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J    ســـالم بایـــت، خیلـــی ممنـــون کـــه به ســـواالت مـــا پاســـخ
ـــیار  ـــه بس ـــده ام ک ـــه ش ـــکلی مواج ـــا مش ـــی ب ـــه تازگ ـــن ب ـــد. م می دهی
آزار دهنـــده اســـت. سیســـتم مـــن هنـــگام کار از ســـرعت مطلوبـــی 
برخورداراســـت امـــا بـــه محـــض این کـــه بـــه اینترنـــت متصـــل 
می شـــوم ســـرعت سیســـتم بـــه شـــدت افـــت کـــرده و پـــس از 
ـــط  ـــود را توس ـــتم خ ـــد. سیس ـــگ می کن ـــی هن ـــان کوتاه ـــت زم گذش
آنتی .ویـــروس Nod32 ویروس یابـــی کـــرده ام امـــا هم چنـــان 
ـــد کـــه مشـــکل از کجـــا  ـــی کنی ـــا راهنمای ـــوق وجـــود دارد؛ لطف مشـــکل ف

ــد؟ ــد باشـ می توانـ
ـــتند  ـــت هس ـــر از 512 مگابای ـــه دارای RAM کمت ـــی ک ـــرأ دررایانه های ـــوق اکث ـــکل ف مش
ـــه  ـــت کلی ـــا اینترن ـــگام کار ب ـــکل هن ـــن مش ـــردن ای ـــرف ک ـــرای برط ـــد. ب ـــاق می افت اتف
ـــل  ـــت متص ـــه اینترن ـــپس ب ـــرده و س ـــاك ک ـــود را از RAM پ ـــردی خ ـــای کارب ـــه ه برنام

ـــد. ـــا دهی ـــود را ارتق ـــتم خ ـــکان RAM سیس ـــورت ام ـــه در ص ـــت ک ـــوید.البته بهتراس ش

J    ـــود ـــتم خ ـــه سیس ـــی ک ـــت هنگام ـــد روزی اس ـــت، چن ـــالم بای س
ـــد F1 را  ـــتی کلی ـــدوز بایس ـــدن وین ـــاال آم ـــرای ب ـــم ب ـــن می کن را روش
ـــد  ـــا می توان ـــه مشـــکل از کج ـــد ک ـــی کنی ـــأ راهنمای ـــم، لطف انتخـــاب کن

ـــد؟ باش
ـــد  ـــد F1 را می خواه ـــما کلی ـــدوز از ش ـــدن وین ـــاال آم ـــل از ب ـــتم قب ـــه سیس ـــن ک ـــت ای عل
ـــه  ـــد ک ـــه کنی ـــاند. بایســـتی توج ـــما برس ـــه اطـــالع ش ـــدار را ب ـــک هش ـــه ی ـــن اســـت ک ای
ـــت  ـــت.ممکن اس ـــده اس ـــته ش ـــداری نوش ـــه هش ـــد FI چ ـــت کلی ـــام درخواس ـــه پیغ درادام
ـــه کنـــدی کار کنـــد. همچنیـــن امـــکان  ـــا ب ـــده شـــما خـــراب شـــده باشـــد ی کـــه فـــن پردازن
ـــد  ـــما بای ـــن ش ـــد. بنابرای ـــته باش ـــود داش ـــد وج ـــز می توان ـــری Bios نی ـــدن بات ـــراب ش خ
پیغـــام خطایـــی کـــه نمایـــش داده می شـــود را بررســـی کـــرده و اقـــدام بـــه رفـــع آن 

ـــد. کنی

J    و قابلیت هـــای آن توضیـــح AVIRA لطفـــا در مـــورد آنتی ویـــروس
ـــد. دهی

ــه  ــه بـ ــد کـ ــد می باشـ ــاب قدرتمنـ ــک ویروس یـ ــام یـ Avira AntiVir Premium نـ

ــای  ــا، برنامه هـ ــل ویروس هـ ــد در مقابـ ــی می تواننـ ــه راحتـ ــران بـ ــک آن کاربـ کمـ
جاسوســـی و کرم هـــای اینترنتـــی از سیســـتم خـــود محافظـــت کـــرده وهمچنیـــن 
از نفـــوذ ایـــن برنامه هـــا بـــه سیســـتم خـــود جلوگیـــری کننـــد. ایـــن نرم افـــزار بـــا 
ـــب  ـــروس و نص ـــه وی ـــوده ب ـــای آل ـــرای فایل ه ـــع از اج ـــتم مان ـــل بر سیس ـــارت کام نظ

