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خوشــبختانه بیشــتر نرم افزارهای امــروزی به یک 
رشــته خــاص اختصــاص ندارند و در چند رشــته 
تخصصــی می تــوان از آن ها اســتفاده کــرد. این 
هفته قصد داریم که به شــما نــرم افزاری را معرفی 
کنیــم کــه در رشــته هایی چون مهندســی برق و 
الکترونیک، مهندســی کامپیوتر سخت افزار، فیزیک 
و رشــته هایی که نیاز بــه تحلیل و آنالیــز مدارها 
 داشته باشــند، کاربرد فراوانی دارد. این نرم افزار که
Electronics Workbench، نــام دارد، نرم افزار 

پیشــرفته تســت و آنالیز کلیه مــدارات الکترونیک 
اســت. ایــن برنامــه از مهم تریــن و قدرتمندترین 
برنامه هــای نرم افزاری در زمینه طراحی، تســت و 
آنالیز مدارهای الکترونیکی می باشــد. شما با استفاده 

از این نرم افزار قادر خواهید بود که تمامی مدارهای 
دلخواه خود را بســته و آن ها را با کمک همین نرم 
افزار با دقت بســیار باالیی تست کنید. کار کردن با 
این نرم افزار بســیار آســان و لذت بخش است و از 
مزایایی که نســبت به دیگر نرم افزارهای مشابه به 
خــودش دارد، می توان به این نکته اشــاره کرد که 
دسترسی به قطعات و طراحی در محیط کاربری این 
نرم افزار بســیار ساده و آســان است. این ویژگی به 
قدری در مقایســه با دیگر نرم افزارها واضح اســت 
کــه آن را از این دیدگاه از بقیه نــرم افزارها متمایز 
می کند. در بخشی که به تســت مدارهای دیجیتال 
 electronics مربوط می شــود هم می توان گفــت
workbench، بســیار موفق عمل کرده اســت. به 

گونه ای که بســیاری از برنامه های نرم افزاری دیگر 
مانند پرونئوس در این زمینه دچار مشــکل هســتند 
و در تســت کردن برخی از مدارهــا عاجز می مانند، 
این نرم افزار بســیار ســازگارتر بوده و از بسیاری از 
اشــکاالت جزئی به دور می باشد. یکی از بزرگ ترین 
مزایای این نرم افزار این اســت که شــما می توانید 
تنها از طریــق نصب یکی از نســخه های آن کلیه 
الکترونیکی و مدارهای منطقی  الکتریکی،  مدارهای 
را در رایانه خود شبیه سازی کرده و نتایجی را که از 
آن ها می گیرید، اندازه گیــری کنید. این نرم افزار در 
حقیقت یک آزمایشگاه کامل الکترونیک را در اختیار 

شــما قرار می دهد و تا حد زیادی نیازهای افرادی را 
که به کار با مــدارات دیجیتال عالقه دارند، برطرف 
می سازد. ضمن این که کار کردن و یادگیری آن هم 
بسیار آســان بوده و پیچیدگی های فراوانی را که در 
نرم افزارهای مشابه اش مانند Protel، وجود دارد را 
به هیچ وجه ندارد. با اســتفاده از این نرم افزار شما 
قادر خواهید بود که  بعد از طراحی هر مدار خروجی، 
آن را به دستگاه اسیلســکوپ موجود در این برنامه 
وصــل کرده و نتیجه آن را به شــکلی کامال واقعی 
همانند یک ابزار حقیقی، روی صفحه نمایش اسکوپ 
مشاهده نمایید. همچنین با استفاده از نوار ابزاری که 
بــرای طراحی مدار و در قســمت قطعات وجود دارد 
می توانید مدار را طراحی کرده و بعد از آن منبع ولتاژ 
را در صفحه قرار دهید. همچنین با اســتفاده از این 
نرم افزار شــما قادر خواهید بود کلیه مقادیر را بعد از 
سیم بندی مدار تغییر دهید. با زدن دکمه Active از 
منوی Analysis مدار خود را روشــن کرده و نتیجه 
کارتان را مشــاهده کنیــد. در صورتی که به اصول 
و مبانی الکترونیک آشــنا باشــید، بــه طور حتم در 
مدت زمان بسیار کوتاهی می توانید به این نرم افزار 
تســلط یافته و در زمینه های مختلف طراحی، تست 
مدارهــا و در نهایت تولید محصــوالت الکترونیک 
 از آن اســتفاده کنیــد. ایــن نرم افزار را از ســایت

https://goo.gl/UZs01s می توانید دانلود کنید.

