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J    آیا روشـی برای حـذف ویروس ها از سیسـتم، به جـز نصب مجدد
دارد؟ وجود  ویندوز 

ــج،  ــه منظــور حــذف ویروس هــا از سیســتم بایســتی از ویروس یاب هــای رای ــه، ب بل
معتبــر و بــه روز اســتفاده کنیــد. الزم اســت بدانیــد کــه هیــچ نیــازی بــه نصــب مجدد 
وینــدوز در جهــت از بیــن بــردن ویــروس از روی سیســتم نمی باشــد. البتــه در مــوارد 
خــاص ممکــن اســت ویروس هــا طــوری در سیســتم شــما نفــوذ کــرده باشــند کــه 
باعــث تخریــب فایل هــای سیســتمی شــده و در نتیجــه بــه منظــور اصــالح سیســتم 
شــما ناگزیــر بــه فرمــت درایــو سیســتم عامــل و نصــب مجــدد وینــدوز گردیــد امــا در 
ــا انجــام  ــا توســط ویروس یاب ه ــردن ویروس ه ــن ب ــایی و از بی ــی شناس ــت کل حال
ــتفاده  ــه روز اس ــای ب ــواره از ویروس یاب ه ــه هم ــید ک ــته باش ــت داش ــرد. دق می گی

کنیــد تــا مشــکلتان حــل شــود.

J    لطفـأ توضیـح دهیـد کـه آیـا نصـب وینـدوز در سـایر درایو هـای
سیسـتم به جـز درایـو C، در عملکرد سیسـتم مشـکل ایجـاد می کند؟

خیــر، الزم اســت بدانیــد کــه هیچ گونه الزامــی بــرای نصــب وینــدوز بــرروی 
درایــو C وجــود نــدارد. بدیــن دلیــل کــه در نســخه های قبــل از وینــدوزXP حافظــه 
مدیریــت فایل هــا فقــط در درایــو C نصــب بــوده و همچنیــن سیســتم عامل 
ــاال  ــرای ب ــه ب ــت، در نتیج ــوده اس ــاط ب ــه در ارتب ــش از حافظ ــن بخ ــا ای ــته ب پیوس
بــردن ســرعت سیســتم بهتــر بــوده کــه سیســتم عامــل در درایــو C نصــب گــردد. این 
امــر باعــث گردیــد کــه درایــوC امــروزه بــه عنــوان یــک درایــو رایــج بــرای نصــب 
وینــدوز شــناخته شــود. امــروزه بــا بــه روی کار آمــدن هارددیســک های بــا ســرعت 
ــرروی فایل هــای خــود، دیگــر  ــد ب ــای سیســتم عامل های جدی ــاال و مدیریــت پوی ب

ــد. ــوC نمی باش ــدوز روی درای ــب وین ــه نص ــازی ب نی
وینـدوز بـرای نصب شـدن برروی سیسـتم احتیاج به میـزان حافظه نسـبتا باالیی دارد، 
بنابرایـن شـما مجـاز به نصـب وینـدوز روی هر یـک از درایو های سیسـتم کـه از فضا 

حافظـه کافی برخوردار می باشـند هسـتید.

J    2010 یـک تصویر را Microsoft O�ce Word می خواهـم در محیـط
بـه عنـوان Background انتخـاب کنـم، لطفـا راهنمایی کنیـد که چگونه 

می توانـم ایـن کاررا انجـام دهم.
 2010 Word در محیـط Background بـه منظـور انتخـاب یـک تصویـر بـه عنـوان

بایسـتی مراحـل زیـر را انجـام دهید:
 Page بروید. سـپس از قسـمت Page Layout ابتـدا از نـوار باالی صفحه به سـربرگ
Background بـرروی گزینـه Watermark کلیک کنید تا پنجـره Confidential در 