ــود. ــتم می شـ ــر روی سیسـ ــی بـ ــای جاسوسـ برنامه هـ
ــی  ــتم، توانایـ ــی از سیسـ ــت دائمـ ــداز: مراقبـ ــزار عبارتنـ ــن نرم افـ ــای ایـ از ویژگی هـ
کنتـــرل تمامـــی فایل هـــای سیســـتم و پروســـه های حافظـــه، جلوگیـــری از اجـــرای 
ـــد  ـــه، Database ای قدرتمن ـــن زمین ـــر در ای ـــه کارب ـــار ب ـــا اخط ـــکوك ب ـــای مش فایل ه
ـــزار و Database آن، دارای  ـــانی نرم اف ـــه روز رس ـــی ب ـــا، توانای ـــایی ویروس ه ـــرای شناس ب
ابزار هـــای دیـــواره آتـــش بـــرای حفاظـــت از سیســـتم در مقابـــل هکر هـــا، توانایـــی 
ـــی و... ـــای اینترنت ـــا هرزنامه ه ـــارزه ب ـــت مب ـــی، قابلی ـــای جاسوس ـــرم افزار ه ـــا ن ـــارزه ب مب

J    چه عملی را انجام می دهد؟ آیا می شود Run در tempدستور درصد درصد
اطالعات داخل آن را پاک کرد؟

 روی درایـو وینـدوز خود دچار کمبود فضا هسـتید می توانیـد به فولـدر temp درویندوز بروید 
و محتویـات درون آن را حـذف کنیـد. این شـاخه برای نگهـداری فایل های موقـت ویندوز و 
برنامـه مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد. قبل از رفتن به سـراغ ایـن فولدر بهتر اسـت برنامه های 
در حال اجرا را بسـته و سـپس در قسـمت run از منو start دسـتور درصدtempدرصد را وارد 
کنید. این دسـتور در حقیقت نام متغیری در ویندوز اسـت که مسـیر فولدر temp ویندوز را در 
خـود نگهـداری می کند. با اجـرای آن، این فولدر باز می شـود و می توانید محتویـات درون آن 

را مشـاهده کرده و اطالعات غیرضـروری را پاك کنید.

J    هنگامی که می خواهم دی وی دی با فرمت تصویری رایت کنم، سیستم
پیغام خطای عدم وجود فضای کافی در temporary را نمایش داده و در نتیجه 

امکان رایت کرده دی وی دی وجود ندارد. مشکل چیست؟
ـــن  ـــه ای ـــد، ب ـــی کنی ـــتفاده م ـــدوز اس ـــود وین ـــا خ ـــه Nero ی ـــما از برنام ـــه ش  چنان چ

دلیـــل کـــه معمـــوأل از فضـــای موقـــت وینـــدوز اســـتفاده می کننـــد مـــی بایســـت 
ـــدوز  ـــه وین ـــوی ک ـــد روی درای ـــت کنی ـــد رای ـــه می خواهی ـــی ک ـــم فایل ـــدازه حج ـــه ان ب
 Disk درآن نصـــب مـــی باشـــد فضـــای خالـــی داشـــته باشـــید. می توانیـــد از گزینـــه
ـــب  ـــدوز نص ـــه وین ـــوی ک ـــتی روی درای ـــور بایس ـــن منظ ـــد؛ بدی ـــتفاده کنی Cleanup اس

شـــده اســـت کلیـــک راســـت کـــرده وســـپس روی دکمـــه Disk Cleanup کلیـــک 
ـــال  ـــز Compress old File فع ـــه ج ـــا را ب ـــی تیک ه ـــده تمام ـــه بازش ـــد. در صفح کنی
کنیـــد؛ بـــا ایـــن کار فایل هـــای موقـــت قبلـــی را حـــذف کرده ایـــد. اگـــر بـــاز هـــم 
ـــی  ـــه محل ـــه Nero را ب ـــت برنام ـــه موق ـــیر پوش ـــت مس ـــد می بایس ـــی نش ـــا خال فض

