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J    بـه تازگـی هارد سیسـتمم را تعویض کردم لطفـا راهنمایی کنید که
چگونـه می توانـم اطالعات هـارد قبلی خـود را کـه اینترنال بوده اسـت 

به هـارد جدیـد منتقل کنم؟
چنان چـه می خواهیـد اطالعـات هـارد قبلی تان را بـه هارد جدیـد منتقل کنید بایسـتی 
هـارد قبلـی را در کنـار هـارد جدیـد وصـل کنیـد و فایل  هـای را انتقـال دهیـد. شـما 
می توانیـد بـرای درایو هـای هـارد جدید نام گـذاری کنید تا مشـخص باشـند و چنان چه 
اگـر هـارد قبلـی شـما IDE یا نـوع کابلـی قدیمـی می باشـد می بایسـت آن را در حالت 

Slave وصـل کنید.

J    نصـب می باشـد، مدتی C در سیسـتم مـن وینـدوز بـرروی درایـو
اسـت که درایو C سیسـتمم ویروسـی شـده اسـت، لطفا راهنمایی کنید 
کـه برای رفع مشـکل آیا بایسـتی وینـدوز را عـوض کنم و یـا این  که با 

آنتی ویـروس می تـوان ویروس  هـا را نابـود کرد؟
بلـه، چنان چـه از یـک ویروس یـاب سـالم و بـه روز اسـتفاده کنیـد ویروس  هـا توسـط 
آنتی ویـروس از بیـن خواهنـد رفـت. بایسـتی بدانیـد کـه علـت تغییـر وینـدوز و نصب 
مجـدد آن ایـن اسـت کـه یـک سـری از فایل  هـا ویندوز خـراب می شـوند و یـا این  که 
اثـرات مخـرب ویـروس برروی سیسـتم باقـی می ماننـد که در این شـرایط بهتر اسـت 

وینـدوز عوض شـود.

J    بـرروی سیسـتم مـن وینـدوز 7 نصب می باشـد، یـک مـاه بعد از
نصـب وینـدوز سیسـتم من به طـور خـودکار به روز رسـانی می شـود و 
ایـن امرباعـث شـده که صفحـه Desktop سیسـتمم کامال سـیاه شـده 
و همچنیـن نمی توانـم آنتی ویـروس Node32 را آپدیـت کنـم. لطفـا 
راهنمایـی کنیـد که بـرای حل مشـکل چه تنظیماتـی را بایسـتی اعمال 

کنم تـا سیسـتم به طـور خـودکار آپدیت نشـود؟
بایسـتی بدانیـد که به روز رسـانی نـود 32ارتباطـی به، به روز رسـانی  ها خـودکار ویندوز 
7 نـدارد. مشـکل آپدیـت نشـدن ویروس یـاب شـما احتمـاال بـه دلیـل Expire شـدن 

نرم افـزار آنتی ویـروس ایجاد شـده اسـت.
 Control چنان چـه می خواهیـد به روزرسـانی  ها وینـدوز7 را غیرفعال کنید بایسـتی بـه
Panel برویـد و Update Windows را انتخـاب کنید. سـپس از پنجره باز شـده برروی 

 Recommended کلیـک کنیـد. در مرحلـه بعد گزینه  هـا Change Settings گزینـه
Update، Who can install updates و Microsoft Update را از حالـت انتخـاب 

کنید. خارج  شـده 
 Never گزینـه Important Updates دقـت داشـته باشـید کـه بایسـتی در قسـمت

کنیـد. انتخـاب  را   Check for Updates

J    آیـا وینـدوز 64بیتی در مقایسـه با ویندوز 32 بیتی فضای بیشـتری
می کند؟ رااشـغال  ازهارد 

بـه طـور کلـی هنگامی  کـه فضـای آدرس دهـی افزایـش پیـدا می کند بـه مـوازات آن 
بـرای مدیریـت حافظـه و برنامه  هـای در حال اجرا به فضـای حافظه رم و هارد دیسـک 
بیشـتری نیازمی باشـد. با اسـتفاده از فضـای آدرس دهی بیشـتر می تـوان برنامه  هایی با 

حجـم باالتـر و همچنین تعـداد برنامه  های بیشـتری را اجـرا کرد.
بنابرایـن هنگامی  کـه سیسـتم عامـل از 32 بیتی به 64 بیتـی تغییرمی کند تعـداد برنامه 
بیشـتری را سیسـتم عامـل می توانـد اجـرا کنـد؛ بر همین اسـاس سیسـتم عامـل برای 
مدیریـت حافظـه و پردازنـده تعـداد بالك  های کنترلـی برنامـه (PCB) بیشـتری را باید 
در حافظـه سیسـتم عامل خـود ذخیـره کند.ایـن بالك  هـا اطالعـات دقیـق هرپردازش 
اعـم از، وضعیـت اجـرا، آدرس  های حافظـه تخصیص یافتـه و مابقی اطالعـات اجرایی 
را در خـود ذخیـره می کنند. سیسـتم عامل بـه منظورمدیریت حافظه و پردازنده بایسـتی 
PCB هـا را درحافظـه جانبـی ذخیـره کنـد، بنابراین بـا افزایش تعـداد برنامه  ها سیسـتم 

بایـد تعـداد بیشـتری از PCB هـا را در حافظـه سیسـتم عامـل کـه بر روی هارد دیسـک 
کند. ذخیره  اسـت 

J    سیسـتم مـن از طریق تلفـن به اینترنـت متصل می شـود، هنگامی
کـه رایانـه خامـوش اسـت و تلفن زنـگ می زند سیسـتم خود بـه خود 
روشـن می شـود. لطفـا راهنمایی کنید کـه چگونـه می توانـم از این کار 

جلوگیـری کنم؟
 bios بـه تنظیمات Del سیسـتم خـود را راه اندازی مجدد کنید و سـپس با فشـردن کلید
وارد شـوید. منو هـای این قسـمت بسـته به نـوع مادربورد شـما متفاوت اسـت. به منوی 
Power Management برویـد و گزینه  هـای مختلـف ماننـد Modem Ring on را 

غیرفعـال کنیـد تـا در هنـگام زنگ تلفن رایانه شـما روشـن نشـود. فرامـوش نکنید که 
تغییـرات را بایـد ذخیره کنید و سـپس از bios خارج شـوید.

لطفـا چنـد نرم افـزار بـرای پخـش DVD در رایانـه معرفـی کنیـد کـه از کیفیـت عالـی 
برخـوردار باشـند.برای پخـش DVD می توانیـد از نرم افزار هـای رایـج و موجـود ماننـد 
power DVD، KM و همچنین media player اسـتفاده کنید. الزم اسـت توجه داشـته 

باشـید چنان چـه می خواهیـد از Media player اسـتفاده کنیـد بایسـتی codec هـای 
الزم بـرای اجرای DVD را داشـته باشـید.

جادوی طراحی با نرم افزاری قدرتمند

نرم افزارهـای طراحی همیشـه مـورد عالقه همـه بوده و 
خواننـدگان بایـت با وجـود این کـه بار ها تعـدادی از این 
نـرم افزار هـا را بـا کاربرد هـای متنـوع معرفـی کرده ایـم 
بـاز هـم تقاضـای معرفی تعـداد بیشـتری از نـرم افزار ها 
را داشـته اند. بـه همین دلیـل در این هفتـه تصمیم بر این 
گرفته ایـم کـه نرم افـزار Adobe illustrator را به شـما 
معرفـی کنیم. همـان طور که از نام آن مشـخص اسـت، 
ایـن نرم افـزار محصولـی از شـرکت ادوبـی می باشـد و 
اگـر بخواهیـم مقایسـه ای بـا دیگـر نـرم افزار هـای این 
شـرکت داشـته باشـیم بایـد گفت کـه این محصـول به 
نسـبت جدیدتـر از دیگر محصوالت ادوبی می باشـد. این 
برنامـه به طور حتم یکـی از قدرتمندترین نـرم افزار های 
طراحـی و ویرایـش اسـت و ایـن کار را بـرای شـما بـه 

