
سال دهم/شماره چهارصد و شصت و سه /چهارشنبـه 17 خرداد 1396
7  J u n e  2 0 1 7  /  w w w. K h o r a s a n n e w s . c o m

در این هفتــه قصد داریم که نرم افزاری را به شــما 
معرفی کنیم تا با استفاده از امکاناتی که در اختیار شما 
قرار می دهد بتوانید از روش هایی برای نوشــتن یک 
برنامه گرافیکی به شــکلی بسیار آسان استفاده کنید. 
 ایــن نرم افزار که Lab View نام دارد مخفف کلمات
Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench اســت که یک زبان برنامه نویســی 

گرافیکی اســت و به صورت بســیار گسترده ای برای 
کاربردهای مختلفی در صنایــع، آموزش و تحقیقات 
آزمایشگاهی به عنوان یک مدل استاندارد شناخته شده 
اســت. این مدل برای جمع کــردن و پردازش داده ها 
استفاده می شود و عالوه بر این به عنوان ابزاری برای 
کنترل کردن و شبیه سازی ابزارهای مجازی شناخته 

شده و استفاده می شــود. این برنامه نرم افزاری روی 
تمامی سیستم های سخت افزاری شرکت های موجود 
قابل نصب بوده و برای اجرا روی رایانه های شخصی 
با تمامی نسخه های ویندوز سازگار است. شاید بیشتر 
افراد این نرم افزار را با عنوان برنامه ای بشناســند که 
برای تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری استفاده 
می شود. نحوه عملکرد نرم افزار Lab View به شکلی 
اســت که کامال مجزا از نحوه عملکــردی که برای 
زبان های برنامه نویسی دیگر وجود دارد، عمل می کند. 
این نرم افزار به شــکلی کامال مجزا محیط گرافیکی 
قدرتمندی را برای کاربران فراهم ســاخته است و به 
ایــن ترتیب از تمامی ابزارهای الزم برای جمع آوری، 
پردازش و تحلیل داده ها اســتفاده کرده و نتیجه را به 
شکلی مناسب نمایش می دهد. زبان برنامه نویسی این 
نرم افزار که یک زبان برنامه نویســی گرافیکی است 
در محیــط نرم افزار G  نامیده شــده و با همین نماد 
نمایش داده می شــود. برای برنامه ای که شما با این 
روش می نویسید از یک نمودار بلوکی استفاده می شود 
و ســپس این نمودار به کد ماشین تبدیل خواهد شد. 
این نرم افزار تمامی مهندسان را از نوشتن برنامه های 
متنی بی نیــاز می کند و بــا اســتفاده از ماژول ها و 
کامپوننت های آماده ای که دارد کار شما را برای برنامه 
نویسی گرافیکی بسیار آســان خواهد کرد. کار کردن 
با این نرم افزار برای متخصصان بســیار آســان است 

و این توان را به فرد متخصص می دهد تا با اســتفاده 
از ایده های خود بدون این که الزم باشــد با کلمات و 
اصول خاص زبان های برنامه نویســی مبتنی بر متن 
درگیر شوند و به راحتی هر چه تمام تر بتوانند ایده های 
ذهنی خود را پیاده ســازی کرده و نتایج آن را تحلیل 
کنند. از مهم تریــن و جالب ترین خصوصیات این نرم 
افــزار می توان به این نکته اشــاره نمود که این زبان 
ایــن توانایی را دارد که امکاناتــی برای ورود و خروج 
داده ها از طریق انــواع کارت های ورودی/ خروجی و 
پردازش ســیگنال فراهم آورد. این پردازش می تواند 
در همه زمینه هایی چون انــواع عملیات فیلتر، حذف 
نویــز و انجام عملیات بســیار پیچیــده ریاضی برای 
پردازش صوت یا پردازش تصویر باشــد. اگر شــما به 
 Hiq یا C، matlab برنامه نویســی با زبان هایی چون
آشــنایی داشته باشــید قادر خواهید بود که در محیط 
نرم افزار Lab View با توجه به نیاز خود به شــکلی 
کامال دلخواه قسمت هایی را با زبان مورد دلخواه خود 
وارد برنامــه کرده و آن را با بقیه قســمت های برنامه 
مرتبط ســازید. این نرم افزار یک زبان برنامه نویسی 
بســیار کامل اســت و می توان آن را از نظر منطق یا 
حتی سرعت با دیگر زبان های برنامه نویسی چون سی 
،Lab View مقایسه کرد. شما می توانید نسخه رایگان 
  http://www.ni.com/trylabview/ ســایت  از  را 

دانلود کنید.

