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J    Hybrid Sleep و Sleep، Hibernation ــای ــورد تفاوت هـ ــا در مـ لطفـ
ـــد. ـــح دهی توضی

 Shut ـــای ـــه به ج ـــتند ک ـــی هس ـــه حالت Sleep، Hibernation و Hybrid Sleep س

ـــرد.  ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــه م Down در رایان

ایـــن حالت هـــا در بیشـــتر مواقـــع بـــرای اســـتفاده بهینـــه از انـــرژی اســـتفاده 
ــتفاده  ــه اسـ ــرق در رایانـ ــرف بـ ــرای کاهـــش مصـ ــود. حالـــت Sleep بـ می شـ
ـــت  ـــن حال ـــه آخری ـــه را ب ـــاره، رایان ـــک اش ـــا ی ـــط ب ـــه فق ـــی ک ـــود، در حال می ش
ــا Suspend هـــم گفتـــه  خـــود بر می گردانـــد. بـــه ایـــن حالـــت Stand By یـ
می شـــود. Hibernation حالتـــی اســـت کـــه وضعیـــت رایانـــه را قبـــل از 
ـــن  ـــه Sleep ای ـــبت ب ـــت نس ـــن حال ـــت ای ـــی دارد. مزی ـــه م ـــل، نگ ـــی کام خاموش
اســـت کـــه رایانـــه در ایـــن حالـــت کامـــأل خامـــوش اســـت و بـــرق مصـــرف 
ـــتر  ـــتم، بیش ـــدن سیس ـــاال آم ـــان ب ـــه زم ـــت ک ـــن اس ـــب آن ای ـــی عی ـــد ول نمی کن

ــد.  ــول می کشـ ــت Sleep طـ از حالـ
ــرار  ــر قـ ــار یکدیگـ ــای دو حالـــت قبـــل را کنـ حالـــت Hybrid Sleep مزیت هـ
ـــل  ـــت کام ـــرود، وضعی ـــت Sleep ب ـــه حال ـــتم ب ـــه سیس ـــل از این ک ـــد. قب می ده
ذخیـــره می شـــود. بـــه همیـــن دلیـــل اگـــر رایانـــه بـــه طـــور کامـــل خامـــوش 
شـــود سیســـتم از حالـــت ذخیـــره شـــده خـــود بـــرای بـــاال آمـــدن اســـتفاده 

کنـــد. می 

J    ــی ــن آنتـ ــت آفالیـ ــا آپدیـ ــتفاده از فایل هـ ــا روش اسـ لطفـ
ویـــروس نـــود 32 را توضیـــح بدهیـــد.

ـــل  ـــن مراح ـــت آفالی ـــود آپدی ـــس از دانل ـــتی پ ـــن بایس ـــانی آفالی ـــه روز رس ـــرای ب ب
ـــل از  ـــد. قب ـــانی کنی ـــه روز رس ـــود را ب ـــروس خ ـــی وی ـــا آنت ـــد ت ـــی کنی ـــر را ط زی
انجـــام هـــر کار نســـخه نـــوع نمایـــش را در صفحـــه اصلـــی نرم افـــزار از 

Standard Mode بـــه Advanced Mode تغییـــر دهیـــد.

1 - بـــر روی آیکـــن آنتـــی ویـــروس NOD32 در کنـــار ســـاعت راســـت کلیـــک 
کـــرده و بـــر روی گزینـــه Advanced Setup کلیـــک کنیـــد تـــا قســـمت 

تنظیمـــات آن بـــاز شـــود.
2 - از منـــوی ســـمت چـــپ روی گزینـــه Update کلیـــک کـــرده تـــا بخـــش 
 Update Server ـــمت ـــس از آن در قس ـــود و پ ـــاز ش ـــانی ب ـــه روز رس ـــات ب تنظیم

روی Edit کلیـــک کنیـــد.
3 - حـــال در پنجـــره Update server list می بایســـت آدرس محلـــی کـــه 
ـــارج  ـــرده خ ـــت فش ـــا از حال ـــود در آن ج ـــس از دانل ـــانی را پ ـــه روز رس ـــای ب فایل ه