صـورت وکتـور انجـام خواهـد داد. بایـد اطمینان داشـته 
باشـید کـه کار کردن با این نرم افزار بسـیار آسـان اسـت 
و اگـر بـه کار کـردن بـا نـرم افزار هـای مشـابهی چـون 
فتوشـاپ، عـادت داریـد مسـلما بـه انجـام طراحی  هـا با 
اسـتفاده از این برنامه هم تسـلط خواهید داشـت. در مورد 
قـدرت ایـن نرم افزار هـم باید بگوییـم که ایـن برنامه به 
قدری کامل و پیشـرفته اسـت کـه در حال حاضر بیشـتر 
شـرکت  های تبلیغاتـی و طراحـی کـه در دنیـا فعالیـت 
دارنـد، از ایـن نرم افـزار بـرای طراحی  های خود اسـتفاده 
می کننـد. چنـد وقتـی اسـت کـه شـرکت ادوب، نسـخه 
CS6 از ایـن محصـول را ارائه کرده و امکانـات جدیدی را 
به این نسـخه اضافه کرده اسـت تا کاربـران قابلیت  های 
جدیـد و بیشـتری را در اختیـار داشـته باشـند. بـه ایـن 
ترتیـب شـما بـا اسـتفاده از ایـن نرم افـزار قـادر خواهیـد 
بـود که بـه طراحی بـرداری روی تصاویر، انیمیشـن  های 
فلـش و کلیـه فایل  هـای تصویـری بپردازیـد. نـوار ابزار 
جدیـدی کـه بـرای ایـن برنامـه در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت بسـیار کامل تـر از نسـخه پیشـینش اسـت و بـه 
عبارتـی در یـک کالم می تـوان گفـت کـه افـرادی کـه 
از ایـن نرم افـزار اسـتفاده می کننـد، معتقـد هسـتند کـه 
بـا اسـتفاده از ایـن برنامه حتی می تـوان جادوگـری کرد 
و تصاویـر را بـه گونـه ای تغییـر داد یـا طراحـی کـرد که 
قابل تشـخیص از نسـخه ابتدایی نباشـند. کلیـه طراحی 
طرح  هـای وکتـور بسـیار پیچیـده انجـام خواهـد شـد و 

قابلیت  هـای گسـترده ای خواهـد داشـت. بـرای این کار 
یـک تایپوگرافـی بسـیار پیشـرفته بـا ابـزار مخصـوص 
ایـن کار در نظـر گرفتـه شـده اسـت. از دیگـر امکانـات 
ایـن برنامـه می تـوان بـه امـکان رنـگ کـردن تصاویر 
بـا خاصیـت گرادیانـت بـه صورت طیـف رنگـی از رنگ 
خـاص به رنـگ متفاوت دیـر و با امکان تعیین شـفافیت 
رنگ، اشـاره کـرد. همچنین شـما قـادر خواهیـد بود که 
کلیـه طـرح ریزی  هـا و عـالوه بر ایـن رنـگ آمیزی  هـا 
را بـه صـورت پرسـپکتیو انجـام دهید. همچنیـن امکان 
ایجـاد Stroke هـای بسـیار زیبـا، ظریف و حرفـه ای هم 
بـرای شـما در نظـر گرفته شـده اسـت. یکـی از مزایای 
ایـن نرم افـزار ایـن اسـت کـه در آن مدیریـت الیه  هـا 
بسـیار آسـان اسـت و اگـر شـما در گذشـته تا حـدی کار 
با فتوشـاپ را تجربـه کرده اید می توانید اطمینان داشـته 
باشـید که بـرای کار کـردن با ایـن برنامه هیچ مشـکلی 
نخواهیـد داشـت. همچنیـن ایـن برنامـه قادر اسـت که 
بـا نـرم افزار هـای گرافیکـی دیگـری کـه بـه شـرکت 
 Catalyst، Fireworks، ادوبی اختصـاص دارند از جملـه
Flash و همچنین فتوشـاپ هم سـازگار شده و همکاری 

داشـته باشـد. خروجی این نرم افـزار می توانـد به صورت 
فایل  هـای پـی دی اف از طرح  های کشـیده شـده باشـد.
http://adobe-illustrator. ایـن برنامـه را از سـایت
en.softonic.com/ دانلـود کـرده و لـذت کار با آن را 

تجربـه کنید.