ـــد. ـــر دهی ـــود دارد تغیی ـــی وج ـــای خال ـــه فض ک

نرم افزاری برای مدل سازی حرفه ای و ساخت انیمیشن

حرف  هم  کنار  در  سخت افزار ها  و  نرم افزار ها  امروزه 
نمی توان  دیگر  و  می زنند  فناوری ها  جهان  در  را  اول 
اپلیکیشن های  و  رایانه ها  بدون  را  کار ها  انجام 
به  میان  این  در  که  مثبتی  نکته  کرد.  تصور  مختلف 
که  نرم افزار هایی  تنوع  که  است  این  می خورد  چشم 
بسیار  می شوند،  ارائه  مختلف  شرکت های  توسط 
شدن  مشخص  با  می توانید  آسانی  به  شما  و  است 
داشتید  دوست  که  شرکتی  هر  کاریتان  زمینه  و  نیاز 
می کند  عرضه  که  نرم افزار هایی  از  و  کنید  انتخاب  را 
استفاده کنید. ممکن است که بعضی از نرم افزار های 
داشته  باالیی  بسیار  قیمت  معتبر،  و  شده  شناخته 
می کنند،  ارائه  که  امکاناتی  بر این  عالوه  و  باشند 
دارید  احتیاج  شما  که  باشد  چیزی  آن  از  بیشتر  بسیار 

در  شما  دست  که  است  خوب  بسیار  اوصاف  این  با 
کنید  انتخاب  را  نرم افزاری  بتوانید  و  باشد  باز  انتخاب 
به  باشد.  داشته  شما  برای  را  عملکرد  بهترین  که 
عنوان نمونه تا به حال در زمینه ساخت و پیاده سازی 
مدل سازی  و  طراحی  به  مربوط  نرم افزار های 
شرکت های  توسط  مختلفی  نرم افزار های  انیمیشن، 
شده  عرضه  جهان  سراسر  در  نویسی  برنامه  مختلف 
است و از میان آن ها دو نرم افزار 3D Max و مایا در 
میان تمامی افرادی که در این شاخه فعالیت می کند، 
نرم افزار ها  این  که  است  درست  هستند.  شده  شناخته 
نرم افزارهای  آن ها  کنار  در  اما  هستند  قدرتمند  بسیار 
و  هستند  کامل  بسیار  که  دارند  وجود  هم  دیگری 
نرم افزاری  کنید.  امتحان  نیز  را  آن ها  که  نیست  بد 
 Maxon می کنیم،  معرفی  شما  به  هفته  این  که 
جزو پرطرفدارترین  که  دارد  نام   4D  Cinema

انیمیشن سازی  منظور  به  که  است  نرم افزار هایی 
مکس  رقبای  از  یکی  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد 
اعتقاد  کارشناسان  از  بسیاری  می آید.  شمار  به  مایا  و 
شرکت  توسط  نرم افزار  این  انتشار  از  بعد  که  دارند 
اتودسک  شرکت  توسط  که  نرم افزار هایی  مکسون، 
امکانات  از  شدند.  سپرده  فراموشی  به  می شدند،  ارائه 
مواردی چون امکان ساخت  این نرم افزار می توان به 
این  موتور  کرد.  اشاره  بعدی  سه  محیط  در  اشیا  آسان 
امکان  که  است  شده  طراحی  گونه ای  به  نرم افزار 

باشد.  داشته  وجود  آینده  در  آن  ارتقا  و  بازنویسی 
می تواند  برنامه  این  از  استفاده  با  حرفه ای  کاربر  هر 
طراحی  ُآسانی  به  را  بعدی  سه  یا  بعدی  دو  مدل  هر 
اختیار  در  که  محیطی  بدانید،  که  است  جالب  کند. 
است  بعدی  چهار  صورت  به  می گیرد،  قرار  کاربران 
پروژه های  مدل سازی  و  ساخت  امکان  فضا  این  و 
بزرگ انیمیشنی را به کاربران می دهد. همچنین این 
امکان  این  یعنی  دارد  روز رسانی  به  قابلیت  نرم افزار 
را در اختیار کاربران قرار می دهد که بتوانند با اتصال 
جدید  نسخه های  به  که  قابلیت هایی  اینترنت  به 
دریافت  راحتی  به  را  است  شده  اضافه  نرم افزار  این 
طراحی  زیبا  بسیار  برنامه  این  ظاهری  محیط  کنند. 
محیط  با  سادگی  به  می توانند  کاربران  و  است  شده 
ویژگی های  دیگر  از  کنند.  برقرار  ارتباط  آن  کاربری 
با  که  کرد  اشاره  مورد  این  به  می توان  نرم افزار  این 
تمام نسخه های سیستم عامل ویندوز سازگاری دارد 
نرم افزار های  از  برخی  با  می تواند  بر این  عالوه  و 
حال  در  نمونه  عنوان  به  کند.  برقرار  ارتباط  دیگر 
قدرتمند  نرم افزار  با  ارتباط  ایجاد  امکان  حاضر 
است،  پیکسار  شرکت  محصوالت  از  که  من  رندر 
تمایل  صورت  در  است.  برنامه  این  ویژگی های  از 
برنامه  این  آزمایشی  و  نمایشی  نسخه  می توانید 
https://www.maxon.net/ سایت  از  را  قدرتمند 