همان طور که همه می دانیم این روزها مقوله امنیت از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بی توجهی به آن 
می تواند عواقب سختی را در پی داشته باشد. این هفته 
تصمیم داریم تا به شــما ابزارهایی را معرفی کنیم که 
 موجب افزایش امنیت شــما در ویندوز می شوند. ابزار

BitLocker Drive Encryption  همان طــور که از 

نامش پیداست برای رمزگذاری روی درایوهای ویندوز 
استفاده می شود. جالب است بدانید که این ابزار برای 
اولین بار در ویندوز ویســتای مایکروسافت ارائه شد 
و موفق بودن آن ســبب شــد تا مایکروسافت آن را 
در ویندوزهای بعدی خــود نیز ارائه کند. اهمیت این 
موضوع به خوبی مشــخص است. قطعا شما نیز تایید 
می کنید که بســیاری از کاربــران، عالقه فراوانی به 
استفاده از نرم افزارهای رمزگذاری و قفل گذاری روی 
فایل ها و درایوهای سیستم خود دارند. این درخواست 
می تواند از جهتــی به دلیل نیاز بــه حفظ اطالعات 
شــخصی و خصوصی کاربران باشــد و از جهتی نیز 
به دلیل نیاز به محرمانه نگه داشــتن برخی اطالعات 
مطرح شــود. برخی کاربران برای دســت یابی به این 
هدف از نرم افزارهایی اســتفاده می کنند که توســط 
شرکت های مختلف طراحی شده است. البته مشکلی 
کــه در این زمینه وجود دارد اشــکاالت برخی از این 
نرم افزارهاست که در مواردی سبب شده است کاربران 
استفاده کننده از آن ها اطالعات خود را به طور کامل از 
دست بدهند. به همین دلیل است که کاربران از ابزار 
ویژه مایکروســافت برای رمزگذاری روی درایوها که 
می تواند از هر نرم افزار دیگری مطمئن تر باشد اعتماد 

کرده اند و از آن استفاده می کنند.

نحوه	کار	با	این	ابزار	

 اما بــه مرحله ای می رســیم کــه باید کار بــا ابزار
BitLocker Drive Encryption را آغاز کرد. اولین 

اقــدام مراجعه به کنترل پنل وینــدوز و کلیک روی 
آیکون مربوط به این ابزار اســت. سپس صفحه ای در 
مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد که امکان استفاده 
از امکانات پیش بینی شده را برای شما فراهم می سازد. 
در ایــن صفحه عالوه بر درایوهای سیســتم شــما، 
حافظه های جانبی شامل فلش مموری ها، حافظه های 

جانبی مانند حافظه تلفن همراه و یا هارددیسک های 
اکسترنال نیز نمایش داده می شود که به کاربر امکان 
می دهد آن ها را نیــز قفل گذاری کنند. در این مرحله 
باید پس از انتخاب درایو مورد نظر برای قفل گذاری، 
روی گزینــه Turn On BitLocker که در مقابل آن 
تعبیه شــده است کلیک کنید. با انجام این کار پنجره 
جدیدی باز خواهد شــد. در اولین گام سیستم از شما 
می خواهــد تا کلمه عبور مورد نظر خود را برای تعیین 
به عنــوان رمز ورودی به این درایو انتخاب کنید. بعد 
از تایپ کلمه عبور مورد نظر و تکرار آن، روی گزینه 
Next کلیک کنید. حال زمینه ای فراهم می شــود تا 

کلمــه رمزی را برای روز مبادا و برای زمان مورد نیاز 
احتمالی برای بازیابی رمز تعیین شــده ذخیره ســازی 
کنیــد. در این مرحله ۳ راه حل پیش روی شــما قرار 
خواهد داشــت. حالت اول ذخیره سازی کلمه بازیابی 
روی حافظه جانبی اســت که به شما امکان می دهد 
این کلمه را روی فلش مموری و یا سایر حافظه های 
جانبی ذخیره سازی کنید. در حالت دوم می  توانید این 
کلمه را در سیســتم خود و در یکی از درایوها ذخیره 
کنید و حالت ســوم نیز امکان تهیه نسخه چاپی از آن 
را به شــما می دهد. فراموش نکنید این کلمه بازیابی، 
دارای اهمیــت ویژه ای اســت و در صورتی که رمز 
ورود به درایو قفل شــده را فراموش کنید، می توانید 
از این کلمه برای بازیابی آن استفاده کنید. بنابراین در 
ذخیره سازی آن دقت کافی داشته باشید. با انجام این 
کار تقریبا کار شــما برای قفل گذاری روی درایو مورد 

نظر شــما به پایان می رسد. با کلیک روی گزینه های 
پایانی عملیات رمزگذاری اطالعات آغاز می شود. این 
عملیات بسته به حجم اطالعات شما زمانی را به خود 
اختصاص خواهد داد که ممکن اســت کمی طوالنی 
باشد. با پایان یافتن این عملیات درایو مورد نظر شما 
با عالمت قفل نمایش داده خواهد شــد و از آن پس 
تنها شما و سایر کاربرانی که به واسطه شما رمز تعیین 
شده را در اختیار دارند می توانند اطالعات ذخیره شده 

در این درایو را مشاهده کنند.