سردرگمی در میان ابزار های دیجیتال

شباهت  ها و تفاوت  های لپ تاپ ها و تبلت  ها
در این هفته قصد داریم تا با شما درباره خرید لپ تاپ و 
در  حاضر  حال  در  افراد  از  بسیاری  کنیم.  صحبت  تبلت 
زمان خرید یک ابزار دیجیتالی جدید برای خودشان دچار 
سردرگمی می شوند و نمی توانند دقیقا تصمیم بگیرند که 

چه ابزاری برایشان مناسب تر است.

تبلت  ها و لپ تاپ  ها
اگـر بخواهیـم صادقانـه و بـدون در نظر گرفتـن نکات 
تخصصـی به این موضـوع نگاه کنیم، بایـد بگوییم هم 
لپ تـاپ و هـم تبلـت دارای ویژگی  هـا و کاربرد هـای 
خاصـی اسـت کـه هـر یـک می توانـد در زمـان خاص 
بـرای افرادی کـه در جهان مجازی حضـور دارند نقش 
به سـزایی ایفـا کنـد و مقایسـه ایـن دو محصـول بـا 
یکدیگـر نمی توانـد چندان منطقی باشـد اما بـه عنوان 
مثـال هنگامـی که شـما در منزل و در مقابـل تلویزیون 
نشسـته اید و می خواهیـد متنـی را تایـپ کنیـد، بـدون 
شـک اسـتفاده از لپ تـاپ بهتریـن گزینـه بـرای ایـن 
از  اسـتفاده  اصـول  رعایـت  بـرای  که البتـه  اسـت  کار 
آن و حفـظ سـالمتی خـود ناگزیریـد آن را روی میـز و 
یـا زمیـن قـرار دهیـد اما اگـر در همیـن شـرایط تمایل 
داشـته باشـید کـه در اینترنت چرخـی بزنید و یـا کتابی 
الکترونیکـی را مطالعـه کنیـد، مطمئنا اسـتفاده از تبلت 

کار شـما را بسـیار سـاده تر می کنـد.

هم این و هم آن
بنابراین همان طور که گفته شد هر محصول و فناوری 
جدید می تواند کاربرد های منحصر به فردی داشته باشد 
به  باید  اما  بسازد،  متمایز  محصوالت  سایر  از  را  آن  که 
نمی تواند  موضوع  این  که  داشت  توجه  نیز  نکته  این 
این  تمامی  از  کنند  تالش  کاربران  همه  تا  باشد  دلیل 
و  اقتصادی  شرایط  که البته  ببرند  بهره  محصوالت 
قیمت  های باالی محصوالتی مانند لپ تاپ و تبلت نیز 
بتوانند  که  نمی دهد  کاربران  از  بسیاری  به  را  اجازه  این 
باشند.  داشته  را  شده  ذکر  محصول  دو  هر  واحد  آن  در 
و  کاری  شرایط  به  توجه  با  می شود  پیشنهاد  بنابراین 
شما  برای  که  کنید  انتخاب  را  محصولی  خود  نیاز های 
صورت  در  که  هرچند  باشد.  داشته  بیشتری  کارایی 
مناسب بودن شرایط اقتصادی، داشتن هر دو محصول 

مزایا و امکانات خود را به همراه دارد.

اگر فعالیت تخصصی دارید..
فعالیت  های  که  هستید  کاربرانی  جمله  از  شما  اگر 
مختلف  نرم افزار های  با  کار  و  طراحی  مانند  تخصصی 
که  ندارد  وجود  تردیدی  دارید،  خود  روزانه  برنامه  در  را 
استفاده از تبلت نمی تواند در این زمینه برای شما مفید 
جواب گوی  آن  پردازنده  های  سرعت  تنها  نه  زیرا  باشد 
از  برخی  است  ممکن  بلکه  بود  نخواهد  شما  نیاز های 
نشود.  نصب  آن  روی  نیز  شما  تخصصی  نرم افزار های 
بنابراین استفاده از لپ تاپ در این شرایط بهتر است که 
در خرید آن نیز باید به مواردی همچون سرعت پردازنده 

و قابلیت  های گرافیکی توجه داشته باشید.

تبلت  ها و آینده ای نزدیک
کتاب  های  مطالعه  رایانه ای،  بازی  های  انجام  اما 
کلی  به طور  و  اینترنت  در  گشت وگذار  و  الکترونیک 
سرگرمی  و  تفریح  رصد،  جنبه  بیشتر  که  فعالیت  هایی 
و  است  کاربردپسندتر  و  ساده تر  بسیار  تبلت  ها  در  دارد 
اخیر  سال  های  در  که  است  شده  سبب  موضوع  همین 
میزان فروش این محصول در بازار های جهانی به طور 
پیش بینی  که  افزایشی  کند.  پیدا  افزایش  چشم گیری 
افرادی  تعداد  به  روز به روز  و  باشد  داشته  ادامه  می شود 
که تمایل دارند از تبلت استفاده کنند، افزوده خواهد شد. 
این  فروش  میزان  چشم گیر  افزایش  علت  مهم ترین 
محصول نیز همان استفاده عمومی آن است، استفاده ای 
تماشای  به  آن  10درصد  حدود  آمار ها  بر اساس  که 

فیلم  ها و  ویدئو ها اختصاص دارد.

تلفیقی از هر دو

همـان نکتـه ای کـه ممکـن اسـت در حـال حاضـر در 
ذهـن شـما ایجـاد شـده باشـد، بـه ذهـن متخصصان 
از  بتـوان  این  کـه  آن  و  اسـت  کـرده  خطـور  نیـز 
تلفیـق لپ تـاپ  و تبلـت محصولـی را تولیـد کـرد کـه 
قابلیت  هـای هـر دوی آن  هـا را داشـته باشـد و ایـن 
امـکان را بـه کاربـر بدهـد کـه در شـرایط خـاص از 
ویژگـی تفکیک پذیـری ایـن محصـول اسـتفاده کنند. 
می توانـد  محصـول  ایـن  زمـان  آن  در  شـک  بـدون 
محصولـی ایـده آل بـرای کاربران باشـد اما تا رسـیدن 
بـه آن زمـان بهتـر اسـت بر اسـاس نیاز هـا و شـرایط 
محصـوالت  ایـن  از  یکـی  خریـد  بـرای  خـود  کاری 

کنیـد. تصمیم گیـری 

مزایا و معایب
اگـر بخواهیـم در کالم آخـر مزایـا و معایـب تبلت  هـا را 
بـه اختصـار بیان کنیـم این گونـه خواهد بود که سـبک 
بـودن، طـول عمـر بـاالی باتـری و قابلیـت جابه جایی 
اسـت  تبلـت  یـک  مزیت  هـای  مهم تریـن  جملـه  از 
که البتـه همیـن مزیت  هـا سـبب می شـود که مـواردی 
در  حافظـه  و  پردازش گـر  پایین تـر  قـدرت  همچـون 
مقایسـه بـا لپ تاپ، محـدود بـودن اتصـاالت ورودی و 
خروجـی و همچنین ضعف در پشـتیبانی از نرم افزار های 
مختلـف را بـه دنبـال دارد و در رابطـه بـا لپ تاپ  ها این 
نکتـه را به خاطـر داشـته باشـید ایـن محصـول از لحاظ 
سـخت افزاری و قـدرت پـردازش، چنـد سـر و گـردن از 
تبلـت قدرتمندتـر اسـت و همان طـور کـه گفتـه شـد 
تبلت  ها بیشـتر به عنوان وسـیله ای تفریحی و تا حدودی 
کاربردی با قابلیت حمل ونقل آسـان شـناخته می شـود.

ITدراجتماع

مبتدیان

 گلسـا ماهیـان


