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بــه دلیل زیاد بودن تعــداد کاربران وینــدوز معموال در 
بایت، نــرم افزارهایی را به شــما معرفی می کردیم که 
برای سیســتم عامل ویندوز طراحی شده بودند. در حال 
حاضر عالقه کاربران به اســتفاده از سیســتم های اپل 
بســیار بیشتر از گذشته شده است و شاید بد نباشد که با 
برخی از نرم افزارهــای کاربردی که به طور اختصاصی 
برای یک سیستم ساخته و توسط اپل طراحی شده است، 
آشــنایی پیدا کنید. با توجه به این امر این هفته به شما 
یک ویرایشگر متن برای سیستم های مک معرفی خواهیم 
کرد که تکست پد نام دارد.TextPad یک ویرایشگر متن 
است که عالوه بر ویژگی ها و ابزارهای ویرایشگر استاندارد 
سیستم عامل، امکانات پیشرفته تری را در اختیار کاربران 
قرار می دهد. به عبارتی دیگر TextPad  ابزاری کاربردی 

اســت که در قالب یک رابط کاربری ساده قابلیت های 
پیشــرفته ای را در اختیار کاربران قــرار می دهد. محیط 
کاری نرم افزار به شیوه ای طراحی شده است که کاربران 
می توانند به طور همزمان بر روی چندین سند متنی کار 
کنند و با تب های مجزا به هر سند دسترسی سریع داشته 
باشند و یا به صورت خط به خط تمام محتوای یک سند 
متنی را مقایسه کنند. TextPad نرم افزار محبوبی است 
که می تواند یک جایگزین مناسب و قدرتمند برای برنامه 
Notepad  باشد، این نرم افزار می تواند به عنوان ابزاری 

برای ایجاد و ویرایش فایل های متنی برای صفحات وب 
ســایت و یا به عنوان یک محیط  برنامه نویســی برای 
کدنویسی مورد اســتفاده قرار گیرد. از جمله قابلیت های 

اصلی این برنامه می توان به این موارد اشاره کرد:
- ویرایش فایل های حجیم

- مقایسه خط به خط دو یا چند فایل متنی
- پنجره اکسپلورر

Universal Naming یونیکــد  از  پشــتیبانی   - 
 Convention (UNC)

spelling checker ابزار -
- ویرایش همزمان فایل های متنی

undo/redo ویژگی -
- کپی و چسباندن متون با انتقال کامل کاراکترها، فاصله، 

رعایت نظم خطوط
- حاشیه بندی خودکار متن

- موتور جستجو و جایگزینی قدرتمند
- پشتیبانی از زبانه ها )Tab( متعدد

- مناسب برای استفاده به عنوان محیط کدنویسی
- فعال بودن منوی راست کلیک

- دارای نوار وضعیت فعال
- پیش نمایش متن قبل از پرینت

این برنامه، ابــزاری کم حجم و قدرتمند در زمینه ویرایش 
زبان های برنامه نویسی می باشد. شما با استفاده از این نرم 
افــزار می توانید کدهای اماده را بــه بهترین نحو ویرایش 
کنید. همچنین این ابزار از برترین زبان های برنامه نویسی 
پشتیبانی می کند.TexPad قابلیت کد نویسی به زبان های 
مختلف مانند : CSS ، HTML ، JAVA و... را دارا می باشد. 
این نرم افزار قابلیت غلط یابی را دارا می باشــد که می توانید 
کدهای نوشته شــده را جست وجو و اگر اشتباهی در میان 
آن ها وجود داشــت پیدا کند و به شما هشدار دهد. پنجره 
اصلی این نرم افزار به بخش های گوناگونی تقسیم شده است 
که دسترســی به ابزارهای مختلف را ممکن می سازد. این 
نرم  افزار امکاناتی نظیر ابزار جست وجوی فایل، ابزار مقایسه 
فایل ها و موارد این چنینی را در خود جای می دهد. شــما 
به طور همزمان می توانید بر روی اسناد مختلف کار کنید. 
نرم افــزار TextPad از زبانه های )tab( متعدد پشــتیبانی 
می کند، بنابر این هر فایــل در یک زبانه جدید و در باالی 

پنجره اصلی فهرست بندی می شود.
https://www.texpadapp.com/osx

بســیاری از ما با تورنت آشنا هستیم و حداقل چندباری 
اسم آن به گوشمان خورده است؛ اما شاید تا به حال پیش 
نیامده آنقدر کنجکاویمان زیاد شود که بخواهیم سر از ساز 
و کار تورنت دربیاوریم و ببینیم اصال این تورنت چه چیزی 
است. در این هفته ما قصد داریم نگاهی کوتاه به فایل های 
تورنت، چگونگی کار تورنت و متداول ترین مفهوم هایی که 

درباره تورنت وجود دارد بپردازیم. 