زیـر گزینـه فوق برای شـما ظاهر شـود.
اگــر می خواهیــد تصویــر خاصــی را بــه عنــوان Background فایــل Word خــود 
داشــته باشــید بایســتی از قســمت پاییــن پنجــره گزینــه Custom Watermark را 
انتخــاب کنیــد تــا پنجــره Printed watermark بــرای شــما بــاز شــود. در نهایــت 
ــه Picture Watermark می توانیــد  ــا فعــال کــردن گزین از طریــق ایــن پنجــره ب
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه تنظیم ــن ب ــرده و همچنی ــاب ک ــود را انتخ ــوب خ ــس مطل عک
ــی  ــت انتخاب ــدازه فون ــت، ان ــوع فون ــان، ن ــد زب ــر مانن ــرروی تصوی ــته ب ــن نوش مت
ــه منظــور وضــوح متــن  و... دسترســی داشــته باشــید. دقــت داشــته باشــید کــه ب
نوشــته شــده روی تصویــر بهتراســت گزینــه Washout را در حالــت انتخــاب شــده 

قــرار دهیــد.

J    بـه ADSL مدتـی اسـت هنگامـی کـه می خواهـم توسـط مـودم
اینترنت متصل شـوم، به محض باز کـردن Internet Explorer سیسـتمم 
هنـگ کـرده و در نتیجه نمی توانم به اینترنت دسترسـی داشـته باشـم. 
الزم اسـت بگویم که ویروس یاب سیسـتم من بـه روز بوده و همچنین 

رایانـه از قطعات سـخت افزاری خوبـی برخوردار می باشـد.
 Internet مشـکل فـوق احتمـاأل بدین دلیل برای شـما ایجاد شـده اسـت که مرورگـر
Explorer آسـیب دیـده و در نتیجـه هنـگام اجـرا دچـار مشـکل می شـود. بهتراسـت 

 Firefox خـود را عـوض کـرده و یـا ایـن کـه از سـایر مرورگر هـا ماننـد IE مرورگـر
اسـتفاده کنیـد. در غیـر ایـن صـورت، چنان چـه از سـخت افزار خـود مطمئن هسـتید، 

مشـکل بـه عـدم کارکـرد صحیـح سیسـتم عامل مربـوط خواهد شـد.

J    نصـب Eset Smart Security بـر روی سیسـتم مـن آنتـی ویـروس
می باشـد، می خواهـم ویروس یـاب خـود را به طـور موقتـی غیرفعـال 
کنـم؛ لطفـا راهنمایی کنید کـه چگونه می توانـم ایـن کار را انجام دهم.

به منظور غیر فعال کردن ویروس یاب خود بایستی از روش زیر استفاده کنید:
کلیـک  سـاعت  نـوار  در  ویروس یـاب  بـه  مربـوط  آیکـن  بـرروی  بایسـتی  ابتـدا 
راسـت کـرده تـا پنجـره مربـوط بـه ایـن تنظیمـات برای شـما باز شـود. سـپس شـما 
 Disable Antivirus and Antispyware می توانیـد با کلیک کـردن بـرروی گزینـه
protection، ویروس یـاب سیسـتم خـود را موقتـأ غیرفعـال کنید. چنان چـه بخواهید 

مجـددا ویروس یـاب خـود را فعـال کنیـد می توانید به مسـیر ذکر شـده بروید و سـپس 
گزینـه Enable را انتخـاب کنیـد.

سه بعدی طراحی کنید

هم  دوبعدی  طراحی های  موارد  از  بسیاری  در  اکنون 
دیگر نیاز کاربران را برآورده نمی کنند و بیشتر افراد به 
مسلما  شده اند.  کشیده  بعدی  سه  طراحی های  سمت 
آشنایی  مختلف  گرافیکی  نرم افزار های  با  کار  به  اگر 
داشته باشید، طراحی دیجیتال هنر بسیار لذت بخشی 
برایتان خواهد بود و شاید هیچ گاه به عنوان یک حرفه 
به آن نگاه نکنید و تنها برای لذت بردن از نتیجه کاری 
در  بیاورید.  رو  طراحی  کار های  به  می دهید  انجام  که 
این هفته به شما نرم افزاری را برای طراحی تخصصی 
که  افرادی  که  می کنیم  معرفی  بعدی  سه  صورت  به 
در سطح آماتور قرار دارند هم می توانند از امکانات آن 
ارتباط  آن  کاربری  محیط  با  آسانی  به  و  کرده  استفاده 
برقرار کنند. این نرم افزار که مایا نام دارد، در ابتدا توسط 

