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دوران اســناد کاغذی و اطالعات مستند به اتمام رسیده 
است. این روزها تمامی عکس های ما دیجیتال شده است 
و دیگر خبری از آلبوم های عکس های چاپ شده نیست. 
در چنین شــرایطی فرض کنید رسانه ذخیره سازی شما 
دچار مشکل شود. سرنوشت عکس ها و دیگر فایل های 
دیجیتالی شما چه می شود؟ بیشتر افراد توصیه می کنند 
که از تمامی اطالعات خود روی اینترنت هم پشــتیبان 
بگیرید تا مستقل از رسانه ذخیره سازی مانند هارد شوید 
اما این راهکار ممکن اســت کمی گران تمام شود زیرا 
فضای محدودی به صورت رایگان در اختیار شــما قرار 
می گیرد و در صورتی که تمایل داشــته باشید از فضای 
بیشــتری اســتفاده کنید حتما باید بهای آن را بپردازید. 
ما در این هفته به شــما یک نــرم افزار معرفی می کنیم 

تا با خیالی آســوده بتوانید با اســتفاده از آن از اطالعات 
خود پشــتیبان بگیرید و در صورتی که با مشکلی مواجه 
شــدید بتوانید اطالعات و فایل های خود را بازیابی کنید. 
این نرم افــزار Backup Exec نــام دارد و دارای دو 
قابلیت اصلی است. شــما با نصب و استفاده از این نرم 
افزار می توانید هم سرعت مناسبی برای ذخیره اطالعات 
خود داشــته باشید و هم این که فضای مطمئنی را برای 
پشــتیبان گیری در اختیار بگیرید. گذشــته از این موارد 
امکان بازیابی اطالعات شما روی یک سخت افزار دیگر 
هــم وجود دارد ضمن این که قــادر خواهید بود بازیابی 
اطالعات خــود را از راه دور انجام دهید. در ابتدا این نرم 
Symantec افزار توســط شــرکت معروف و محبوب 

که تولید کننده آنتی ویروس های قوی است، ارائه می شد 
 اما بعد از ابتدای ســال ۲۰۱٦ یک شــرکت دیگر با نام
Veritas Technologies به صورت کامال مســتقل 

به توســعه این نرم افزار کاربردی مشغول شد. از جمله 
امکانات ابتدایی این نــرم افزار می توان به مواردی نظیر 
کاهش زمان احیای سیســتم اشــاره کرد. در این برنامه 
امکانی برای مدیریت یکپارچه تمامی نسخه های پشتیبان 
وجود دارد و شما می توانید امکانی را برای بازیابی اطالعات 
خود روی هر ســخت افزار انتخابی در نظر بگیرید. این 
برنامه ظرف مدت بسیار کوتاهی می تواند سیستم عامل 
و اطالعات یک کامپیوتر آسیب دیده را به شکل کاملی 
احیا کند. همچنین امکان تهیه نسخه های پشتیبان روی 

کلیه ابزارهای ذخیره سازی اطالعات مانند دیسک های 
نوری یا هاردهای مختلف وجود دارد. حتی می توانید نسخه 
پشتیبان خود را روی یک کامپیوتر دلخواه در یک شبکه 
ذخیره کنید. به این ترتیب اگر شما در سازمانی کار می کنید 
که تعداد قابل توجهی کامپیوتر با هم شــبکه هســتند 
می توانید از این برنامه برای تهیه نســخه های پشتیبان 
اســتفاده کنید. این برنامه بسیار کاربردی و به درد بخور 
خواهد بود زیرا شــما برای استفاده از آن نیازی به حضور 
فیزیکی ندارید و می توانید از راه دور هم عملیات پشتیبان 
گیــری یا بازیابی اطالعات را انجام دهید. اگر تصمیم به 
تهیه یک نسخه پشتیبان دارید باید بدانید که نیازی ندارید 
فایل های در حال استفاده را ببندید یا فعالیت های جاری 
خود را متوقف کنید. این برنامه در پشت صحنه به کار خود 
مشغول می شود و مزاحمتی برای کار شما ایجاد نخواهد 
کرد. حتی این امکان وجود دارد که برنامه را تنظیم کنید 
تا در رخدادهای خاصــی مانند نصب یک برنامه خاص 
یا ورود یک کاربر خاص به سیســتم، از کلیه فعالیت ها 
پشــتیبان تهیه کند. با استفاده از این نرم افزار می توان از 
 DB2،  اطالعات موجود در بانک های اطالعاتی، از جمله
Oracle، SQL Server  و غیره در حالت کار و بدون 