تورنت چیست؟ 

در ساده ترین توضیح ممکن می توانیم تورنت را یک نوع 
فایل به حساب بیاوریم. اطالعاتی در این فایل وجود دارد 
که به فایل ها و فولدر هایی  که هم اکنون در حال توزیع 
هستند، مربوط می شوند. برای مثال، اگر شما می خواهید 
آخرین نســخه از سیســتم عامل اوبونتو را دانلود کنید، 
فایِل   تورنــت  اوبونتو حاوی اطالعاتی درباره فایل ها و 
فولدر هایی است که شما برای دانلود اوبونتو به آن ها نیاز 
دارید. فایِل  تورنت همچنین اطالعاتی درباره محلی که 
می توانید فایل ها و فولدر هــای مربوطه را دریافت کنید، 
دربردارد. دیگر اطالعاتی که در یک فایل چند کیلوبایتی 
تورنت حضور دارد، مقادیر هش )hash( هستند که برای 

تایید اطالعات یک فایل استفاده می شوند.

چگونه تورنت کار می کند؟ 

فایل های تورنت، انتقال داده و فایل های بزرگ از یک 
سیستم به سیستم دیگر را آسان می کنند. تورنت کردن 
یک فایل به این معنی اســت که فایل مشخص را در 
یک شبکه peer to peer یا همتا به همتا منتقل کنید. 
اطالعات فایل ها به صورت بیت های جداگانه ارســال 
می شوند و شما ممکن است تمام فایل را از یک شخص 
واحد دریافت نکنید. بــا این حال با توجه به اطالعات 
هشــی که در فایل تورنت وجود دارد، در نهایت شــما 
حجم کلی فایل مورد نظر خود را دریافت خواهید کرد و 
آن بیت ها در کنار هم می توانند در نهایت تشکیل یک 
حجم کلی از اطالعات را بدهند. اما الزمه این که بتوانید 
یک فایل را دریافت کنید این اســت که آن فایل هنوز 
توسط فرد یا افراد دیگری به صورت بیت های جداگانه 

در حال ارسال باشند.

کالینت  تورنت چیست؟ 

کالینت یا نرم افزار های تورنت را می توان شبیه به یک پل در 
نظر گرفت که وظیفه انتقال یک فایل از سیستمی به سیستم 
دیگر را به عهده می گیرند. خود فایل تورنت اطالعات الزم 
را برای این که از کجا باید فایل را دریافت کند، به کجا باید 
اطالعات را ارســال کند یا چگونه در نهایت همه بیت های 
دریافتی را در کنار یکدیگر بگذارد را در اختیار دارد، اما کالینت 
تورنت می تواند با گرفتن فایل تورنت تمام اطالعات را اجرایی 
کند و ارتباطی بین چندین سیستم جداگانه به وجود آورد تا 
در نهایت شــما بتوانید اطالعات را دریافت یا ارسال کنید.

مفاهیم تورنت 

شاید تا به حال شنیده اید که همیشه تورنت هایی که دانلود 
کرده اید را سید کنید. اما این مفاهیم چه معنایی دارند؟ 

 Seeds

قبال گفتیم که فایل های تورنت به صورت P2P یا از یک سیستم 
واحد به یک سیســتم واحد دیگر منتقل می شوند. در واقع شما 
فایل های خود را از سیستم شخص دیگری دانلود می کنید که در 
همان زمان در حال آپلود آن فایل است. یک سید یا سیدر کسی 
است که حجم کامل فایل را در اختیار دارد؛ نه یک تکه یا بایت هایی 
از آن را. بنابراین زمانی که شما دانلود خود را به پایان می برید اما هنوز 
آپلود فایل را متوقف نکرده اید، شما تبدیل به یک سیدر شده اید.

 Peer

پیر کسی است که بخش هایی یا بایت هایی از یک فایل 
که شــما قصد دانلود آن را داریــد در اختیار دارد و هنوز 
موفق به دانلود حجم کامل آن فایل نشده است. بنابراین 
همین که شما شروع به دانلود یک فایل تورنت کنید، شما 
هم با داشتن بایت ها یا بخش هایی از آن فایل تبدیل به 
یک پیر شده اید. همین که شما بخش هایی از فایل را در 
سیستم خود دریافت کردید، تبدیل به یک منبع می شوید 
که دیگران می توانند از شما فایل های خود را دریافت کنند.

