  باز 
می کنند. فقط توصیه می شود تا حد امکان در درایوي که فایل مورد نظر خود را حذف 

کرده اید فایل جدیدي قرار نداده و ایجاد نکنید.

نرم افزاری برای متخصصان شبکه

اگـر بـا نرم افزار هـای مختلـف کار کـرده باشـید و تـا 
حـدی بـا سـاختار ایجـاد یـک برنامـه آشـنایی داشـته 
باشـید، بـه ایـن نکتـه آگاه هسـتید کـه بـرای ایجـاد 
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، 
مخابراتـی و دیگـر نمودار های شـبکه ای بسـیار بزرگ 
را در مـدت زمانـی بسـیار کوتـاه طراحـی کنیـد. یکـی 
کـه  اسـت  ایـن  فلـو  لـن  ویژگی هـای  مهم تریـن  از 
ایـن امـکان را در اختیـار شـما قـرار می دهد تـا بتوانید 
ایـن  شـوید.  نزدیـک  بسـیار  پیاده سـازی  مرحلـه  بـه 
کار را بـه ایـن صـورت انجـام می دهـد کـه شـما قـادر 
شـبکه  مستند سـازی  و  طراحـی  بـرای  بـود  خواهیـد 
ایـن  بـه  و  کـرده  اسـتفاده  سیم کشـی  کابل کشـی،  از 
وسـیله کلیـه ارتباطـات و فرآیند هـای مختلـف را بـه 
شـکلی ملمـوس به مرحلـه پیاده سـازی نزدیـک کنید. 
ایـن نرم افـزار محیط بسـیار سـاده و آسـانی را در اختیار 
کاربـران قـرار می دهد و کار کـردن با آن بسـیار واضح 
اسـت و می توانیـد مطمئـن باشـید کـه به عنـوان یک 
کاربـر مبتـدی بـا کمـی تـالش بـه مشـکل خاصـی 
بر نخواهیـد خـورد. بـه ایـن ترتیب شـما بـا اسـتفاده از 
لـن فلـو می توانید مسـتندات مربـوط به شـبکه ها را به 
بهتریـن شـکل ممکـن مدیریـت کنیـد. از قابلیت های 
ایـن نرم افـزار می تـوان بـه ایـن مـورد اشـاره کـرد که 
قالب هـای آمـاده ای را به صـورت پیش فـرض در خود 

دارد و شـامل بیش از 300 شـکل از پیش تعریف شـده 
اسـت. همچنیـن لن فلو شـامل نماد های شـبکه ای دو 
بعـدی و سـه بعـدی اسـت و عـالوه بر ایـن نماد هـای 
را  نمـودار  رسـم  اولیـه  بلوک هـای  و  مطالـب  رئـوس 
نرم افـزار  راهنمـای  بخـش  در  می باشـد.  دارا  نیـز 
قالب هـای  از  اسـتفاده  بـرای  کاملـی  دسـتورالعمل 
سفارشـی آماده قرارداده شـده اسـت که در صورتی که 
بـه ایـن بخـش سـر بزنید بـا اطالعـات مفیـد و جالبی 
فرمت هـای  از  نرم افـزار  ایـن  شـد.  خواهیـد  مواجـه 
JPG، BMP و EMF پشـتیبانی می کنـد و بـه صورتـی 

خـودکار، کار شـما را ذخیـره کـرده و از آن پشـتیبان 
می گیـرد تـا در صورتـی کـه با مشـکلی روبه رو شـدید 
بـه آسـانی بتوانیـد بـه نسـخه سـالمی از کار خـود بـاز 
گردیـد. از دیگـر ویژگی هـای ایـن نرم افـزار می تـوان 
بـه امـکان قـراردادن لینـک و پیونـد نماد هـای یـک 
نمـودار بـه نمودار هـای دیگر یـا صفحات وب و اسـناد 
مـورد نظـر اشـاره کـرد. همچنیـن بـا اسـتفاده از لـن 
خـود  نمودار هـای  از  را  وب  صفحـات  می توانیـد  فلـو 
کنیـد.  تولیـد  اتوماتیـک  صورتـی  بـه  اول  مرحلـه  در 
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. 
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دانلود کنید.

یک تلویزیون خوب بخرید
: راهنمایی برای خرید یک تلویزیون اچ دی

ــزان  ــه می ــا توجــه ب ــد گفــت ب ــی بای ــه صــورت کل ب
محصــوالت  تولیــد  صنعــت  در  کــه  پیشــرفتی 
ــه  ــم ک ــدر ه ــه ق ــر چ ــا ه ــود دارد، م ــی وج دیجیتال
دانــش خــود را بــه روز نگــه داریــم، بــاز هــم همیشــه 
ــدا  ــی پی ــا آگاه ــد از آن ه ــه بای ــتند ک ــواردی هس م
کنیــم و ممکــن اســت کــه اگــر همیــن امــروز بــرای 
خریــد یــک وســیله دیجیتالــی تصمیــم بگیریــم 
ــت وجو  ــه جس ــت ب ــش در اینترن ــه قبل ــد ک الزم باش
ــا  ــه ب ــدی در رابط ــته های جدی ــا دانس ــه و ب پرداخت
آن آشــنا شــویم تــا در زمــان خریــد اطالعــات کافــی 
ــه حــال  ــا ب ــرای شــما هــم ت داشــته باشــیم. حتمــا ب
ــاره تصمیــم بــه خریــد  پیــش آمــده اســت کــه یک ب
ــی  ــد و در زمان ــون گرفته ای ــد تلویزی ــیله ای مانن وس
ــا  ــوع مدل ه ــل تن ــه دلی ــد ب ــازار رفته ای ــه ب ــه ب ک
ــت و  ــته اس ــود داش ــه وج ــی ک ــای مختلف و برند ه
ــوده  ــی کــه ب ــات گوناگون ــه خاطــر امکان همچنیــن ب
مبتدیــان  بخــش  در  شــده اید.  ســردرگمی  دچــار 
ــا  ــت ت ــم گف ــی را خواهی ــما نکات ــه ش ــه ب ــن هفت ای
اگــر تصمیــم بــه خریــد تلویزیــون دیجیتــال داشــتید 
ــا  ــا مشــکالت وســواالت کمتــری مواجــه شــده و ب ب

ــد. ــد بروی ــه خری ــتری ب ــات بیش اطالع

رزولوشن مناسب خود را انتخاب کنید
بــرای خریــد یــک تلویزیــون مطمئنــا بایــد قبــل از هر 
چیــز رزولوشــن مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنیــد. در 
ــب ترین  ــول اچ دی مناس ــن ف ــر رزولوش ــال حاض ح
گزینــه بــرای تلویزیون هــای خانگــی اســت و باعــث 
ــش داده  ــر ممکــن نمای ــا حداکث ــات ت ــود جزئی می ش
شــوند. البتــه در درک جزئیــات یــک تصویــر عوامــل 
ــه،  ــون فاصل ــی چ ــت. عوامل ــل اس ــی دخی گوناگون
قــدرت بینایــی شــما و کیفیــت ویدئویــی کــه در حــال 
ــی 20/20 و در  ــدرت بینای ــا ق ــال ب ــت. مث ــش اس پخ
فاصلــه 12 پایــی (3 متــر و 66 ســانتی متــر)، قــدرت 
ــول  ــش اچ دی و ف ــه نمای ــن دو صفح ــخیص بی تش
ــول  ــی ف ــش ویدئوی ــغول پخ ــر دو مش ــه ه اچ دی ک
ــول  ــش ف ــا نق ــت. قطع ــوار اس ــتند، دش اچ دی هس
اچ دی بــا صفحــه نمایش هــای بزرگ تــر بیشــتر 
نمایــان می شــود. ایــن قضیــه در تلویزیون هــای 
ــدارد، چــرا کــه  ــاد اهمیتــی ن کوچکتــر از 40 اینــچ زی

ــرای تشــخیص جزئیــات بایــد نزدیک تــر بنشــینید.  ب
ــری 1080p از  ــر س ــال حاض ــورت و در ح ــر ص در ه
ــد  ــب خری ــوده و مناس ــوردار ب ــی برخ ــت کاف مقبولی
اســت. از بحــث فــول اچ دی کــه بگذریــم بــه مقولــه 
دیگــری بــه نــام 4K یــا اولتــرا اچ دی می رســیم 
کــه ایــن روز هــا حرف هایــی از آن زده می شــود. 
یــک تلویزیــون اولتــرا اچ دی حداقــل 8 میلیــون 
پیکســل فعــال را بــا رزولوشــن 3840 در 2160 نشــان 
ــی،  ــون ال ج ــی چ ــال برند های ــه ح ــا ب ــد. ت می ده
ســونی و توشــیبا تلویزیون هایــی از ایــن نــوع را 
ــن  ــفانه ای ــی متاس ــر قیمت ــد. از نظ ــی کرده ان معرف
نمایشــگر ها جــزو کاال هــای فــوق لوکــس محســوب 
می شــوند و تــا حــد زیــادی از نظــر قیمتــی بــا دیگــر 

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
تلویزیـون  یـک  انتخـاب  کـه  گفـت  بایـد  نهایـت  در 
اچ دی مناسـب بـرای شـما، نیاز منـد ایـن اسـت کـه 
بـه  بدانیـد.  و  کـرده  رعایـت  هـم  را  دیگـری  نـکات 
عنـوان مثـال انـدازه تلویزیـون شـما با انـدازه اتـاق یا 
مکانـی کـه می خواهیـد از آن اسـتفاده کنیـد، مرتبـط 
اسـت. در بعضـی از اوقـات بـا نزدیک نشسـتن بیش از 
حـد متوجه سـاختار پیکسـلی صفحـه نمایـش خواهید 
شـد. نور اتـاق هم مهم اسـت. قطعـا همه ما بـه دنبال 
تلویزیونـی هسـتیم کـه در شـرایط معمولـی بهتریـن 
تصاویـر را ارائـه دهد. اگر اکثـر اوقـات در اتاقی تاریک 
به تماشـای تلویزیون می نشـینید، پالسـما برای شـما 
قادرنـد  تلویزیون هـا  چرا که ایـن  اسـت.  مناسـب تر 
چگالـی کلـی تصویـر را زمانـی کـه در حـال نمایـش 
صحنه های روشـن اسـت کاهـش دهند. بنابراین شـما 
می توانیـد جزئیـات را بهتـر ببینیـد. ال سـی دی ها هم 
کـه تصاویر روشـن تر ایجـاد می کننـد، در محیط های 
پـر نـور عملکـرد بهتـری دارنـد. در مـورد پورت ها هم 
بایـد گفت کـه مدلی از تلویزیون اچ دی مناسـب اسـت 
کـه نـه تنها اتصـاالت مهم را داشـته باشـد بلکـه فکر 
اتصاالتـی کـه در آینده ای نزدیـک می آیند هم باشـد. 
مهم تریـن درگاه ورودی در دسـتگاه های فعلـی درگاه 

HDMI اسـت.
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