ــد.  ــی کنیـ ــد، کپـ کرده ایـ
 Add ــه ــر روی گزینـ ــد بـ ــی کردیـ ــر را کپـ ــورد نظـ ــه آدرس مـ ــس از این کـ پـ
ـــر روی  ـــپس ب ـــود. س ـــی آن وارد ش ـــمت پایین ـــما در قس ـــا آدرس ش ـــد ت ـــک کنی کلی

گزینـــه OK کلیـــک کنیـــد.
ـــت  ـــکتاپ راس ـــاعت دس ـــار س ـــن NOD32 در کن ـــر روی آیک ـــاره ب ـــون دوب 4 - اکن
کلیـــک کـــرده و این بـــار بـــر روی گزینـــه Update کلیـــک کنیـــد تـــا آنتـــی 

ـــود. ـــه روز ش ـــما ب ـــروس ش وی
ـــکان  ـــروس ام ـــی وی ـــت آنت ـــت آپدی ـــت ماهی ـــه عل ـــه ب ـــید ک ـــته باش ـــه داش توج
جدا ســـازی آپدیـــت جدیـــد نمـــی باشـــد و شـــما می بایســـتی تمامـــی آپدیـــت 
ــه  ــا هفتگـــی بـ ــه یـ ــه آپدیـــت به صورت روزانـ ــکان ارائـ ــد و امـ ــود کنیـ را دانلـ

ــدارد. ــود نـ ــم وجـ ــم حجـ صورت کـ
مدتـــی پیـــش بـــرروی سیســـتم خـــود وینـــدوز XP داشـــتم، اکنـــون کـــه روی 
سیســـتمم وینـــدوز 7 را نصـــب کـــردم وقتـــی کـــه بازی هـــا را بـــاز می کنـــم 
ـــا  ـــردن آن ه ـــزرگ ک ـــکان ب ـــده و ام ـــش داده ش ـــک نمای ـــا کوچ ـــه بازی ه صفح
وجـــود نـــدارد. لطفـــا راهنمایـــی کنیـــد کـــه مشـــکل از کجـــا می توانـــد باشـــد؟

بایســـتی بدانید که مشکل شما ارتباطی به ویندوز7 ندارد.
 ابتـــدا بررســـی کنیـــد کـــه درایـــو کارت گرافیـــک شـــما مخصـــوص وینـــدوز 7 
ـــدوز7  ـــرروی وین ـــرا ب ـــی اج ـــازی توانای ـــه ب ـــد ک ـــک کنی ـــتی چ ـــپس بایس ـــد. س باش

ـــد. ـــته باش را داش
 بایـــد بدانیـــد کـــه ویندوزهفتـــی کـــه بـــرروی سیســـتمتان نصـــب کرده ایـــد 
32بیتـــی می باشـــد یـــا 64 بیتـــی، زیـــرا نرم افـــزار شـــما بایـــد توانایـــی اجـــرا 

روی نـــوع وینـــدوزی کـــه شـــما نصـــب کرده ایـــد را داشـــته باشـــد.
مدتـــی اســـت کـــه سیســـتم مـــن هنگامـــی کـــه فایل هـــای صوتـــی را پخـــش 
می کنـــد نیمه هـــای آهنـــگ بـــرای مـــدت کوتاهـــی صـــدا قطـــع شـــده بـــه 
طـــوری کـــه بـــه نظـــر می رســـد سیســـتم هنـــگ کـــرده اســـت، مشـــکل از 

ــرد؟ ــوان آن را حـــل کـ کجاســـت و چگونـــه می تـ
ـــور  ـــن منظ ـــد بدی ـــرده باش ـــدا ک ـــکل پی ـــما مش ـــارد ش ـــمتی ازه ـــت قس ـــن اس ممک
ـــد و  ـــی کنی ـــارد کپ ـــو از ه ـــد درای ـــود را روی چن ـــی خ ـــل صوت ـــدا فای ـــتی ابت بایس
امتحـــان کنیـــد کـــه در کـــدام درایـــو صـــدا قطـــع می شـــود. اگـــر مشـــکل از 
ـــه  ـــدا ب ـــای کارت ص ـــه درایور ه ـــد ک ـــی کنی ـــتی بررس ـــد بایس ـــتم نباش ـــارد سیس ه

ـــند. ـــده باش ـــب ش ـــتی نص درس
 البتـــه ایـــن امـــکان نیـــز وجـــود دارد کـــه فایـــل صوتـــی شـــما خـــراب باشـــد 
بدیـــن منظـــور فایـــل خـــود را روی یـــک پخش کننـــده دیگـــر نیـــز امتحـــان 

کنیـــد.

سیم کشی از نوع دیجیتال

سـنتز مدار هـای دیجیتالـی از شـیرین ترین و در عیـن 
حـال تخصصی ترین کار هایی اسـت که یـک مهندس 
بـرق یـا سـخت افزار رایانـه، قـادر اسـت در رشـته های 
مختلـف بـا توجه بـه زمینـه تحصیلـی اش انجـام دهد. 
در ایـن هفتـه قصـد داریـم کـه نـرم افـزاری بـا نـام 
Leonardo Spectrum بـه شـما معرفـی کنیـم کـه 

ابـزاری بـرای سـنتز مدار هـای دیجیتال اسـت. ورودی 
ایـن نرم افزار می توانـد VHDL، Verilog یا PDF باشـد. 
ایـن نرم افـزار شـامل دو بخش مختلف اسـت. قسـمت 
ابتدایـی آن شـامل واسـط گرافیکـی آن اسـت. در ایـن 
نرم افـزار بـا کمـک امکاناتـی کـه گرافیـک در اختیـار 
مـا قـرار می دهـد می تـوان رونـد سـنتز را بـه آسـانی 
کنتـرل کرد. بیشـتر کاربـران به دلیل سـاده بـودن این 

واسـط گرافیکـی از همیـن طریـق با ایـن نرم افـزار کار 
می کننـد. بخـش دوم ایـن نرم افـزار، قسـمت مربـوط 
بـه خـط دسـتور آن اسـت کـه از طریـق آن می تـوان 
دسـتورات رونـد سـنتز مـدار را وارد کـرد. عملیاتـی که 
بـا کمـک این ناحیـه قابـل انجام اسـت بسـیار کامل تر 
ضمـن  اسـت.  گرافیکـی  واسـط  بخـش  از  سـریع تر  و 
متغیر هـای  تمـام  می تـوان  بخـش  ایـن  در  این کـه 
مربـوط بـه سـنتز را نیـز بـه سـادگی مقـدار دهـی کرد. 
در ایـن نرم افـزار شـما قـادر خواهیـد بود که به سـادگی 
یـک کتابخانـه جدیـد بـه کتابخانه هـای ابـزاری که به 
صـورت پیـش فـرض در نرم افـزار وجـود دارد، اضافـه 
کنیـد. برای این کار فایـل با پسـوند.Syn کتابخانه را در 
آدرس فایل هـای کتابخانـه ای کپـی کـرده و اطالعات 
کتابخانـه جدیـد و مـورد نظـر خودتـان را بـه انتهـای 
فایلی بـا نـام Devidec.ini اضافه کنیـد. در مرحله اول 
پـس از تعییـن نـوع کتابخانه هـدف و همچنیـن تعیین 
پارامتر هـای مربـوط بـه آن و در نهایـت بارگـذاری آن 
پنجره هـای  از  را  آن  بـه  مربـوط  تنظیمـات  می تـوان 
مختلـف موجـود در نرم افـزار انجـام داد. ایـن تنظیمات 
بـا توجـه بـه نـوع کتابخانـه متفـاوت خواهنـد بـود. به 
 Advanced Settings طور مثـال در پنجره مربوط بـه
تنظیمـات مختلف را می تـوان به صورت پیشـرفته تری 
انجـام داد کـه بنا بـه اطالعـات فایـل فنـاوری، تفاوت 
حـاوی  فایل هـای  کـردن  وارد  بـرای  داشـت.  خواهـد 

یـک طـرح از کارت Input موجـود در ایـن نرم افـزار 
 VHDL، Verilog، می تـوان اسـتفاده کـرد. فرمت هـای
EDIF و XNF در ایـن نرم افـزار پشـتیبانی خواهند شـد. 

از مزایـای ایـن نرم افـزار می تـوان بـه این نکته اشـاره 
کـرد کـه در همیـن بخـش می تـوان نحـوه کد شـدن 
ماشـین های داخـل طـرح را نیز تعییـن کرد. بـرای وارد 
کـردن محدودیت هـای موجـود هـم در ایـن نرم افـزار 
 Global بخشـی به طور جداگانـه وجود دارد. در پنجـره
محدودیت هـای مربـوط بـه فرکانـس کالک، حداکثـر 
تاخیـر بیـن دو رجیسـتر و... تعیین می شـود و در پنجره 
کالک هـم مشـخصات سـیگنال کالک بـه صـورت 
بر ایـن  عـالوه  اسـت.  تعییـن  قابـل  جزئی تـر  بسـیار 
قسـمت ها در این نرم افزار بخشـی بـرای کنترل کردن 
بهینه سـازی هـم گذاشـته شـده اسـت. در ایـن بخش 
بـا  و  دارنـد  وجـود  سیسـتم  کتابخانه هـای  از  لیسـتی 
گزینه هـای مختلـف در بخش هـای مربوطـه می توان 
شـاید  داد.  انجـام  آسـانی  بـه  را  بهینه سـازی  عمـل 
بتـوان گفـت کـه از بزرگ تریـن مزایـای ایـن نرم افزار 
ایـن اسـت کـه کار کـردن بـا آن بـه نسـبت دیگـر نرم 
افزار هـا آسـان تر اسـت. شـما می توانیـد ایـن نرم افـزار 
را و همچنیـن فایل هـای مربـوط به طریقـه نصب آن و 
http://freedownloadsapps. کار با آن را از سـایت
com/leonardo/downloads/leonardo-

کنیـد. دانلـود   spectrum-free.html

دست رسی آسان به عالقه مندی ها و جابه جا کردن نوار ابزار ویندوز

Start آشنایی بیشتر با تنظیمات منوی
درباره  می خواهیم  هفته  این  آموزشی  مطلب  در 
تنظیماتی صحبت کنیم که شاید کمی پیش پا افتاده به 
نظر برسد، اما بسیاری از شما عزیزان تا به امروز با آن 
سر و کار نداشته اید. می خواهیم درباره Properties در 
منوی استارت صحبت کنیم. منویی که همیشه در مقابل 
چشمان کاربران ویندوز قرار دارد اما بسیاری از کاربران، 
خاموش  برای  تنها  و  نداده  نشان  آن  به  توجه چندانی 
عنوان  نکات  می کنند.  کلیک  آن  روی  ویندوز  کردن 
شده در این مطلب درباره ویندوز 7 است که البته تفاوت 
چندانی با این تنظیمات در ویندوز اکس پی نیز ندارد. اگر 
این  می کنید،  استفاده  قدیمی  ویندوز های  این  از  هنوز 

آموزش به درد شما خواهد خورد.

یک کلیک راست ساده
گزینه  سپس  و  کرده  راست کلیک  استارت  منوی  روی 
پنجره  کار  این  انجام  با  کنید.  انتخاب  را   Properties

 Taskbar and Start Menu تنظیمات  به  مربوط 
از  پنجره  این  می شود.  داده  نمایش   Properties

شامل  شاخه ها  این  است.  شده  تشکیل  زیرشاخه   3
یا  وظیفه  نوار  است:  قسمت ها  این  به  مربوط  تنظیمات 
و   Start Menu همان یا  آغاز  منوی   ،Taskbar همان

.Toolbars نوار ابزار یا همان

تنظیمات نوار وظیفه
 Lock عبارت بخش  این  تنظیمات  از  قسمت  اولین  در 
کردن  عالمت دار  می کنید.  مشاهده  را   the Taskbar

این گزینه سبب ثابت ماندن نوار وظیفه ویندوز می شود. 
الزم به توضیح است که در شرایط معمول شما می توانید 
با عمل کشیدن و رها کردن، محل قرار گرفتن نوار ابزار 
راست  یا  و  چپ  پایین،  باال،  سمت  چهار  در  را  ویندوز 
صفحه نمایش جابه جا کنید که این کار جذابیت ویژه ای 

در صفحه نمایش شما ایجاد می کند.
نوار  تا  می شود  سبب  دوم  عبارت  کردن  عالمت دار 
وظیفه ویندوز شما حالت مخفی پیدا کند. در این شرایط 
هر زمان که ماوس را روی محل نوار وظیفه قرار دهید، 

این نوار فعال و در سایر شرایط محو می شود.
گزینه سوم این بخش نیز اندازه نمایش آیکن ها در نوار 
وظیفه را کوچک می کند تا تعداد آیکن هایی که در این 

قسمت نمایش داده می شود بیشتر شود.

start تنظیمات منوی
نمایش  جزئیات  به  مربوط  بخش  این  گزینه  اولین 
است.  استارت  منوی  در  آیکن ها  و  لینک ها  برنامه ها، 
به  مربوط  پنجره  کنید،  کلیک  که   Customize روی 
گزینه های  پنجره  این  در  می شود.  باز  تنظیمات  این 
مختلف مربوط به بخش های گوناگون منوی استارت را 
 My آیکن به  مربوط  اول  بخش  کرد.  خواهید  مشاهده 
Computer است که گزینه های نمایش به صورت تک 

آیکنی، فهرستی از درایو ها و یا عدم نمایش را به کاربر 
ارائه می کند.

 Connect بخش دوم مربوط به نمایش دادن و یا ندادن
شبکه و  به  اتصال  برای  که  است  استارت  منوی  در   to

اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد.
نمایش  به  مربوط  تنظیمات  فهرست  این  ادامه  در 
 Control Panel، Default Program، Devices

و...   And Printers، Documents، Downloads

قرار دارد که مشابه دو مورد ذکر شده است.
برای  می تواند  بخش  این  در  که  قسمت هایی  از  یکی 
با  است.   Favorites menu باشد،  مفید  عزیزان  شما 
استارت  منوی  به  گزینه ای  قسمت  این  کردن  فعال 
ویندوز شما اضافه خواهد شد که می توانید در آن، تمامی 
عالقه مندی های خود را فهرست کرده و دست رسی به 
بخش،  این  کردن  فعال  پس از  دهید.  افزایش  را  آن ها 
ردیف  در  و  راست  سمت  در  که  خود  کاربری  نام  روی 
وارد  حال  کنید.  کلیک  دارد  قرار  استارت  منوی  اول 
در  شوید.   Favorites همان یا  و  عالقه مندی ها  پوشه 
و  حذف  را  فعلی  اطالعات  تمامی  می توانید  پوشه  این 
میان بری  کلید های  خود،  عالقه مندی  و  نیاز  بر اساس 

را طبق آن چه در شماره گذشته آموزش داده شد، برای 
فایل ها،  قبیل  (از  خود  عالقه مندی های  به  دست یابی 
با  می توانید  سپس  کنید.  ایجاد  برنامه ها)  و  پوشه ها 
مراجعه به منوی عالقه مندی ها در استارت، نتیجه کار 

را مشاهده کنید.
با خروج از پنجره Customize و مشاهده پنجره قبل، 
را  ویندوز   Power کلید  به  مربوط  تنظیمات  می توانید 
نحوه  تا  می دهد  امکان  شما  به  بخش  این  دهید.  تغییر 
کلید  این  کنید.  تعیین  را  ویندوز  از  خروج  کلید  عملکرد 
خاموش  حالت  در  سیستم  قراردادن  وظیفه  می تواند 
استراحت  یا  و  مجدد  راه اندازی  موقت،  خاموش  کامل، 
نیاز  بر حسب  باید  شما  بنابراین  باشد.  داشته  بر عهده  را 
خود، نحوه عملکرد آن را تعیین کنید. با تغییر دادن این 
گزینه و تایید آن، گزینه مورد نظر شما به عنوان گزینه 
اصلی در منوی استارت و در آخرین قسمت از نوار سمت 
راست در نظر گرفته شده، نمایش داده خواهد شد. سایر 
گزینه ها نیز با کلیک کردن روی فلش مقابل آن قابل 

مشاهده و انتخاب است.

تنظیمات نوار وظیفه
ابزار  نوار  بر قدرت  می توانید  باشید  داشته  تمایل  اگر 
کردن  عالمت دار  با  کار  این  بیفزایید.  خود  ویندوز 
گزینه هایی که در این بخش از تنظیمات وجود دارد قابل 
ساده و  برای   Address گزینه  از  استفاده  است.  انجام 
سریع تر شدن دست رسی به بخش های مختلف و قرار 
نوار  در  ویندوز  زمینه  صفحه  متعلقات  فهرست  گرفتن 
ابزار، از جمله تنظیماتی است که کاربر می تواند بر حسب 

نیاز به کارگیری کند.
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