 Leechers

لیچر اما کسی اســت که فایل مورد نظر خود را دریافت 
کــرده اما اجازه نمی دهد هیچ کس دیگــری بتواند از او 
فایلی را دانلود کند. لیچرها فایل مورد نظر خود را از بقیه 

می گیرند اما هیچ چیزی را پس نمی دهند.

سایت های تورنت 

سایت های تورنت پایگاه  های داده بسیاری از فایل های چند 
کیلوبایتی تورنت هستند که شخص می تواند با جستجو در 
آن فایــل مورد نظر خود را پیدا کنــد و تورنت آن فایل را 
دریافت کند. تعداد فایل های تورنت به میلیون ها عدد می رسد 
و به همین دلیل نیاز است تا محلی برای ذخیره و جست وجو 

با دسته بندی های مشخص برای آن ها وجود داشته باشد. 

 سـالم بایـت، چگونـه می تـوان فایل هـای تکـراری را در وینـدوز 
پیدا کـرد و آن هـا را حـذف کرد؟

فایل هـای تکـراری بـا محتـوای یکسـان، تنهـا فضـای سیسـتم شـما را اشـغال 
می کننـد و وجودشـان هیچ گونـه ضرورتـی نـدارد. بـا اسـتفاده از ابزارهایـی کـه در 
ایـن ترفنـد معرفـی می شـوند، می توانیـد این گونـه فایل هـا را بیابیـد و بـه آسـانی 
حذف شـان نماییـد. فایل هـای تکـراری اغلـب در اثر فعالیـت  نرم افزار هـای مختلفی 

کـه بـر روی سیسـتم نصـب کرده ایـد ایجـاد می گردنـد.
CCleaner بهترین ابزار که شاید قباًل آن را نصب کرده باشید

ایـن برنامـه، نرم افـزاری محبـوب در بیـن کاربـران مختلـف می باشـد، زیـرا دارای 
رابـط کاربـری بسـیار سـاده ای اسـت. هـدف اصلـی ایـن برنامـه، حـذف تمامـی 
فایل هـای تکـراری و بـی ارزش می باشـد. ایـن نرم افـزار بـرای اندرویـد نیز توسـعه 
داده  شـده اسـت. برای اسـتفاده از این برنامه، مسـیر  Tools > Duplicateرا دنبال 
کنیـد،  از ایـن کـه گزینـه Include files and subfolders فعـال اسـت، اطمینان 
حاصـل کنیـد. حـاال کافی سـت مـکان خاصـی را بـرای برنامـه تعییـن کنیـد یـا به 
آن اجـازه دهیـد کـه تمـام سیسـتم شـما را بررسـی کنـد. ایـن نرم افـزار مـی تواند 
تمامـی فایل هـای Hidden را کـه از دیـد شـما مخفـی هسـتند نیـز بررسـی کند و 
در صـورت وجـود فایل هـای تکـراری، اقـدام به حـذف آن هـا نماید. پـس از این که 
این گونـه فایل هـا توسـط برنامـه پیـدا شـد به شـما امـکان انتخـاب و حـذف آن ها 
 https://www.piriform.com/ccleaner را می توانیـد از CCleaner .را می دهـد

نمایید. دانلـود 
SearchMyFiles انتخاب دوم، با فیلترهای پیشرفته تر

ایـن برنامـه نسـبت به CCleaner پیشـرفته تر عمل مـی کند و فیلترهـای مختلفی 
را در اختیـار شـما قـرار می دهد. پس از باز کردن برنامه با محیط بسـیار پیشـرفته ای 
قـرار می دهـد. اختیـار شـما  را در  امکانـات زیـادی  بـه رو خواهیـد شـد کـه   رو 

Duplicate Files را انتخـاب نماییـد و در آن فیلترهایـی نظیـر انتخـاب فایل هـای 

اصالح شده، فایل های ساخته شده و ... را بر روی جست و جوی برنامه اعمال نمایید. 
http://www.nirsoft.net/utils/search_my_files.html از SearchMyFiles 

قابـل دریافـت اسـت. الزم بـه ذکر اسـت خیلـی از وب سـایت ها dupeGuru را نیز 
بـه عنـوان یـک نرم افزار در ایـن زمینه معرفـی می کنند، امـا این برنامه یـک برنامه 

مفید نیسـت زیرا دیگر توسـط ویندوز به شـکل رسـمی پشـتیبانی نمی شـود.

 سـالم بایـت، مـن فایل هایی بـا فرمـت WAV دارم و متاسـفانه 
ایـن فایل هـا را نمی توانـم بـا اسـتفاده از نـرم افـزار FL Studio باز 
کنـم، در حالـی کـه دوسـتم می توانـد ایـن فایل هـا را با همیـن نرم 
افـزار بـاز کنـد، آیـا راهـی وجـود دارد مـرا بـرای رفع این مشـکل 

کنید. راهنمایـی 
در گذشـته تولیـد یـک موزیـک توسـط ابزارهـای پیشـرفته و به دسـت اشـخاص 
بـا  می توانـد  نیـز  عـادی  کاربـر  یـک  حتـی  امـروزه  امـا  می شـد  انجـام  ماهـر 
از  از نرم افزار هـای مخصـوص موزیک هـای جذابـی خلـق کنـد. یکـی  اسـتفاده 
ایـن نرم افزارهـا، FL Studio اسـت کـه می توانـد ایـن مهـم را بـه خوبـی انجـام 
دهـد. در ایـن بیـن ممکـن اسـت کاربـران این نرم افـزار با مشـکل پخش نشـدن 
فایل هـای wav روبـه رو شـوند کـه شـاید در ظاهـر مشـکل خاصـی نباشـد امـا 
اکثـر قابلیت هـا و صدا هایـی کـه بـا ایـن نـرم افـزار تولید می شـود بـا اسـتفاده از 
ایـن فرمـت صوتـی انجـام می گیـرد و از کار افتادن آن مسـاوی اسـت بـا کاهش 
چشـم گیر کارایـی نرم افـزار. در ادامـه بـه نحـوه رفع ایـن مشـکل می پردازیم. اگر 
توجـه داشـته باشـید اگـر این فایـل هـا از کار بی افتنـد اکثر Sampleهایـی که در 
پوشـه Packs موجـود اسـت از کار خواهنـد افتـاد. در نتیجـه بـرای نواختـن یک 

موسـیقی بـه مشـکل برمی خوریـد.
برای رفع این مشکل در ویندوزهای ۳۲ بیت به آدرس زیر

C:\Program Files (x86)\Image�Line\FL Studio 12\System\Install�

ers\VorbisACM

و در ویندوزهای ۶۴ بیت به آدرس زیر بروید:
C:\Program Files (x86)\Image�Line\FL Studio 12\System\Install�

ers\VorbisACM_x64

 Rus as Adminstrator راسـت کلیک کـرده و install.bat سـپس بر روی فایـل
را برگزینیـد. بـا ایـن کار کدک هـای پخـش فرمـت OGG و WAV دوبـاره نصـب 

شـده و ایـن مشـکل رفع خواهد شـد.

 Adobe Captivate سـالم بایت، چگونه می توان در نرم افـزار 
بـدون نیـاز به نرم افـزار جانبی، تایپ فارسـی کرد؟

Adobe Captivate نرم افـزاری قدرتمنـد در زمینـه سـاخت آموزش هـای تعاملـی 

محسـوب می شـود کـه دارای امکانات زیـادی برای این کار اسـت. در ایـن نرم افزار 
هماننـد دیگـر نرم افزارهای سـاخت شـرکت Adobe، امـکان تایپ فارسـی به طور 
پیش فـرض وجـود نـدارد. اما با اعمـال تغییراتـی در تنظیمـات برنامـه، قابلیت تایپ 
فارسـی در محیـط برنامـه فعال می شـود. در ایـن ترفند بـه معرفی نحـوه انجام این 

کار می پردازیـم.
 ابتـدا نرم افـزار را اجـرا کرده از منـوی Edit گزینـه Preferences را انتخاب کنید. 
Global Preferences: General Settings اکنـون دو گزینـه انتهایـی قسـمت 

را فعـال نماییـد و روی دکمـه OK کلیـک کنیـد. در نهایـت برنامه را کاماًل بسـته و 
مجـدداً اجـرا کنیـد و از امکان تایپ مسـتقیم فارسـی لـذت ببرید.

یک ویرایشگر متن برای اپل دوستان
 گلسـا ماهیـان

تورنت چیست و چگونه کار می کند؟

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان


