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بدون شــک یکی از آرامــش بخش ترین کارهایی که 
می تــوان در طول روز انجام داد تا از هیاهو و مشــغله 
روزانه خود کمی رها شــده و فکرمان آزاد شــود این 
است که موسیقی گوش کنیم. در حال حاضر به ندرت 
کاربری پیدا می شــود که از رایانه استفاده کند ولی به 
موزیک گوش ندهد یا آلبومی برای گوش دادن بر روی 
هارد دیسک خود نداشته باشد. بسیاری از کاربران هم 
هستند که تعداد آلبوم های صوتی آن ها بسیار زیاد است 
و نگهداری و مدیریت آن ها را بســیار سخت می نماید. 
شــاید برای این که به دنبال یک آهنگ باشــند باید 
زمان زیادی را صرف جســت وجــو نمایند حتما تا به 
حال این مشــکل برای شــما هم پیش آمده باشد که 
بدانیــد یک فایل صوتی خــاص را دارید اما ندانید که 

آن را در چــه فایل یا فولدری ذخیره کرده اید و مجبور 
شوید مدت زمان بسیاری را برای پیدا کردن آن صرف 
کنید و احتماال آخر ماجرا این گونه به پایان می رســد 
که خسته می شــوید و ترجیح می دهید فایل مورد نظر 
خود را مجددا دانلود کنید.  تــا به حال نرم افزار های 
 زیــادی برای مدیریت موزیک طراحی شــده اســت،

Windows Media Player کــه بــه صورت پیش 

فرض در ویندوز یافت می شــود یکــی از برنامه هایی 
که اســت تا حدودی به مدیریت فایل های صوتی شما 
می پردازد. برخالف آنچــه خیلی ها تصور می کنند این 
برنامه امکانات بســیار فراوانی دارد. اما برای مدیریتی 
مطمئن نمی تواند ابزاری مناســب به شمار آید چرا که 
پس از دسته بندی فایل ها و آلبوم ها، بعد از نصب دوباره 
ویندوز باید دوباره عمل دســته بندی را انجام داد. یک 
نرم افزار حرفه ای بــرای افرادی که آلبوم های فراوانی 
را بر روی هارد دیســک خود ذخیره کرده اند یک نیاز 
ضروری محسوب می شود به همین دلیل به شما یک 
نرم افزار کامل و حرفه ای را معرفی می کنیم تا بتوانید 
با اســتفاده از آن تمامی نیازهای خود در این زمینه را 
پوشــش دهیــد. Helium Music Manager  ابزار 
کاملی است که امکاناتی بسیار برای کاربران به منظور 
مدیریتی متفاوت بر روی آلبوم ها و موزیک ها، پخش و 
اجرای آن ها را فراهم می کند. این نرم افزار به کاربران 
امکان دســته بندی آلبوم ها را به صورت های مختلف 

می دهد. کاربر به آسانی می تواند در میان هزاران آلبوم 
صوتی خود گشــت و گذار کند و تک آهنگ مورد نظر 
را بیابد. البته در برنامه قابلیت جست و جو هم گنجانده 
شــده اســت.  Helium Music Manager قابلیت 
رایت کردن داده ها و موزیک ها را هم برروی لوح های 
فشرده را دارد. اما مهم ترین قابلیتی که کاربران به آن 
توجه خاصی دارند این اســت که این نرم افزار لیست 
آلبوم ها را ذخیره سازی می کند تا حتی در صورت از بین 
رفتن ویندوز دسته بندی آلبوم ها همچنان حفظ شود. 
 Backup ضمن این که می توان از این اطالعات یک
تهیه نمود. اســتفاده از نرم افزار بسیار آسان بوده و هر 
کاربری به ســادگی می تواند تنها با چند کلیک ســاده 
تمامــی آلبوم های صوتی خود را مرتب ســازی نماید. 
گذشــته از این که این برنامه برای مدیریت فایل های 
صوتی طراحی شده است، می توانید از آن برای اجرای 
فایل های خود هم استفاده کنید و اطمینان داشته باشید 
که کیفیت پخش این برنامه هم مورد قبول شما خواهد 
بود. در رابطه با محیط کاربری این برنامه باید گفت در 
عین این که ســاده است، زیبایی خاصی دارد و شما از 
کار کردن با آن حس خوبی خواهید داشــت. این نرم 
افزار از فرمت های مختلف فایل های صوتی پشتیبانی 
می کند و همچنین با نســخه های مختلف ویندوز هم 
سازگار است. برای دانلود آن از لینک زیر استفاده کنید:
http://www.helium2.com/