نیاز به قطع فعالیت های آن نســخه پشتیبان تهیه کرد. 
برای دانلود این برنامه می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://www.veritas.com/en/be/product/

backup�and�recovery/backup�exec

بــا توجه به ایــن که این روزها بیشــتر ما در زندگی 
مجازی خــود غرق شــده ایم و بیشــتر ارتباطات از 
طریق این بســتر انجام می شــود، ممکن اســت به 
این ماجــرا فکر کنید که اگر بالیی ســرتان بیاید یا 
حتی اگر بالیی ســرتان نیاید و به مــرگ طبیعی از 
دنیا بروید، تکلیف این همه حســاب کاربری در وب 
ســایت ها و شــبکه های مختلف چه می شــود. شاید 
فردی را در زندگی خود داشــته باشــید که دوســت 
داشته باشــید مدیریت حساب های کاربری خود را به 
او بســپارید ولی دوســت ندارید این کار را در زمانی 
انجام دهید که خودتان زنده هســتید. اگر تا به حال 
برایتان پیش آمده به مــواردی این چنینی فکر کنید 
باید بدانید که گوگل برای افرادی که حساب کاربری 
جیمیــل دارند، امکانــی را در نظر گرفته تــا بتوانند 
اطالعــات گوگل خود را پس از مرگ به دســت فرد 
 دیگری بسپارند. حســاب کاربری شما قابلیتی به نام
»Inactive Account Manager« دارد. اگــر چه، 
این ویژگی، چندین ســال اســت که وجود دارد، اما 
عمــال در میان کاربران گوگل ناشــناخته باقی مانده 
اســت. از این رو خیلی از افرادی که حساب کاربری 
گوگل دارند از چنین قابلیتی بی خبر هستند. با استفاده 
از این قابلیت شــما قادر خواهید بــود که یک مدت 
زمانــی را تعیین کنید که اگــر در طی آن مدت زمان 
وارد حســاب گوگل خود نشدید، سرورهای گوگل به 
صورت خودکار داده های مورد نظر شــما را با فرد یا 
افرادی که خودتان از قبل انتخاب کرده اید به اشتراک 
بگذارند. حتی این امکان هم وجود دارد که حســاب 
کاربری شــما پس از گذشــت همان مدت زمانی که 

تعیین کرده اید به صورت کامل حذف شود. 

چگونه فعال می شود؟ 

همان طور که گفتیم این قابلیت از چند سال پیش به 
جیمیل اضافه شده است اما هنوز افراد بسیاری هستند 
که از آن بی خبر هستند. برای فعالسازی آن الزم است 
که ابتدا به حســاب کاربری گوگل خود وارد شوید و 

سپس به صفحه ای با آدرس زیر بروید:
https://www.google.com/settings/u/0/ac�

count/inactive

در ایــن صفحــه روی دکمــه setup کلیک کنید. 
تمــام مراحل در همین صفحه وجــود دارند. بخش 
اول گزینه Alert me می باشد. در این بخش شماره 
تلفــن خود را وارد کنید. پیشــنهاد می شــود آدرس 
ایمیل دیگری به حســاب فعلــی خود در این بخش 
  Timeout Periodوارد کنید. در بخــش بعدی که

نام دارد می توانید یک بازه زمانی تعیین کنید.
بــه عنوان نمونه می توانید تعییــن کنید که اگر تا ٣ 
مــاه به هیچ عنوان جیمیل خــود را باز نکردید یک 
ســری اتفاقات بیفتــد. جدا از مــدت زمانی که در 
ایــن مرحله انتخاب می کنید، گــوگل یک ماه مانده 
به پایان مهلت زمانی شــما، به شــما اطالع خواهد 
 adding trusted داد. در گام بعدی گزینه ای با نام
contacts وجود دارد شــما می توانید آدرس ایمیل 

۱۰ نفــر از افرادی که به آن ها اعتماد دارید و میزان 
دسترســی آن ها به حســاب کاربری خود را در این 
بخش مشخص کنید. برای افزودن اطالعات تماس 
روی دکمــه add trusted contact کلیک کنید و 
در ادامــه آدرس ایمیل های آن هــا را وارد کنید. در 
صورتی که تمایل دارید مشخص کنید که اطالعات 
خاصی با فرد مورد نظرتان به اشــتراک گذاشته شود 
 share my data with this con� هباید از گزینــ
tact اســتفاده کنید. بعد از فشردن next نیاز است 

که شماره تماس افراد انتخاب شده را هم وارد کنید. 
اطمینان داشته باشــید که هیچ کدام از این افراد از 
انتخاب شــدن خود توسط شــما تا قبل از به پایان 

رســیدن بازه زمانی، مطلع نخواهند شــد. در مرحله 
آخر هــم می توانید یک پیغام برای فــرد مورد نظر 
خود بنویســید. احتماال این بخــش هم وصیت نامه 
شــما خواهد بود و می تواند در زمان خودش اشــک 
فــرد انتخابی شــما را به شــدت درآورد. پس دقت 
کنیــد که از عباراتی اســتفاده کنید که باعث منقلب 
شــدن حال فرد مورد نظرتان نشــود. این مرحله به 
هیچ عنوان اختیاری نیســت و حتما الزم اســت که 
شــما حداقل یک پیام در حد یــک خط با درج یک 
موضوع را برای فرد مورد نظر خود وارد کنید. بعد از 
نوشتن متن پیغام هم باید تمامی تنظیمات را ذخیره 
کنید و تمامــی این مراحل را بــرای هر فردی که 
دوست دارید حساب کاربری خود را با او به اشتراک 
بگذارید، تکرار کنید. چنانچه مایل باشــید می توانید 
یک پیام خودکار، راه انــدازی کنید و پیامی به همه 
اعضای موجود در فهرســت گوگل خود ارسال کنید. 
فرض کنید یک کسب و کار کوچک داشته اید که از 
طریق جیمیل ســفارش های مربوط به آن را دریافت 
می کردید. در این حالت می توانید یک سیستم پاسخ 
گوی خودکار راه اندازی کنید که به مشتریان اطالع 
دهد این کســب و کار به دلیل فوت شــما! تعطیل 
شده اســت. در گام آخر هم می توانید مشخص کنید 
که حساب کاربری شما پس از چه بازه زمانی به طور 
 Enable کامل پاک شود. در نهایت باید روی دکمه
کلیــک کنید تا تمامی تنظیماتی کــه انجام داده اید 

ذخیره و کامل شود. 

 سـالم بایـت، اگـر امـکان دارد، روشـی را بـرای تنظیمـات نـرم 
افزارهـای نمایـش دهنـده عکس، آمـوزش دهید کـه با اسـتفاده از 
آن دیگـر نیـازی بـه Rotate کـردن عکس هـا بـه صـورت دسـتی 

وجود نداشـته باشـد.
در حـال حاضـر روشـی بـرای انجام تنظیمـات روی نـرم افزارهایی کـه به صورت 
پیـش فـرض روی وینـدوز هسـتند، وجود نـدارد اما بـرای این کار در حـال حاضر 
نـرم افزارهـای زیـادی طراحـی شـده اسـت. یکی از ایـن نـرم افزارها همـان نرم 
افـزار قدیمـی گـوگل بـا نـام Google photos اسـت کـه محبوبیـت و کارایـی 
بسـیاری دارد. تیـم سـازنده ایـن برنامـه امکانـات جدیـدی را بـه ایـن نـرم افـزار 
اضافـه کـرده و در آخریـن بـه روز رسـانی آن، امکان چرخـش خـودکار تصاویر را 
بـه ایـن اپلیکیشـن افزوده اسـت. ایـن ویژگـی در واقـع بـه شـما کمـک می کنـد 
تـا در کمتریـن زمـان تصاویـری کـه نیـاز بـه چرخـش دارند تـا ظاهر مناسـب را 
پیـدا کننـد توسـط گـوگل و بـدون انجـام کاری از سـوی شـما بـه نحوه درسـتی 

Rotate شـوند.

As� بخـــش در  عکس هـــا  چرخـــش  قابلیـــت  پیش فـــرض  حالـــت   در 
ـــته  ـــل نداش ـــر تمای ـــا اگ ـــت ام ـــده اس ـــده ش ـــه گنجان ـــتیار( برنام sistant )دس

باشـــید که بـــه صورت دســـتی تصاویـــر را تغییـــر دهیـــد تنهـــا بـــا لمـــس 
ــوگل  ــمند گـ ــر هوشـ ــتم یادگیـ ــط سیسـ ــرات الزم توسـ ــه Save تغییـ گزینـ
ــزار  ــد نرم افـ ــر تولیـ ــد. مدیـ ــد شـ ــام خواهـ ــا Machine Learning انجـ یـ
گوگل فوتوز آقـــای Tim Novikoff در بـــالگ رســـمی گـــوگل در خصـــوص 
ــد،  ــام دهیـ ــت کاری انجـ ــاز نیسـ ــما نیـ ــته است: شـ ــرات نوشـ ــن تغییـ ایـ
ــورد  ــای مـ ــام کارهـ ــوز تمـ ــوگل فوتـ ــتم Machine Learning در گـ سیسـ
نیازتـــان را انجـــام می دهـــد. سیســـتم یادگیـــر هوشـــمند گـــوگل تنهـــا بـــه 
ـــر،  ـــراد در تصاوی ـــره اف ـــخیص چه ـــود، تش ـــه نمی ش ـــر خالص ـــدن تصاوی چرخان
ــات  ــپ کلمـ ــر با تایـ ــتجوی تصاویـ ــا و جسـ ــوای عکس هـ ــخیص محتـ تشـ
ـــت.  ـــمند اس ـــتم هوش ـــن سیس ـــات ای ـــه امکان ـــا از جمل ـــوای آنه ـــا محت ـــط ب مرتب
ـــت  ـــش تح ـــد و بخ ـــرای iOS و اندروی ـــون ب ـــم اکن ـــد Photos ه ـــت جدی آپدی

وب ایـــن اپلیکیشـــن در دســـترس کاربـــران قـــرار دارد.

 سـالم بایـت، تعـداد ایمیل هایـی کـه هـر روز بـرای من ارسـال 
می شـود بسـیار زیـاد اسـت و بـرای مدیریـت اینباکس خـود دچار 
مشـکل شـده ام. اگـر امـکان دارد چنـد ابـزار را بـا ویژگی هایی که 
دارنـد بـرای مدیریـت ایمیل هـا معرفـی کنیـد، تـا بتوانـم تصمیـم 
بگیـرم چـه ابزاری بیشـتر می توانـد مشـکالتم را در ایـن زمینه حل 

؟ کند
بـرای مدیریـت ایمیل هـا، ابزارهـای بسـیار زیـادی طراحـی شـده اسـت کـه مـا دو 
مـورد را بـه شـما معرفـی می کنیـم تـا بتوانیـد تصمیـم گیـری راحـت تری داشـته 
باشـید. ابـزار اولیـه Sanebox نـام دارد. ایـن برنامـه بـه چنـد دلیـل مفیـد اسـت. 
اول اینکـه بـه جلوگیـری از دریافت اسـپم  کمـک می کنـد. همچنیـن ایـن نرم افزار 
ایمیل هـای کم اهمیـت  را بـه سـطوح پایین تـر می فرسـتد تا بعـدا به آن ها رسـیدگی 
کنیـد. Sanebox همچنیـن ایمیل هـا را بـه شـکل خـودکار در پوشـه های مختلف 
را مدیریـت و طبـق عـادات خـود  ایـن پوشـه ها  قـرار می دهـد. شـما می توانیـد 

شخصی سـازی کنیـد.
ایـن امکانـات به شـما فرصـت می دهد کـه زمانتان را بـرای کارهای مهم تـر ذخیره 
کنیـد. همچنیـن می توانیـد نرم افـزار را بـه شـکلی مدیریـت کنیـد کـه مسـتقیما 
نیازهـای شـخصیتان را برطـرف کنـد. هرچـه بیشـتر از Sanebox اسـتفاده کنیـد، 
بیشـتر آن را بـا نیازهـای خود آشـنا خواهیـد کرد و در نتیجه پاسـخ بهتـری خواهید 

گرفت.
تنهـا نکتـه منفـی ایـن سـرویس ایـن اسـت کـه خـود نرم افـزار چنـد ایمیـل را بـه 
اینباکـس اضافـه می کنـد. کـه بـه نظـر در تقابل بـا هدف اصلـی نرم افزار اسـت. در 
کنـار ایـن بایـد مبلغـی نیـز بـرای این خدمـات پرداخـت کنید. بـا این وجود نسـبت 
بـه کمکـی کـه در مرتـب کـردن اینباکـس بـه شـما می کند ایـن سـرمایه گذاری 

نیسـت. بی ارزش 
 Calendly ابـزار دومـی کـه بـه شـما بـرای حـل ایـن مشـکل معرفـی می کنیـم
نـام دارد. ایـن برنامـه بـه شـما کمـک می کنـد کـه از شـر رد و بـدل ایمیل هـا بین 
مشـتریان و همـکاران خـالص شـوید. بایـد توجـه کـرد که پیگیری زمان مناسـب 
بـرای قرارهـای مالقـات در بیـن چندیـن تقویم کاری یکـی از زمانبرتریـن کار های 

اسـت. روزانه 
ایـن نرم افـزار سـاز و کاری سـاده و تاثیرگـذار دارد. در قدم اول شـما تقویم هـای 
پیشـین خـود را مسـتقیما بـا Calndly هماهنـگ می کنیـد. ایـن ابـزار بـه شـما 
امـکان می دهـد کـه بـه مشـتریان، همـکاران و هرکـس دیگـر اجـازه دهیـد کـه 
زمان هـای مـورد نظـر خـود را مسـتقیما بـه تقویـم شـما اضافـه کننـد. هرچنـد 
ایـن بـه ایـن معنـی نیسـت کـه سـایرین می تواننـد زمـان و مـکان مالقات هـای 
شـما را مشـاهده کننـد. بلکـه نرم افـزار برنامه هـای شـما را بـه شـکل خصوصـی 
نگـه مـی دارد و تنهـا زمان هـای در دسـترس بـرای مالقـات را به سـایرین نشـان 
ایـن  تنظیمـات  ویرایـش و شخصی سـازی هسـتند(.  قابـل  البتـه  )کـه  می دهـد 
نرم افـزار بسـیار منعطـف و کاربـردی طراحـی شـده اسـت. بـا اسـتفاده از یکـی از 
ایـن برنامه هـا می توانیـد صرفـه جویـی محسوسـی در وقت خـود در هنـگام کار با 

ایمیل هایتـان داشـته باشـید.

گاو صندوقی برای اطالعات دیجیتال
 گلسـا ماهیـان

جیمیلتان را بعد از فوت به ارث بگذارید

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان


