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اگــر کاری را بــه راه اندازید ولی بــرای آن به اندازه 
کافی تبلیغات نداشــته باشــید، احتمــال این که به 
پیروزی برسید بسیار کم خواهد بود. انگلیسی ها شعار 
جالبــي در این مورد دارند. آن هــا اعتقاد دارند که در 
هر کاري 70 درصد ســرمایه را باید بــراي تبلیغات 
صرف کرد و با اســتفاده از 30 درصــد باقي مانده به 
کار اصلي پرداخت. ساده ترین راه براي معرفي کار به 
دیگران تهیه کارت ویزیت اســت اما متاسفانه برای 
طراحی یک کارت ســاده ممکن است الزم باشد که 
مجبور شــویم پول زیادی را خــرج کنیم. هر فردي 
در ابتــداي کارش درصدد تهیه کارتي زیبا اســت که 
بــه خوبي حرفه اش را در آن شــرح دهد و آن کارت 
را در میــان دیگران پخش کند. بد نیســت که بدانید 

امکاناتی وجود دارد که با اســتفاده از آن ها می توانید 
بدون این که پولی اضافه خــرج کنید خودتان کارت 
ویزیتی زیبا طراحی کنید. ایــن هفته قصد داریم که 
به شــما نرم افزاري را معرفي کنیم تا با استفاده از آن 
بتوانید به طور مســتقل و به آساني کارت ویزیتي زیبا 
بــراي خود طراحي کرده و احتیاجي به کمک دیگران 
 بــراي طراحي کارت خود نداشــته باشــید. نرم افزار

Business Card MX، از بهتریــن و قدرتمندترین 

نرم افزارهایي اســت که براي طراحي بسیار آسان و 
ســریع کارت هاي ویزیت نوشته شــده است. محیط 
کاربــري این نرم افزار به ســاده ترین شــکل ممکن 
طراحي شده است. چون در حال حاضر بسیاري از افراد 
که کار بزرگي هم ندارند براي خود کارت ویزیت تهیه 
مي کنند، این نیاز احســاس مي شد که راه حلي براي 
افراد به وجود آید کــه از هزینه هاي زیادي که براي 
طراحي کارت ویزیت به شرکت هاي مختلف مي دهند، 
معاف شوند. این نرم افزار کمک بسیاري به این دسته 
از افراد خواهد کرد و به این وســیله تنها هزینه اي که 
براي داشتن کارت ویزیت انجام مي دهند، هزینه چاپ 
آن خواهــد بود.  از مزیت هاي عمده این نرم افزار این 
اســت که تعداد زیادي طرح آماده بــه صورت قالب 
بــراي طراحي کارت ویزیت دارد و با اســتفاده از این 
امکان افرادي که سر رشــته زیادي از طراحي ندارند 
هم مي توانند به آســاني از این نرم افزار استفاده کرده 

و متن مورد نظر خود را در قالب هاي آماده آن بریزند. 
از مهم تریــن ویژگي هاي این نرم افــزار مي توان به 
،Business Card MX این مورد اشــاره کرد کــه 

از زبان فارســي هم پشتیباني مي کند و شما مي توانید 
به جاي قــرار دادن عکس ، متن دلخــواه خود را در 
محیــط طراحي آن تایپ کنیــد. از دیگر قابلیت هاي 
 ،CMYK کلیدي آن مي توان به تبدیل خروجي به نوع
اســتفا ده از افکت هایــي براي تصاویر پشــت زمینه 
یا متون اشــاره کــرد. همچنین این نــرم افزار قادر 
اســت که از فرمت هاي ذخیره ســازي تصاویر مانند 
tiff،png،wmf،jpg،bmp، پشــتیباني کند. عالوه بر 

این، مي تــوان در این نرم افــزار طراحي کارت هاي 
ویزیت را در ابعــاد حداقل 40×70 و  حداکثر در ابعاد 
60×105 ، انجام داد. شــاید براي شما هم تا به حال 
این موضوع پیش آمده باشــد کــه بعد از مدتي که با 
یــک نرم افزار خاص کار مي کنیــد از محیط کاربري 
یا ظاهري آن خســته شوید و دوست داشته باشید که 
شکل ظاهر آن را به طریقي عوض کنید. خوشبختانه 
این نرم افزار این نیاز شما را هم بدون پاسخ نگذاشته 
اســت و براي شما این امکان را فراهم آورده است که 
ظاهر نرم افزار را تغییر دهید. همچنین شما مي توانید 
در هنــگام نصب این نرم افزار تنظیم کنید که محیط 
آن فارسي باشــد.  برای دانلود آن می توانید به سایت
بروید.  http://www.businesscards�mx.com/