کنید. دانلود   /en/try/demo-download

مصرف برق رایانه خود را کم کنید
آموزش راه هایی برای بهینه سازی مصرف برق در رایانه

اگـر بـه اطراف خـود نگاهـی بیندازیـد متوجـه خواهید 
شـد که همیشـه صحبت از این اسـت که منابـع انرژی 
بشـر محـدود اسـت و بهتر اسـت که تـا حد امـکان در 
مصـرف انرژی هـای مختلف نظیـر برق صرفـه جویی 
کنیـم. ایـن کار بـا وجـود ایـن همـه ابـزار دیجیتـال 
کـه در اطرافمـان قـرار دارد، کمـی سـخت بـه نظـر 
می رسـد امـا بـاز هـم هـر عضو خانـواده بـه نوبـه خود 
تـالش می کنـد تـا در رونـد کاهـش مصـرف انـرژی 
در محیـط خانـه نقشـی داشـته باشـد. البته بایـد قبول 
کـرد کـه یکـی از مهم ترین دالیـل افزایـش این حس 
همـکاری، بـاال رفتن بهـای پرداختی قبوض اسـت که 
اعضـای خانـواده را ناگزیـر بـه رعایـت اصـول کاهش 
مصـرف کـرده اسـت امـا بـه هـر ترتیـب، هـر عاملی 
کـه شـرایط این کار فراهم کرده باشـد ارزشـمند اسـت 

حتـی اگـر ناراحت کننـده نیز باشـد.

مدیریت رایانه ای
نوشـتن ایـن مقدمـه بهانـه ای بود تـا به سـراغ موضوع 
اصلـی این هفتـه برویـم. در ایـن شـماره می خواهیم با 
شـما دربـاره چگونگی کاهش مصـرف انـرژی در رایانه 
صحبـت کنیـم. هـر یـک از شـما عزیـزان بـه عنـوان 
یـک کاربـر رایانـه می توانیـد نقـش مهمـی را در ایـن 
امـر عهـده دار شـوید. مطمئنـا در محیـط خانـواده همه 
در  پرمصـرف  برقـی  لـوازم  از  اسـتفاده  کـه  می داننـد 
سـاعات اوج مصرف بـه هیچ عنوان منطقی نیسـت و یا 
همـه می داننـد کـه اسـتفاده از المپ هـای کم مصرف 
به صرفه تـر از المپ هـای رشـته ای اسـت امـا مطمئنـا 
راه حل هایـی کـه بـه کاهـش مصـرف بـرق در رایانـه 
کمک می کنـد برای همـه اعضای خانواده مشـخص و 
کاربـردی نیسـت. بنابراین شـما کـه کاربر اصلـی رایانه 
هسـتید باید بـا ایـن راه حل ها آشـنایی داشـته باشـید.

اولین قدم
بـرای گام اول بهتـر اسـت میـزان تقریبی تـوان مصرفی 
رایانـه خـود را بسـنجید. نرم افزار هـای متعـددی بـرای 
ایـن کار طراحـی و ارائه شـده اسـت. ما به شـما پیشـنهاد 
"نرم افـزار  عبـارت  سـاده  جسـت وجوی  بـا  می کنیـم 
محاسـبه توان مصرفـی رایانه" در اینترنت، به سـلیقه خود 
نرم افـزاری را انتخـاب کنیـد. معمـوال در ایـن برنامه هـا 

جزئیـات مربـوط بـه قطعـات سـخت افزاری رایانه شـما 
سـوال می شـود. بـه عنـوان مثـال اطالعـات مربـوط به 
پردازنـده، حافظه جانبی، هارددیسـک و کارت گرافیک از 
شـما پرسـیده می شـود. اگـر با سـخت افزار سیسـتم خود 
 My Computer آشـنایی کافـی ندارید بهتـر اسـت روی
راسـت کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید. 
برخـی از اطالعات در این بخش و برخی دیگر در قسـمت
در  اسـت.  دسترسـی  قابـل   Device Manager

صورتـی کـه انجـام ایـن کار نیـز بـرای شـما دشـوار 
عبـارت "نمایـش  بـا  را  دیگـری  جسـت وجوی  اسـت 
انجـام  گـوگل  در  رایانـه"  سـخت افزاری  مشـخصات 
دهیـد تـا نرم افزار های متعـددی را در این زمینـه بیابید. 
بـه کمـک ایـن نرم افزار هـا می توانیـد تـوان مصرفـی 

سیسـتم خـود را محـک بزنیـد.
به طـور معمـول میـزان بـرق مصرفـی در رایانـه حداقل 
50 و حداکثـر 360 وات اسـت. این میزان بر حسـب تعداد 
قطعـات سـخت افزاری جانبـی موجـود در رایانـه ماننـد 
کارت تـی وی از حداقـل شـروع و بـه حداکثـر نزدیـک 
می شـود. نکتـه مهـم دیگـری کـه شـاید از نظـر شـما 
بی اهمیـت جلـوه کند نحـوه تهویـه هـوای داخل کیس 
اسـت. بـاال رفتن دمای هـوای داخلی کیـس و همچنین 
وجود گـرد و غبار روی قطعات سـخت افزاری در افزایش 
برق مصرفـی رایانه تاثیرگذار اسـت. البتـه در کیس های 
جدیـد از فن هـای بیشـتری بـرای خنـک کـردن هوای 
داخلـی کیـس اسـتفاده شـده کـه بسـیار مفید اسـت اما 
در صورتـی کـه از کیس هـای قدیمـی اسـتفاده می کنید 
دقـت کنیـد که فضـای اطراف آن کامال بسـته نباشـد تا 

امـکان تهویـه هـوای داخلی آن وجود داشـته باشـد.

مانیتور های پرمصرف
همان طـور کـه می دانیـد بـرق مصرفـی مانیتور های 
در  البتـه  می شـود.  تامیـن  مجـزا  کابـل  بـا  شـما 
مدل هـای بسـیار قدیمـی ایـن بـرق نیـز بـه کمـک 
می شـد  تامیـن  کیـس  پـاور  از  واسـط  بـرق  کابـل 
امـا در مدل هـای جدیـد ایـن واسـط به طـور کامـل 
برداشـته شـده اسـت. بنابرایـن مانیتور هـا بـه عنوان 
یکـی از مهم تریـن مصرف کننده هـای بـرق در رایانه 
بـه  کـه  قدیمـی  مانیتور هـای  می شـوند.  شـناخته 
مانیتور هـای CRT شـهرت دارنـد بسـیار پرمصرف تـر 
از مانیتور هـای LCD و LED امـروزی اسـت. به طـور 
250درصـد  حـدود  آن هـا  مصـرف  میـزان  تقریبـی 
بیشـتر از مانیتور هـای جدیـد بـرآورد شـده اسـت. در 
مقایسـه مانیتور هـای LCD و LED نیـز تفاوت هایـی 
بـه  نیسـت.  چشـمگیر  آن قـدر  که البتـه  دارد  وجـود 
در  و  امـکان  صـورت  در  می کنیـم  پیشـنهاد  شـما 
اولیـن قـدم بـرای کاهـش مصـرف بـرق مصرفی در 
کنیـد.  تعویـض  را  خـود   CRT مانیتور هـای  رایانـه، 
هرچنـد انجـام ایـن کار کمـی هزینه بـردار اسـت امـا 
به صرفـه  شـما  بـرای  زمـان  طـول  در  هزینـه  ایـن 
مانیتور هـای  تعویـض  طرح هـای  بـود.  خواهـد 
از  بسـیاری  توسـط  جدیـد،  مانیتور هـای  بـا  قدیمـی 
شـرکت ها اجـرا می شـود کـه می توانـد بـرای شـما 
نیـز به صرفـه و اقتصـادی باشـد. بایـد بـه ایـن نکتـه 
نیـز اشـاره کـرد کـه تفـاوت ایـن مانیتور هـا تنهـا در 
مصـرف برق نیسـت. بلکـه تاثیرات منفـی آن ها روی 
چشـم کاربران و ایجاد خسـتگی زودرس نیـز در روند 

اسـتفاده از آن هـا وجـود دارد.
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