این روزها هر وقت که سوالی برایمان پیش می آید، قبل 
از این که حتی بخواهیم در رابطه با آن فکر کنیم ســریعا 
به سراغ موتور جســت وجوی گوگل رفته و سوال خود را 
در باکس ســفیدی که برایمان قرار داده مطرح می کنیم. 
بســیاری از افراد بر این باور هســتند که گوگل برای هر 
سوالی پاسخ معتبری دارد و به همین دلیل آن را از هر مرجع 
دیگری بیشتر قبول دارند. اما تا به حال شده است به این 
فکر کنید که آیا مدلی که برای جست وجو انتخاب کرده اید، 
صحیح است یا خیر؟ درست است که شما سئوال خود را 
در گوگل مطرح می کنید و انتظار پاســخ صحیحی از این 
موتور جست وجو دارید اما باید بدانید که نحوه جست وجوی 
شــما و نوعی که پرسش خود را مطرح می کنید، اهمیت 
بسیار زیادی در نتیجه ای که می گیرید، دارد. گاهی اوقات 
حجم باالی مطالب و روش های نادرســت جســت وجو، 
باعث می شــود یافتن آنچه که می خواهید، برایتان دشوار 
شــود. به همین دلیل این هفته تصمیم گرفته ایم نکاتی 
را به شــما آمــوزش دهیم تا برای یافتــن مطالب مورد 
نظرتان به صورت ساده تر و سریع تر، به شما کمک کند.

	or استفاده از عبارت

گاهی اوقات جزئیات موضوعی که می خواهیم در مورد آن 
جستجو کنیم، ناقص بوده یا  آن ها را به یاد نمی آوریم، اما 
این موضوع چندان هم دردسرساز نیست. کافی است که 
تعدادی از مدل های مختلف از آنچه در نظر داریم را قرار 
داده و با نشانه ”|“ آن ها را از یکدیگر جدا کنیم. البته به جای 
این نشانه می توانید از عبارت ”or“ استفاده کنید. با انجام 
این روش مشاهده خواهید کرد که نتایج جستجوی گوگل 

به آنچه در نظر دارید نزدیک تر خواهد بود.

مترادف ها را فراموش نکنید	

نکته ای که شــاید کمتر کســی به آن توجه کرده باشد 
اســتفاده از مترادف ها برای جستجو در اینترنت است. در 
صورتی که جستجوی شــما به زبان انگلیسی باشد باید 
بدانید که این زبان دارای کلماتی با مترادف های بسیار بوده 
و همین امر می تواند در جســتجو به شما کمک بسیاری 
کند. اگر می خواهید وب سایت هایی را بیابید که در زمینه  
موردنظرتان فعالیت می کنند؛ کافی اســت در جستجوی 

خود از نشانه »~« استفاده کنید. برای مثال اگر جستجوی 
شــما به این حالت باشــد ”healthy ~food“ در نتایج 
مشــاهده خواهید کرد که محتوایی شامل تغذیه سالم و 

دستورالعمل های تهیه غذا به نمایش درآمده است.

درون یک سایت را کنکاش کنید	

حتما برایتان اتفاق افتاده که مقاله جالبی را در یک وب سایت 
بخوانید و بخواهید محتوایی مرتبط با آن بیابید، دوباره آن را 
بخوانید یا مقاله را به اشتراک بگذارید. ساده ترین روش برای 
یافتن اطالعات مدنظرتان، جســتجو درون آن وب سایت 
خواهد بود. برای انجام این کار کافی است که آدرس سایت را 
نوشته و سپس واژه کلیدی از مقاله مدنظرتان را جستجو کنید.

آیا فراموش کرده اید چه می خواهید؟	

گاهی اوقات باید عبارتی طوالنی را  جســتجو کنید اما 
تعدادی از کلمات آن را از یاد برده اید و تنها استفاده از یک 
واژه کلیدی نیز پاسخگو نیست. در چنین شرایطی کافی 
است که ابتدا و انتهای عبارت را نوشته و سپس از عبارت 
(AROUND) استفاده کنید. سپس در داخل پرانتز تعداد 

کلماتی را که از عبارت حذف شده اند،  قرار دهید.

یادتان نرود بازه زمانی را مشخص کنید	

گاهی اوقات به اطالعاتی نیاز داریم که متعلق به دوره زمانی 

خاصی هستند. برای دست یافتن به این اطالعات می توانید 
بازه زمانی را به جستجوی خود اضافه کرده و سپس سه 
نقطه میان ســال ها قرار دهید. این کار باعث می شود که 
حجم بسیاری از مطالب که قدیمی هستند و ممکن است به 
درد شما نخورند، برایتان نمایش داده نشود و بسیار ساده تر و 
سریع تر به آن چیزی که مد نظرتان است دست پیدا کنید.

دنبال لینک یا تیتر هستید؟	

برای یافتن واژه های کلیدی و نام یک مقاله کافی اســت 
که عبارت ”intitle:“ را قبل از وارد کردن واژه های جستجو 
قرار دهید. در نظر داشته باشید که نباید میان آنها فاصله 
باشــد. برای یافتن کلمات به کار رفته در یک URL نیز 

می توانید از عبارت ”inurl:“ استفاده کنید.

نقل قول را چگونه جست وجو کنیم؟	

اســتفاده از نشــان های نقل قول می تواند در جستجو بسیار 
کارآمد باشد. فرض کنید عبارتی را بدون به کار بردن نقل قول 
جستجو کرده اید. در چنین حالتی نتایجی را مشاهده خواهید 
کرد که کلمات عبارت جستجو شده به صورت نامرتب در آن 
دیده می شــود. این در حالی است که استفاده از نقل قول به 
شما کمک خواهد کرد تا نتایجی را به دست آورید که عبارت 
مدنظرتان به صورت منظم و پشت سر هم در مقاله یا مطلب 
مدنظر وجود داشته باشد. درواقع حالت اول برای زمانی مناسب 
است که شما از صحت عبارت مدنظرتان اطمینان نداشته باشید.

 سـالم بایـت، فیـس بـوک دارای قابلیتـی با نـام »تگ خـودکار« 
اسـت، اگـر می شـود راهنمایـی کنیـد کـه چگونـه می تـوان ایـن 

قابلیـت را غیرفعـال کـرد؟
فیـس بـوک بـه دو روش شـما را شناسـایی و اطالعـات تصاویـر شـما را ذخیـره 
می کنـد و زمانی کـه می خواهیـد تـگ کنیـد، پیشـنهاد می دهـد. مسـئله ایـن اسـت 
کـه فیـس بـوک بـه دلیـل ذخیـره کـردن چهره هـا، از طریـق تـگ پیشـنهادی اش 
ایـن امـکان را بـه مـردم می دهـد کـه دوستانشـان را در عکس هـا تـگ کننـد. بـه 
هنـگام آپلـود عکـس ایـن انتخـاب را داریـد کـه گزینـه پیشـنهاد تـگ را غیر فعال 
کنیـد امـا ایـن کار بایـد بـرای تک تـک عکس ها بـه صـورت جداگانه انجـام گیرد. 
از آنجایی کـه فیـس بـوک ایـن داده هـای بیومتریک را بـدون اجازه صریـح کاربران 
گـردآوری کـرده شـاکیان معتقدنـد کـه این شـبکه بـه حریم کاربـر تجـاوز می کند. 

امـا امـکان غیـر فعـال کـردن پیشـنهاد تـگ از روش زیر وجـود دارد:
در ابتـدا بـه settings رفتـه و گزینـه Timeline and Tagging را انتخـاب کنیـد. 
سـپس نوار اسـکرول را پایین برده تا به قسـمت tag suggestions برسـید. گزینه 
)Help Center( تغییـر دهیـد. بـر طبـق مرکـز کمـک No One را بـه Friends 

فیس بوک، شما از این دو روش شناسایی می شوید:
 اطالعات موجود در مورد عکس هایی که شما در آنها تگ شده اید.

زمانی کـه شـما در عکسـی تگ می شـوید یا بـرای پروفایل خود عکسـی می گذارید، 
مـا تگ هـا را بـا حسـاب کاربری)اکانـت( شـما ربـط می دهیـم و وجه اشـتراک این 
عکس هـا را بـا هـم مقایسـه می کنیـم و در نهایـت خالصـه ای از ایـن مقایسـه را 
ذخیـره می کنیـم. اگـر شـما هرگـز در عکسـی در فیـس بـوک تـگ نشـده اید یـا 
در عکس هـای خودتـان هرگـز تـگ نکرده ایـد، مـا دیگـر هیـچ اطالعاتـی از شـما 

داشـت. نخواهیم 
 مقایسـه عکس هـای جدیـد شـما بـا اطالعـات ذخیره شـده در مـورد عکس هایی 

کـه شـما در آنهـا تگ شـده اید.
مـا بـا اسـکن کـردن عکس هـای دوسـت شـما و مقایسـه آن بـا اطالعاتـی کـه از 
عکـس پروفایلتـان و دیگـر عکس هایـی کـه شـما در آنها تـگ شـده اید، می توانیم 

پیشـنهاد تـگ شـدنتان را بـه دوسـتتان بدهیم.

 سـالم بایـت، اگـر می شـود آمـوزش دهیـد کـه چگونـه می توان 
فایل هـا را از گوشـی آیفـون به یـک گوشـی اندرویدی منتقـل کرد؟

اگـر بخواهیـم از یـک گوشـی آیفـون بـه دیگـر آیفـون اطالعـات را تعویـض کنیم 
می توانیـم بـه راحتـی ایـن کار را بـا اسـتفاده از Clouds و یـا نـرم افزارهایـی کـه 
قابلیـت ذخیـره بـه صـورت ابـری را بـه شـما می دهـد را انجـام دهیـم. ولی سـوال 
اینجاسـت کـه اگـر بخواهیم از سیسـتم عامـل IOS  به صورت کلی خالص شـویم 
و آن را بـا اندرویـد تعویـض کنیـم به صورتی کـه اطالعات ما کامال دسـت نخورده 

باقـی بمانـد و از دسـت نـرود باید چیـکار کنیم؟ 
آموزش انتقال مخاطبین

گوشـی آیفـون خـود را بـاز کنیـد و بـه قسـمت Setting برویـد و در ادامـه بر روی 
گزینـه ”Mail, Contacts, Calendars“  کلیـک کنیـد.

بر روی گزینه iCloud کلیک کنید و گزینه Contacts را فعال کنید.
مخاطبیـن شـما بـر روی فایل هـای ذخیـره سـازی icloud در چند ثانیـه بارگزاری 

می شـود.
اکنـون بایـد بـا مرورگـر خـود بـه سـایت iCloud.com برویـد و با اپل آیـدی خود 

وارد حسـاب کاربری شـوید.
بـر روی گزینـه Contacts کلیـک کنیـد و در قسـمت گوشـه پاییـن سـمت چـپ 

آیکونـی کـه شـبیه بـه چـرخ دنـده اسـت را انتخـاب کنید.
بر روی گزینه Select All کلیک کنید.

دوبـاره بـر روی آیکون چرخ دنده کلیـک کنید و گزینـه Export vCard را انتخاب 
. کنید

اکنون می توانید مخاطبین خود را با پسوند vcf. دانلود کنید.
بعـد از دانلـود بایـد بـه contacts.google.com وارد شـوید و گزینـه Import در 

سـمت چـپ را انتخـاب کنید.
اکنـون بـر روی گزینـه ”Go to old contacts“ کلیـک کنیـد و گزینـه Import را 

انتخـاب کنید.
مراحل تمام شد شما می توانید شماره های خود را به راحتی انتقال دهید.

آموزش انتقال تصاویر از آیفون به اندروید
اول از همه شما باید نرم افزار iOS Google Photos app را دانلود کنید 

بعـد از دانلـود و نصـب می توانیـد تمـام عکس هایـی کـه در آیفـون داریـد را در 
کنیـد. آپلـود   Photos

بعـد از آپلـود تصاویـر می توانیـد از طریـق گوشـی اندرویـد خـود عکس هـا را دانلود 
. کنید

آموزش انتقال فایل های صوتی و موسیقی از آیفون به اندروید
ابتدا شما نیاز به اپلیکیشن Google Music Manager دارید.

اپلیکیشن را نصب و اجرا کنید.
در هنـگام نصـب گزینـه Upload songs to Google Play بـه معنـی بارگزاری 

فایل هـای موسـیقی به گـوگل پلـی را انتخـاب کنید.
اکنـون بایـد صبر کنید تا تمـام فایل های صوتـی شـما در Google play بارگزاری 

شـود و پس از آن کار تمام اسـت.

سامان دهی به فایل های صوتی
 گلسـا ماهیـان

بهتر جست وجو کنید
آموزش نکات کلیدی برای انجام جست وجوی بهتر در گوگل
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