برخی	نرم	افزارهای	مشابه	

حال که از رمزگذاری روی درایوها و فایل ها ســخن 
به میان آمد، مناســب اســت برخی از نرم افزارهای 
ارائه شــده در این زمینه را نیز به شما عزیزان معرفی 
کنیم. هرچند همان طور که گفته شــد استفاده از این 
نرم افزارها با کمی ریســک و خطر همراه است با این 
وجود ممکن است برخی از کاربران تمایلی به استفاده 
از آن ها داشــته باشــند. از جمله نرم افزارهایی که در 
 Folder Lock این زمینه ارائه شده است می توان به
اشــاره کرد. این نرم افزار نیز امکان رمزگذاری روی 

فایل های مختلف را در اختیار کاربر قرار می دهد. 
Ashampoo Magical Security همچنین از برنامه 

می تــوان به عنوان یکی دیگر از برنامه های کاربردی 
در ایــن حوزه نام برد کــه می  تواند به برخی نیازهای 

شما پاسخ دهد.

 در سیسـتم مـن آیکون بلوتـوث از نوار سـاعت در وینـدوز حذف 
شـده اسـت، لطفـا راهنمایی کنید کـه چگونـه می توانم ایـن آیکون 

بازگردانم؟  را 
به منظور بازگرداندن آیکون بلوتوث بایستی مراحل زیر را انجام دهید:

گزینـــه و  کنیـــد  تایـــپ  را  بلوتـــوث  اســـتارت  جســـتجوی   درکادر 
مرحلـــه  ایـــن  در  کنیـــد.  انتخـــاب  را   Change Bluetooth Setting

پنجـــره تنظیمـــات بلوتـــوث بـــرای شـــما بـــاز می شـــود کـــه در آن 
Show the Bluetooth icon in the notification area بایســـتی گزینـــه 

را تیک زده تا مجدد آیکون بلوتوث در کنار نوار ســـاعت ظاهر شـــود.

 می خواهـم انـدازه حاشـیه پنجره هـا در وینـدوز8 را تغییـر دهـم، 
لطفـا راهنمایـی کنیـد کـه چگونـه می توانم ایـن کاررا انجـام دهم؟ 
در وینـدوز ۸ بـا اسـتفاده از ویرایش گـر رجیسـتری وینـدوز می توانیـد اندازه حاشـیه 
پنجره هـا را تغییـر دهیـد و آن را بـه سـلیقه خـود تنظیـم کنیـد. ایـن کار باعـث 
جذاب تـر شـدن ظاهـر وینـدوز نیـز می شـود. در ایـن ترفنـد بـه نحـوه  انجـام ایـن 

می پردازیـم. کار 
بدین منظور:

در Run عبـارت regedit را وارد کـرده و Enter بزنید. اکنون در پنجره رجیسـتری 
ویندوز به مسـیر زیـر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

کلیـک  دوبـار   BorderWidth روی  بـر  پنجـره  دیگـر  قسـمت  از  اکنـون 
آن  جـای  بـه  را   ۰ عـدد  اکنـون  اسـت.   ۱۵- آن  پیش فـرض  مقـدار  کنیـد. 
PaddedBorderWidth بـا  را  کار  ایـن  همچنیـن  کنیـد.   OK و  کـرده   وارد 
بدهیـد.  ۰ مقـدار  آن  بـه  و  دهیـد  انجـام  نیـز   -۶۰ پیش فـرض  مقـدار   بـا 

یـا  و  کنیـد  راه انـدازی  نـو  از  را   explorer.exe پروسـه  کـه  صورتـی  در  اکنـون 
وینـدوز خـود را Restart کنیـد، خواهیـد دیـد کـه تغییـر اعمـال شـده و لبه هـای 
دیگـری  اعـداد   ۰ جـای  بـه  می توانیـد  شـما  شـده اند.  نازک تـر  قبـل  از  پنجره هـا 
کنیـد. تنظیـم  خـود  سـلیقه  بـه  را  پنجره هـا  حاشـیه های  و  کنیـد  وارد  نیـز   را 
PaddedBorderWidth برای بازگردانی به حالت اولیه نیز کافی است مقادیر پیش فرض 

و BorderWidth را مجدد وارد کنید.

در   Charms نـوار  در  جسـتجو  تاریخچـه  می توانـم  چگونـه   
کنـم؟  پـاک  را  وینـدوز8 

 Charms می توانیـد بـه نـوار Win+C در وینـدوز ۸ بـا اسـتفاده از کلیـد ترکیبـی
 Search دسترسـی داشـته باشـید. یکـی از گزینه های موجـود در این نوار، قسـمت
اسـت کـه به وسـیله آن می توانیـد به صـورت پیشـرفته محتویـات رایانه را جسـتجو 
کنیـد. کلیـه جسـتجوهای انجـام شـده بـه ایـن روش در تاریخچـه سیسـتم ذخیره 
 Charms می شـود. در روش زیـر بـه نحـوه پاک کـردن تاریخچه جسـتجو در نـوار
وینـدوز ۸ خواهیـم پرداخـت. هم چنیـن شـما می توانیـد به طـور کلی قابلیـت ذخیره 

مـوارد جسـتجو شـده را نیز غیرفعـال کنید.
منظـور:   بدیـن 
 Change روی  بـر  کنید.سـپس  کلیـک   Settings روی  بـر   Charms نـوار  در 
بـا  شـوید.حال   Search بخـش   وارد  کنید.اکنـون  کلیـک   PC settings

 کلیـک بـر روی Delete history می توانیـد تاریخچـه جسـتجو را حـذف کنیـد.
بعـدی  از ذخیـره مـوارد جسـتجو شـده  داریـد  همچنیـن در صورتـی کـه قصـد 
Let Windows save my searchs as future search پرهیـز کنیـد، گزینـه 

suggestions را بر روی Off تنظیم کنید.

شـبکه های  در  را   MAC آدرس هـای  فیلترکـردن  روش  لطفـا   
دهیـد. توضیـح  بی سـیم 

عنـوان بـا  کـه  اسـت  فـرد  بـه  منحصـر  شناسـه  یـک  دارای  دسـتگاهی   هـر 
شـناخته   MAC address همـان  یـا   Media Access Control address

می شـود. لـپ تـاپ ، گوشـی هوشـمند ، تبلـت ، کنسـول بـازی شـما و یـا هـر 
چیـزی کـه از شـبکه های Wifi پشـتیبانی کنـد ، دارای ایـن شناسـه می باشـد. 
روتـر شـما می توانـد لیسـتی از مـک آدرس هـای متصـل شـده بـه آن را نمایـش 
دهـد . هم چنیـن روترهـا بـه شـما اجـازه مـی دهنـد تـا مـک آدرس هـا را فیلتر 
کـرده و مثـال بـه یـک یـا چنـد مـورد از آن اجـازه دسترسـی بـه شـبکه تـان را 
ندهیـد .بـا ایـن حـال این روش نیـز چنـدان باعث باال رفتـن امنیت نخواهد شـد. 
شـاید در مـورد افـراد عـادی ایـن روش کارسـاز باشـد ، امـا افـراد حرفـه ای که 
سررشـته ای در بحـث امنیـت شـبکه دارنـد ، مـی تواننـد ترافیک وای فای شـما 
را شـنود کـرده و بـه راحتـی مک آدرس هایی که به شـبکه شـما متصل شـده اند 
را پیـدا کننـد . سـپس مـک آدرس دسـتگاه خـود را بـه یکی از مـک آدرس های 
مجـاز تغییـر دهنـد و بـه شـبکه شـما متصـل شـوند . البتـه عـالوه بـر تغییر مک 

آدرس بایـد کلمـه عبـور شـبکه شـما را هم داشـته باشـند .
ایـن روش شـاید مزایایی داشـته باشـد ، اما مسـلما معایبـی نیز دارد . مثـال اگر یکی 
از آشـنایان شـما بخواهـد بـه شـبکه تـان متصل شـود ، نیازمند این اسـت که شـما 
در تنظیمـات بخـش فیلترینـگ مـک آدرس هـا تغییراتـی به وجود بیاورید . بایسـتی 
بدانیـد کـه اسـتفاده از یک کلمه عبـور قدرتمند و رمزنـگاری WPA2 بهترین روش 

بـرای حفاظـت در برابـر دسترسـی غیر مجاز به شـبکه تان اسـت .

گرافیست حرفه ای شوید
 گلسـا ماهیـان

امنیت را در ویندوز افزایش دهید
آشنایی با برخی از ابزارهای رمزگذاری
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