Word شــرکت مایکروسافت  برای مدتی طوالنی 
برای ذخیره سازی فایل ها از فرمتDOC  استفاده 
می کرد. اما این رویه در ســال 2007 دســتخوش 
تغییر شــد و فرمت ذخیره ســازی Word جدید از 
DOC به DOCX تغییر کرد. اما اضافه شــدن یک 

X ســاده به انتهای نام این فرمت، چیزی بی معنی و 
ساده نبود. در واقع X اضافه شده نشان از استاندارد 
Office Open XML بود. اما چه تفاوتی میان این 

دو فرمت وجود داشــت و باید از کدام یک استفاده 
کرد؟

	DOC	فرمت	تاریخچه	بر	کوتاه	مروری

تقریبا 30 ســالی از عمر فرمــت DOC می گذرد. 
مایکروسافت برای اولین بار از این فرمت در نسخه 
ابتدایی Word - که روی MSDOS عرضه شــده 
بود - اســتفاده کــرد. در آن زمــان، Word  تنها 
برنامــه ای بود که از این فرمت پشــتیبانی می کرد. 
البته مایکروســافت در سال 2006 این رویه را تغییر 
داد و مشــخصات این فرمــت را در اختیار همگان 
قــرار داد. اگر چه در دهه نــود میالدی و خصوصا 
اوایل ســال 2000، واژه پردازهای مختلف بسیاری 
قادر به شناسایی فایل های DOC بودند، اما تقریبا 
هیچکدام از آن ها به طــور کامل از فرمت عجیب 
و اســتثنایی Word پشــتیبانی نمی کردنــد. همین 
فرمت خــاص و متفاوت مایکروســافت این امکان 
را در اختیار ردموندی ها گذاشــت تا بر بســیاری از 
 WordPerfect محصوالت خــوب آن دوره، نظیر
شــرکت Corel فائــق آیند و باعث شــد که آن ها 
ســلطنت نرم افزارهــای اداری و واژه پردازها را به 
واســطه آفیس و Word به دست بگیرند. این روند 
 DOC تا ســال 2008 نیز ادامه پیــدا کرد و فرمت
همچنان به عنــوان محبوب ترین فرمت واژه پرداز 
شــناخته می شــد. فایل های ذخیره شده به صورت 
فرمــت DOC روی ورژن های قدیمــی نرم افزار 
Word نیز قابل شناســایی بودنــد و این امکان را 

برای کاربران فراهم می کرد که به راحتی فایل های 
خــود را بدون هیچ نگرانی خاصی در اختیار دیگران 

قرار دهند.

	Office Open XML	معرفی

در اوایل سال 2000 و باال گرفتن رقابت میان دو فرمت 
Open Document For� و Open Office  متن باز
mat، مایکروسافت تصمیم گرفت مرزهای سلطنت خود 

را گســترده تر کند. به همین منظور ردموندی ها در آن 
دوران از توسعه فایل های DOCX و همراهانش نظیر 
XLSX و PPTX سخن به میان آوردند. استانداردهای 

جدید مایکروســافت نیز »Office Open XML« نام 
گرفت که برای توســعه آن ها از زبان های ســطح باال 
به جای فرمت های سطح پایین دو دویی استفاده شده 
بود. زبان های برنامه نویسی قدرتمندتر مزایای بسیاری 
در اختیار کاربران قرار می دادند. فایل های کم حجم تر، 
شانس خراب شدن پایین تر و ظاهر بهتر تصاویر، همگی 
از مزیت های استانداردهای تازه مایکروسافت بودند. به 
همین ترتیب در ســال 2007، تغییرات گسترده ای هم 
در برنامه Word ایجاد شــد. فرمت قدیمی DOC از 
حالت پیش فرض ذخیره ســازی Word فاصله گرفت 
و DOCX جایگزین آن شد. اما این تغییر رویه ساده و 
بی دردسر هم نبود. بسیاری از کاربران در آن دوره فکر 
می کردند که با آمدن فرمت جدید DOCX و انتشــار 
ورژن تازه مایکروســافت آفیس، نســخه های قدیمی 
دیگر به کار هیچ فــردی نمی آیند. چرا که ورژن های 
 XML قدیمی دیگر قادر به شناسایی فرمت های جدید
نبودند. البته این گمانه زنی ها تقریبا غلط از آب در آمد. 
حتی Word 2003 نیز توانایی خواندن فایل XML را 

داشــت. پس از آن هم مایکروســافت با انتشار به روز 
رسانی های مختلفی این امکان را برای ورژن های دیگر 
نیز فراهم کرد. البته بسیاری از کاربران همچنان ترجیح 
می دادند که از فرمت DOC به جای DOCX استفاده 
کنند. دلیل شــان هم این بود که ورژن های قدیمی تر 
بــا این فرمت ســازگاری بهتری دارنــد و در همه جا 
می توان از آن ها اســتفاده کرد. با این حال چند ســال 
بعــد فرمت DOCX دنیای واژه پردازها را در دســتان 
خود گرفت و تبدیل به فرمت استاندارد فایل های متنی 
شد. البته باید خاطر نشان کرد که DOCX دیگر رقیب 
قدرتمندی هم نداشت که بتواند در مقابلش قد علم کند. 
مایکروسافت هم این فرصت را غنیمت شمرد و خیلی 
راحت این فرمت را به اســتانداردی جهانی تبدیل کرد.

از	کدام	فرمت	استفاده	کنیم؟	
در حال حاضر DOCX از هر نظر بهترین فرمت برای 
ذخیره ســازی فایل های WORD است. سبک و کم 
حجم اســت و برای انتقال زحمتی روی دوش کاربر 
نمی گذارد. حتی می توان بــا ابزارهای آنالینی مانند 
Google Docs، آن هــا را خواند و اجرا کرد. فرمت 

DOC دیگــر کارایی خاصی نــدارد و تنها در زمانی 

باید به ســراغش بروید که مجبور به استفاده از یک 
واژه پرداز سطح پایین باشید. ده سالی از پایان دوران 
 DOCX می گــذرد و تقریبا در همه جا فرمت DOC

قابل شناسایی است و می توان به راحتی از آن استفاده 
کرد.

 مدتـي قبـل نرم افـزار  Nero نصـب شـده روي سیسـتم خـود را 
پـاک کـردم اما اکنـون که مي خواهـم مجددا   Nero را روي سیسـتم 
خـود نصـب کنـم با ایـن پیغـام کـه ورژن قدیمي تـر ایـن نرم افزار 
بـرروي سیسـتم نصب مي باشـد مواجـه شـده و در نتیجـه نرم افزار 
نصـب نمي شـود. مشـکل از کجاسـت و چگونـه مي تـوان آن را حل 

؟ د کر
بـراي حل مشـکل شـما بایسـتي همان نرم افـزار Nero قبلـي که روي سیسـتمتان 
وجـود داشـت را Reinstall کـرده و سـپس از طریـق control panel بـه گزینـه 
Add /Remove Program برویـد و آن را uninstall کنیـد. از ایـن پس مي توانید 

هـر نسـخه اي از نرم افـزار را کـه مایلید روي سیسـتمتان نصـب کنید.

 آیـا ایـن امـکان وجود دارد کـه بتوانم مسـیر جدیـدی را به منوی 
send to در وینـدوز اضافـه کنم؟ لطفـا راهنمایی کنید.

بلـه، ایـن امـکان در وینـدوز وجـود دارد. بـا اسـتفاده از منـوی  send to در ویندوز 
ارسـال کنیـد.  بـه مقاصـد متفاوتـی در کمتریـن زمـان  را  فایلـی  می توانیـد هـر 
مسـیرهایی بـه طـور پیـش فرض برای منـوی send to در سیسـتم در نظـر گرفته 
شـده اسـت، امـا این قابلیـت نیز وجـود دارد که شـما بتوانید مسـیرهای دلخواه خود 
را بـه آن اضافـه کـرده و یـا از منـوی  send to حـذف کنیـد. بـرای دسترسـی بـه 
فولـدر send to در سیسـتم بایـد بدانیـد کـه بـه طـور پیش فـرض جـزو فایل های 
 folder option و سـپس tools مخفـی سیسـتم می باشـد، بنابرایـن ابتدا به منـوی
برویـد و بـا انتخـاب show hidden files آن را از حالـت مخفـی خـارج کنید. پس 
 document and ازآن بـه درایـوی کـه سیسـتم عامـل در آن نصب اسـت رفتـه و
setting و سـپس Administrator را انتخـاب کنیـد. در صفحـه ای که باز می شـود 

می توانیـد به فولدر send to دسترسـی داشـته باشـید و مسـیرهای مجـاز و دلخواه 
خـود را بـه آن اضافـه و یـا از آن حـذف کنید.الزم اسـت در این جا اشـاره شـود که 
بـا وارد کـردن عبـارت send to در منـوی RUN وینـدوز نیـز می توانیـد بـه فولدر 

آن دسترسـی داشـته باشید. 