شرکت آلیاس ویو فرانت به کاربران عرضه شد و بعد از 
اتودسک  نام  با  معروفی  شرکت  توسط  شرکت  این  آن 
انیمیشن سازی  و  بعدی  سه  نرم افزار های  سازنده  که 
مایا  بعدی  نسخه های  تمامی  و  شد  خریداری  است، 
توسط   ،Autodesk Maya مایا اتودسک  جدید  نام  با 
یکی  برنامه  این  شد.  عرضه  کاربران  به  شرکت  این 
صورت  به  مدل سازی  نرم افزار های  پیشرفته ترین  از 
متداول ترین  گفت،  بتوان  شاید  و  است  بعدی  سه 
نرم افزاری است که در استودیو های فیلم سازی و تولید 
از  بسیاری  البته  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  انیمیشن 
تولید کنندگان صنعت بازی ها هم از این نرم افزار برای 
طراحی هایشان استفاده می کنند. هر نرم افزاری که به 
دارد  قوت  نقاط  سری  یک  مسلما  می رسد،  محبوبیت 
می شود،  آن  شدن  فراگیر  و  شدن  محبوب  باعث  که 
زمینه  در  نرم افزار  این  که  گفت  باید  هم  مایا  مورد  در 
داشته  قدرتمندی  بسیار  عملکرد  مدل سازی  ابزار های 
از  متخصص  و  بزرگ  شرکت های  تمامی  و  است 
امکانات این نرم افزار در کار های طراحی شان استفاده 
یک  عنوان  به  شما  اگر  مورد  این  از  گذشته  می کنند. 
این  امکانات  از  بخواهید  متخصص  و  حرفه ای  کاربر 
محیط  که می توانید  نرم افزار استفاده کنید، باید بدانید 
دهید  تغییر  خود  میل  مطابق  سادگی  به  را  آن  کاربری 
شخصی سازی  قابلیت  و  انعطاف پذیری  دلیل  به  این  و 
است.  شده  گرفته  نظر  در  نرم افزار  این  برای  که  است 

مطابق  را  نرم افزار  این  می توانید  شما  بر این  عالوه 
نویس  برنامه  اگر  دهید.  توسعه  یا  تغییر  خود  نیاز های 
سی  مانند  نویسی  برنامه  زبان های  به  و  هستید 
بدانید  باید  دارید  کافی  تسلط  پایتون  یا  پالس  پالس 
به  خود،  نیاز  مورد  کد های  نوشتن  با  می توانید  که 
در  که  کنید  اضافه  را  امکاناتی  نرم افزار  این  محیط 
بتوان  شاید  ندارند.  وجود  امروزی  نرم افزار های  بیشتر 
این  که  است  شده  باعث  خصوصیت  همین  که  گفت 
الخصوص  علی  و  شرکت ها  تمامی  توجه  مورد  برنامه 
استودیو های بزرگ فیلم سازی و انیمیشن قرار بگیرد. 
 2003 سال  در  نرم افزار  این  بدانید  که  است  جالب 
برنده جایزه بهترین نرم افزار علمی و فنی شد. تا قبل 
از سال 2010 مایا در دو نسخه با امکانات متفاوت به 
بازار عرضه می شد، اما از اول سال 2010 این نرم افزار 
تنها در یک نسخه ارائه می شود که امکانات آن توسط 
خود کاربر قابل تغییر خواهد بود. از امکانات دیگر این 
برنامه می توان به مواردی مانند مدل سازی چندضلعی 
و  شهودی  کامال  محیط  یک  بودن  دارا  و  پیشرفته 
آسانی  به  برنامه  این  همچنین  کرد.  اشاره  بصری 
می تواند با دیگر نرم افزار های مرتبط شرکت اتودسک 
و  محدود  نسخه  می توانید  شما  کند.  برقرار  ارتباط 

رایگان این نرم افزار را از سایت
 https://sites.google.com/site/autodeskmaya2016/ 

دانلود کنید.

 مراحـل پارتیشن بندی هارددیسک
 با کمک ویندوز

اگـر از جملـه خواننـدگان قدیمـی بایـت باشـید حتمـا 
مطالب گذشـته مـا را مطالعـه کرده اید. در شـماره های 
پارتیشـن بندی  نحـوه  دربـاره  بار هـا  بایـت  قبلـی 
کمـک  بـه  هارددیسـک  درایو هـای  انـدازه  تغییـر  و 
نرم افـزار پارتیشـن مجیـک بـا شـما عزیـزان صحبت 
کرده ایـم. ایـن هفتـه می خواهیـم بـه آمـوزش نحـوه 
وینـدوز  راه انـداز  سـی دی  کمـک  بـه  پارتیشـن بندی 
نصـب  مرتبـه  اولیـن  در  بیشـتر  کار  ایـن  بپردازیـم. 
وینـدوز روی رایانـه مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. در 
صورتـی کـه هارددیسـک جدیـدی را بـه رایانـه خـود 
در  شـده  مطـرح  مراحـل  می توانیـد  کرده ایـد  اضافـه 
ایـن مطلـب را دنبـال و اجـرا کنیـد. این کار بـه کمک 
سـایر نرم افزار هـا و همچنین سـی دی و یـا دی وی دی 

اجراسـت. قابـل  وینـدوز  مختلـف  نسـخه های 

قدم اول
اولیـن مرحلـه بـرای انجـام ایـن کار داشـتن سـی دی 
راه انـداز وینـدوز اسـت. اغلب سـی دی های وینـدوز به 
حالـت راه انـداز یـا همـان Bootable ارائـه می شـوند 
نخواهیـد  چندانـی  مشـکل  مرحلـه  ایـن  در  بنابرایـن 
داشـت. در اقـدام بعـد الزم اسـت تـا عملیاتـی را انجام 
دهیـد که سیسـتم بتوانـد در زمـان راه انـدازی به جای 
هارددیسـک و یـا سـایر ابزار هـا، درایـور سـی دی یـا 
آن  بر اسـاس  و  کنـد  شناسـایی  را  شـما  دی وی دی 
بـاال بیایـد. اجرایی شـدن ایـن کار الزمه انجـام برخی 
تنظیمات اسـت. یک راه سـاده اسـتفاده از کلید F12 در 
زمان باال آمدن سیسـتم اسـت. در اغلـب مادربورد ها از 
ایـن کلید بـرای ورود به منوی بوت اسـتفاده می شـود. 
آمـدن  بـاال  اولیـه  مراحـل  در  صـورت  ایـن  غیـر  در 
سیسـتم و زمانی که مـارک مادربورد شـما نمایش داده 
می شـود می توانیـد بـا کمی دقت عبارات نوشـته شـده 
در نـوار پایینی صفحـه را مرور و در صـورت نیاز با کلید 
Pause متوقـف کـرده و کلیـد فعال کننـده منوی بوت 

را کـه با همـان عبارت Boot Menu مشـخص اسـت 
را شناسـایی کنیـد. راه دیگـر ورود به صفحـه تنظیمات 
مادربـورد اسـت. بدین صـورت که پس از روشـن کردن 
سیسـتم به طور متوالی کلید Del را فشـار دهیـد تا وارد 

صفحـه تنظیمات شـوید.
 Advanced در اغلـب مادربورد ها بخشـی بـه عنـوان
Bios Features وجـود دارد کـه تنظیمـات مربـوط به 

بـوت سیسـتم در ایـن قسـمت انجـام می شـود. شـما 
بایـد بـه ایـن بخش کـه معمـوال در منوی سـمت چپ 
CD/ را روی First Boot Device قرار دارد وارد شده و
DVD Rom قـرار دهید. اسـتفاده از کلیـد Enter منوی 

انتخـاب این قسـمت را برای شـما بـاز خواهد کـرد. در 
 Advanced Bios Features صـورت نبـودن بخـش
در صفحـه تنظیمـات مادربـورد، در میـان گزینه هـای 
دیگـر جسـت وجو کنیـد تـا بـه بخشـی کـه تنظیمات 
و   First Boot Device، Second Boot Device

Third Boot Device در آن قـرار دارد برسـید. معموال 

هارددیسـک  و  فالپـی  روی  سـوم  و  دوم  بوت هـای 
بـه   ESC کلیـد  بـا  بایـد  ادامـه  در  می شـود.  تنظیـم 
صفحـه اصلـی بازگشـته و با قـرار گرفتـن روی عبارت 

Save&Exit Setup کلیـد Enter را بزنیـد.

بـا ایـن کار سیسـتم مجـددا راه انـدازی خواهـد شـد. 
در صـورت بـودن سـی دی بـوت وینـدوز در درایـور 
پیغامـی  ابتدایـی،  صفحـه  دو  نمایـش  پـس از  شـما، 
 Press Any Key To Boot From عنـوان  تحـت 
سـرعت  بـه  شـد.  خواهـد  داده  نمایـش   CD/DVD

کلیـدی دلخـواه را بفشـارید تـا وارد مراحـل ابتدایـی 
جلـوی  از  نوشـته هایی  شـوید.  وینـدوز  نصـب 
مرحلـه- بـه  تـا  کـرد  خواهـد  عبـور  شـما  چشـمان 
 F8 کلیـد  فشـردن  بـه  ادامـه  بـرای  کـه  برسـید  ای 
ایـن  انجـام  بـه  مربـوط  پیغام هـای  البتـه  دارد.  نیـاز 
کار هـا در نـوار پایینـی صفحـه قابل مشـاهده اسـت. 

هاردیسـک  کـه  می رسـیم  مرحلـه ای  بـه  ادامـه  در 
شـما نمایـش داده می شـود. اگـر از قبـل روی هـارد 
ایـن  در  آن هـا  تمامـی  باشـید  داشـته  درایو هایـی 
می توانیـد  شـما  و  می شـوند  داده  نمایـش  مرحلـه 
یکـی از آن هـا را بـرای نصـب وینـدوز انتخـاب کنید 
امـا اگـر قصـد شـما پارتیشـن بندی اولیـه و یـا تغییر 
پارتیشـن های  ابتـدا  بایـد  پارتیشن بندی هاسـت 
بر طبـق  و   L و   D کلید هـای  کمـک  بـا  را  موجـود 
دسـتوراتی کـه در نـوار پاییـن صفحـه نمایـش داده 
پارتیشـن بندی  بـه  اقـدام  سـپس  و  حـذف  می شـود 

جدیـد کنیـد. ایـن کار هـم بسـیار سـاده اسـت.
 C را بـا فشـردن کلیـد UnPartition Space عبـارت
فعـال و بـا انتخاب حجـم دلخـواه میزان فضـای درایو 
اول را تعییـن و ایـن کار را بـرای سـایر درایو هـا تکـرار 
کنیـد. در ادامـه و در صـورت نیـاز بـه نصـب وینـدوز 
شـده  ایجـاد  درایو هـای  از  یکـی  روی  اسـت  کافـی 
کـه معمـوال درایـو C اسـت کلیک کنیـد. در پایـان به 
خاطر داشـته باشـید این نـوع پارتیشـن بندی اطالعات 
موجـود روی هارددیسـک شـما را از بیـن خواهـد برد. 
در زمانـی کـه حجم هـر پارتیشـن را انتخـاب می کنید 
هـم حواسـتان بـه ایـن موضوع باشـد بـه درایـوی که 
وینـدوز در آن نصـب خواهـد شـد حجـم بیشـتری را 
اختصـاص دهیـد زیـرا کلیـه نرم افزار های نصب شـده 
هـم در همیـن درایـو خواهنـد بـود و احتیاج بـه فضای 
بیشـتری می باشـد. بدون شک پارتیشـن بندی یکی از 
مهم تریـن کار هایی اسـت که بـرای مدیریت آسـان تر 
هارد به شـما کمـک خواهد کـرد. پس سـعی کنید این 

کار را بـه خوبـی فـرا بگیرید.
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