را  زمانـی  می آوریـد  خاطـر  بـه  هـم  شـما  مطمئنـا 
کـه نصـب وینـدوز بـرای بسـیاری از کاربـران رایانه 
رویـا و آرزو بـود. امـا امـروزه درصـد باالیـی از شـما 
عزیـزان توانایـی انجـام ایـن کار را داریـد. البته هنوز 
هـم هسـتند کاربرانـی که نصـب وینـدوز را همچون 
غولـی شـاخ دار تصور کـرده و از نزدیک شـدن به آن 
واهمـه دارنـد. اما در حالـت کلی می توان بـا اطمینان 
بیـان کرد کـه توان علمی بسـیاری از شـما در زمینه 

رایانـه نسـبت بـه گذشـته افزایش یافته اسـت.
مـورد  امـروزه  کـه  جدیـدی  فناوری هـای  از  یکـی 
اسـتفاده بسـیاری از کاربـران قـرار می گیـرد اینترنت 
پرسـرعت اسـت. علـت ایـن امـر هـم الکترونیکـی 
شـدن بسـیاری از سـرویس ها و خدمـات و بـه تبـع 
آن نیـاز بـه اینترنـت پرسـرعت اسـت. همیـن امـر 
باعـث شـده اسـت تـا کاربـران بـه سـمت آن روی 
ارائـه  زمینـه  در  محـدودی  شـرکت های  بیاورنـد. 
ایـن سـرویس  ها فعالیـت می کننـد کـه بـه راحتـی 
می توانیـد بـا آن هـا آشـنا شـوید. اغلـب آن هـا هـم 
سـعی می کننـد بـا ارائـه بهتریـن خدمـات پشـتیبانی 
نسـبت بـه رقبـای خود پیشـی بگیرنـد. در ایـن میان 
برخـی نکات سـودجویانه نیز وجـود دارد. از آن جمله 
ارائـه مـارک خاصـی از مودم هـا توسـط یکـی از این 
در  را  آن  تمـام  هوشـمندی  بـا  کـه  شرکت هاسـت 
فاکتـور سـفارش شـما قـرار داده و حـق انتخاب تـان 
را از بیـن می بـرد. نکتـه جالـب این جاسـت کـه این 
مـارک خـاص چنـدان هـم در بـازار شـناخته شـده 
مـدل  ایـن  قیمـت  هـم  قیمتـی  لحـاظ  از  نیسـت. 
خـاص بسـیار باالتـر از سـایر مدل هاسـت. ممکـن 
اسـت در ایـن مـدل خـاص سـرویس ها و امکانـات 
ویـژه و پیشـرفته ای تعبیـه شـده باشـد امـا مهم تر از 
آن ایـن اسـت که ایـن سـرویس ها و امکانـات برای 
اکثـر کاربـران خانگـی که تنهـا با یک یا دو سیسـتم 
بـه اینترنـت متصل می شـوند بال اسـتفاده اسـت. اما 
مطمئنـا وقتـی شـما بـه مشـتری بگویید که شـرکت 
مـا تنهـا همیـن مـدل را پیشـنهاد کرده و بـه فروش 
می رسـاند، او نیز مشـکل بررسـی مدل هـای مختلف 
را حـل شـده دیده و بـه خرید آن تـن در می دهد. ای 
کاش از این ناآگاهی کاربران سـوء اسـتفاده نمی شـد 
و بـه جـای آن اطالعـات جامعی از سـایر مدل ها نیز 

بـه آن هـا ارائـه می گردید تـا بتواننـد با توجه بـه نیاز 
و بودجـه مالـی، انتخاب مناسـبی داشـته باشـند. 

متاسـفانه بـه دلیـل بحـث تبلیغاتـی شـدن نشـریه و 
کثیراالنتشـار بودن آن، امکان معرفی و پیشنهاد مدل 
خاصـی توسـط مـا وجود نـدارد. امـا به شـما عزیزان 
از فعـال کـردن سـرویس  پیشـنهاد می کنیـم قبـل 
اینترنـت پرسـرعت، حتمـا بـا دوسـتان نزدیـک خود 
کـه اطالعات بیشـتری در ایـن زمینه دارند مشـورت 
کـرده و با ایـن کار عالوه بر باال بردن سـطح آگاهی 
کنیـد.  صرفه جویـی  نیـز  هزینه هایتـان  در  خـود، 

ابتدا	نوع	سرویس	

پـس از انتخـاب شـرکت سـرویس دهنده نوبـت بـه 
انتخـاب نـوع سـرویس اینترنـت می رسـد. البته الزم 
اسـت بـه ایـن نکتـه نیز اشـاره کـرد کـه در برخی از 
مناطق شـهر، تنها سـرویس قابل اسـتفاده، سـرویس 
فیبـر نـوری مخابرات اسـت کـه امکان فعالیت سـایر 
اسـت.  بـرده  بیـن  از  را  مناطـق  آن  در  شـرکت ها 
بنابرایـن اهالـی ایـن مناطـق انتخابـی بـه جـز فیبـر 

نـوری مخابـرات نخواهند داشـت.
شـرکت  بـه  کـه  هنگامـی  مناطـق  سـایر  در  امـا 
کـه  سـوالی  اولیـن  کنیـد  مراجعـه  سـرویس دهنده 
تلفـن شماسـت.  پرسـیده می شـود شـماره  از شـما 
و  پـر  وضعیـت  کـه  اسـت  آن  بـرای  سـوال  ایـن 
مربوطـه  شـرکت   پورت هـای  بـودن  خالـی  یـا 

شـود.  بررسـی  شـما  منطقـه  مخابراتـی  مرکـز  در 
باعـث  گاهـی  نیـز  پورت هـا  ایـن  بـودن  محـدود 
شـد. خواهـد  شـما  انتخـاب  شـدن  محـدود 
در صـورت مثبـت بـودن مـورد اول نوبت بـه انتخاب 
نوع سرویسـی می رسـد که شـما می خواهیـد. در این 
مرحلـه شـرکت مربوطـه فهرسـتی از سـرویس های 
مربوطـه را پیـش روی شـما قـرار می دهـد تـا حـق 
سـرعت  فهرسـت  ایـن  در  باشـید.  داشـته  انتخـاب 
اینترنـت، مدت زمـان آن، حجم دانلـود و البته قیمت 
سـرویس ها قیـد شـده اسـت. بـه عنـوان مثال شـما 
می توانیـد سرویسـی بـا سـرعت ۱۲8 کیلوبایـت و با 
حجـم دانلـود 3 گیگابایـت را برای مدت یـک ماه، یا 
همیـن سـرویس با حجـم 9 گیگابایـت را برای مدت 
3 مـاه انتخـاب کنیـد. تمامـی المان هـای بیان شـده 
توسـط شـما قابـل تغییـر اسـت امـا واضح اسـت که 
تمامـی آن هـا حداقل و حداکثر تعریف شـده ای دارند. 
اگر از کاربران خانگی هسـتید و کارهای اینترنتی شـما 
به کارهای عادی و معمولی خالصه می شـود سـرعتی 
بـه اندازه مثال ذکر شـده برای شـما کافـی خواهد بود. 
هرچنـد کـه برخـی از شـرکت های ارائه دهنـده نیـز به 
ایـن موضـوع اذعـان دارنـد کـه تفـاوت چندانـی در 
سـرعت  سـرویس ها وجـود نـدارد. زیـرا هیـچ یـک از 
آن هـا بـه اندازه واقعی خود نمی رسـند و تنها نـام آن را 
یـدک می کشـند. بنابرایـن برای شـما به صرفه نیسـت 
کـه هزینـه زیادی را برای اسـتفاده از سـرعتی پرداخت 

کنیـد که هیچ وقـت نخواهید داشـت.

 سـالم بایـت عزیـز، اگـر امـکان دارد در رابطـه بـا پلیرهـا کمی 
توضیـح دهیـد و بگوییـد Box Office Media Player چیسـت؟

از media players طراحـی شـده اند کـه  در عصـر دیجیتـال، نسـل جدیـدی 
مسـئولیت اجـرای موسـیقی ها، فیلم هـا و نمایش هـای تلویزیونـی را در یک بسـته 
کوچـک و جمـع و جـور بـه عهـده گرفتـه انـد. بـا محبوبیـت فزاینـده برنامه هـای 
سـایر  و  تلویزیونـی  نمایشـگرهای  بـرای  جایـی  دیگـر  اینترنـت  بـر  مبتنـی 
نمایشـگرهای سـنتی باقـی نمی مانـد. زیـرا دریافـت سـریع محتوا از هارد دیسـک 
نوعـی چالـش را بـرای کاربـران ایجـاد می کنـد، بـه طـوری کـه امـروزه کاربران 
خواهـان  پلیرهـای بیشـتری هسـتند کـه بتواند محتـوای بیشـتر و گوناگونی را در 

زمـان کمتـر اجـرا کند.
 تـا بـه امروز هر دسـتگاه پخش رسـانه ای مقرون بـه صرفه دیجیتال، کـه به بازار 
آمـده بعـد از مدتـی نقص هایـش آشـکار گشـته اسـت. یکـی از بزرگتریـن عیـوب 
آن مسـئله سـازگاری اسـت کـه در اغلب مـوارد باعث ایجـاد محدودیت می شـود، 
حمایـت از طیـف خاصی از کدک های ویدئویی و صوتی و عدم حمایت از بسـیاری 
از آنهـا، چالشـی واقعـی پیـش پـای کاربـران می گـذارد کـه باعـث افتـادن آن از 
چشـم مردم می شـود. بـرای مثال نسـل قبلی پلیرها فقـط قابلیت پخـش لوح های 
فشـرده )CD  و DVD( را داشـتند اما با همه گیر شـدن اسـتفاده از دسـتگا ه های 
نسـل  تازگـی  بـه  مختلـف،  کمپانی هـای  فایل هـای چندرسـانه ای،  پخش کننـده 
جدیـدی از ایـن سـخت افزارها را وارد بـازار کرده   انـد کـه قابلیت پخـش فایل های 
را رسـانه ای  پخش کننده هـای  اینگونـه  دارنـد.  را  متنوع تـری   چندرسـانه ای 
Digital Media Player  می نامنـد. در واقـع Digital Media Playerهـا نوعی 

رایانـه شـخصی بـه شـمار می رونـد کـه منحصـرا بـرای پخـش انـواع فایل هـای 
صوتـی و تصویـری کـه در رایانه هـای شـخصی موجـود باشـد، طراحی شـده اند.     
Digital media players راهـی بـه آینـده هسـتند امـا رشـد آن هـا تـا حـدی 

دارد. مصرف کننـدگان  بـرای  سـنگینی  هزینه هـای  نیـز  گاهـی  و  اسـت   کنـد 
Digital media players هـای گرانـی وجـود دارنـد کـه بـه نظـر خـوب کار 

می کننـد و قـدرت تطابـق و حمایـت قـوی از انـواع فایل هـا را دارنـد. امـا اکثـر 
کاربـران مایـل بـه صـرف هزینه هـای هنگفـت نیسـتند.  جسـتجو بـرای یافتـن 
 Box Office یـک پخش کننـده دیجیتالـی مقـرون به صرفـه و قدرتمنـد ما را بـه
 Media Playerرسـاند. این دسـتگاه توسـط کمپانی Patriot سـاخته شـده است 

کـه از دیربـاز بـه صـورت تخصصـی بـر روی تولیـد ماژل هـا حافظـه و تجهیزات 
ذخیـره سـازی اطالعـات تمرکز داشـته اسـت.

ایـن پخش کننـده کوچـک دارای پشـتیبانی کامـل از رزولوشـن 1080p و طیـف 
گسـترده ای از فرمت هـای رسـانه ای از جملـه H264 ، ISO ، VOB ، دیویکـس، 
امـکان دانلـود فیلـم، MKV، xVid،MKV ،MOV  و MPEG و... اسـت. شـما 
می توانیـد فایل هـای دلخـواه خـود را در دسـته بندی های مختلـف ذخیـره کنیـد.

ذخیـره سـازی داخلـی و خارجـی همـراه بـا سـیم و حتـی بـا شـبکه های بی سـیم 
 Box Office Media Player،  از دیگـر ویژگی هـای آن اسـت. هسـته اصلـی
Full-HD از تمـام media players هاسـت. ایـن پلیـر از تمـام راه هـای اتصـال 

بـه کتابخانـه خـود، بـا رایانـه شـخصی شـما یـا شـبکه اینترنـت اسـتفاده می کند. 
قابلیـت نصـب USB را دارد، عـالوه بـر ایـن می تواند بـه انواع وسـیله های پرتابل 

شـود.  متصل 
عـالوه بـر ذخیـره سـازی فایل هـا، خـود یـک هـارد دیسـک داخلـی دارد. شـبکه 
داخلـی آن قابـل ارتقـاء اسـت. انتقـال فایل، کپی بیـن USB متصل،هارد دیسـک 
داخلـی، و رایانـه شـخصی و حتـی اتصـال بـه شـبکه های متصـل بـه آن از دیگر 
چنـد  یـا  دو  بیـن  اشـتراک گذاری  بـه  فایل هـا،  دانلـود  اسـت.  آن  ویژگی هـای 
سیسـتم متصـل بـه شـبکه بـرای دسترسـی آسـان، اضافـه کـردن موسـیقی پس 
زمینـه و تصویـر، سـاخت اسـالید بـه دلخـواه از دیگـر کارایی هـای ایـن دسـتگاه 
 Box اسـت. بزرگنمایـی و حرکـت بـر روی هر تصویر بـرای دیدن جزئیـات آن در

 Office Media Playerممکـن اسـت. 

بـردن  عقـب  جلـو  ویدئویـی،  فایل هـای  انـواع  پخـش  و  فیلـم  پیش نمایـش 
و  زیرنویـس    از  پشـتیبانی  سـادگی،  و  سـرعت  بـه  فیلـم  مختلـف  قسـمت  های 
قابلیـت HDMI آن بـه شـما ایـن امـکان را می دهـد کـه بـه راحتی، در سـینمای 
خانـواده، فیلم هـا را بـا کیفیـت عالـی مشـاهده کنیـد. خروجی هـای بـا کامپوزیت 
آورده  فراهـم  را  تلویزیونـی  بـا همـه مجموعه هـای  امـکان سـازگاری   )RCA(

. ست ا

 بـه تازگـی برروی سیسـتم خـود وینـدوز7 را  نصب کـرده ام اما 
پـس از نصـب بـا ایـن مشـکل مواجـه شـده ام کـه امـکان تنظیم 
فرکانـس مانیتـور در وینـدوز 7 ماننـد وینـدوز XP وجـود نـدارد. 
لطفـا راهنمایـی کنیـد کـه آیا مشـکل فوق بـه دلیل عـدم هماهنگی 
وینـدوز7 بـا مانیتـور ایجـاد شـده اسـت و یـا این کـه اختـالالت 

بـروزآن شـده اند؟ باعـث  سـخت افزاری 
مشـکل فـوق بـه احتمـال زیـاد بـه دلیـل عـدم نصـب صحیـح سـی دی راه انـداز 
مانیتـور بـرای شـما ایجـاد شـده اسـت. مانیتور خـود را بـا اسـتفاده از CD راه انداز 
مجـددا نصـب کنیـد احتمـاال مشـکلتان حل خواهـد شـد. چنان چه مشـکلتان حل 
نشـد ایـراد بـه نسـخه سیسـتم عاملی کـه بـرروی سیسـتم خـود نصـب کرده ایـد 

مربـوط می شـود.

نرم افزاری برای دوستداران برق
 گلسـا ماهیـان

انتخاب شرکت سرویس دهنده و نوع سرویس 
آشنایی با سرویس های اینترنتی 
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