 می خواهـم آیکون سـطل آشـغال را به تسـک بار وینـدوز 7 اضافه 
کنـم، چگونه می توانـم ایـن کار را انجام دهم؟ 

 New ابتـدا بایسـتی بر روی فضای خالی از صفحه دسـکتاپ راسـت کلیـک کرده و
Shortcut < را انتخـاب کنیـد. در پنجـره بـاز شـده در محـل مورد نظـر عبارت زیر 

را وارد کنید. 
                                                                                  explorer.exe shell:RecycleBinFolder

سـپس بـر روی دکمـه Next کلیک کـرده ودر صفحـه بعـدی،  explorer.exe را 
پـاک کـرده و بـه جـای آن عبـارت Recycle Bin را تایـپ کنیـد و در نهایـت بـر 
روی دکمـه Finish کلیـک کنیـد. خواهید دیـد که یک شـورتکات جدید در صفحه 
دسـکتاپ بـا نام Recycle Bin ظاهر شـده اسـت .بـر روی آن راسـت کلیک کرده 
 Shortcut را انتخـاب کنیـد.در پنجـره باز شـده، در همان سـربرگ Properties  و
بـر روی دکمـه Change Icon  کلیـک کـرده و در مرحلـه بعـدی، در زیـر عبارت 
Look for icons in this file مسـیر موجـود را حـذف کـرده و آدرس زیـر را در آن 

Copy و Paste  کنیـد و در نهایـت کلیـد enter را بزنیـد. 

                                                                                    SystemRoot%\system32\imageres.dll%

در میـان آیکون هایـی کـه نمایـش داده می شـوند ، آیکون سـطل آشـغال را مشـابه 
آن چیـزی کـه در صفحه دسـکتاپ تان موجود اسـت بیابیـد و انتخاب کنیـد؛ پس از 
انتخـاب آیکـون، پنجره هـای بـاز را OK کنید .اکنـون در صفحه دسـکتاپ، بر روی 
شـورتکات مزبـور راسـت کلیـک کـرده و Pin to Taskbar را انتخاب کنیـد. با این 

کار سـطل آشـغال به نوار تسـک بار ویندوز اضافه شـده اسـت.

 سیسـتم مـن بـه ویـروس Autorun.inf آلـوده شـده اسـت، 
لطفـا توضیـح دهیـد که چـه عواملـي باعث آلوده شـدن سیسـتم به 
ویـروس Autorun.inf مي شـوند و چگونـه مي تـوان ایـن ویروس 

را بـه روش دسـتي ازروي سیسـتم پـاک کرد؟
هنگامـي کـه شـما وسـایلی ماننـد USB و یـا flash drive را به رایانـه خود وصل 
می کنیـد، در صـورت آلـوده بـودن آن هـا  ویـروس Auto run وارد سیسـتم شـما 
می شـود . بـه دلیل این که ویـروس autorun.inf  به صورت hidden و سیسـتمی 
 می باشـد اکثر آنتی ویروس ها قادر به شناسـایی و از بین بردن این ویروس نیسـتند .

ایـن  بـردن  بیـن  از  بـرای  دسـتی  روش هـاي  کـه  بگوییـم  اسـت  الزم 
مي کنیـم:   اشـاره  آن هـا  از  یکـي  بـه  زیـر  در  کـه  دارنـد  وجـود   ویـروس 
ابتـدا بایسـتي وارد My Computer شـوید و پـس از مشـاهده لیسـت درایوهـا، از 
  Folder Options کلیـک کـرده و سـپس گزینـه Tools نـوار بـاال بـرروی گزینـه
را انتخـاب کنیـد. در پنجـره جدیـد بـاز شـده بـه سـربرگ View برویـد و گزینـه 
Hide Pro�   را انتخـاب کـرده و سـپس Show hidden files and folders

 tected Operationg System Files را از حالـت انتخـاب شـده خـارج کنیـد.

دقـت داشـته باشـید کـه تنها بایسـتي از طریـق کلیک راسـت و گزینـه open وارد 
درایوهـاي سیسـتم شـوید. پـس از این کـه شـما همـه فایل هـای autorun.inf را 
از داخـل همـه درایوهـا پـاک کردیـد بایـد بالفاصله بـدون انجـام هیـچ کار اضافی 

سیسـتم را Reset کنید . 

تبلیغات رایگان با نرم افزارهای کاربردی
 گلسـا ماهیـان

با فرمت ها بیشتر آشنا شوید
فرمت doc و docx چه تفاوت هایی با هم دارند؟

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان


