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پرسشازشماپاسخازما

J    ــق ــه متعل ــتم ک ــک سیس ــن روی ی ــفانه م ــت، متاس ــالم بای  س
بــه خــودم نبــود وارد حســاب کاربــری اســکایپم شــدم و بعــد از آن 
فرامــوش کــردم تــا از اکانتــم خــارج شــوم، آیــا راهــی وجــود دارد کــه 

بتوانــم از راه دور از اکانتــم خــارج شــوم؟
بلــه ایــن راه وجــود دارد و بــدون شــک بــه درد همــه خواهــد خــورد زیــرا ایــن 
ــد  ــرض کنی ــد. ف ــش می آی ــا پی ــراد دائم ــادی از اف ــداد زی ــرای تع ــکل ب مش
 Skype بــر روی یــک رایانــه عمومــی وارد حســاب کاربــری خــود در نرم افــزار
ــه از  ــد ک ــوش کرده ای ــوید فرام ــه می ش ــل متوج ــرک مح ــد از ت ــده اید و بع ش
حســاب کاربــری خــود Sign-out کنیــد. در ایــن زمــان چــاره کار چیســت؟ بــا 
ــاب  ــاری حس ــاالت ج ــه اتص ــت کلی ــد لیس ــن روش اواًل می توانی ــتفاده از ای اس
کنیــد  مشــاهده  را  مختلــف  مکان هــای  و  دســتگاه ها  در  خــود  اســکایپ 
و ســپس از کلیــه حســاب های کاربــری بــه طــور از راه دور خــارج شــوید. 
ــن کار را  ــوید. ای ــود ش ــری خ ــاب کارب ــدد وارد حس ــه مج ــت ک ــاز اس ــدا نی ابت
ــز  ــکایپ نی ــل اس ــن موبای ــا اپلیکیش ــخصی ی ــه ش ــق رایان ــد از طری می توانی
انجــام دهیــد. پــس از ورود بــه حســاب اســکایپ، بــرای مشــاهده لیســت کلیــه 
اتصــاالت جــاری ایــن پیــام را بــه یکــی از افــراد موجــود در لیســت مخاطبیــن 

ــد: خــود ارســال کنی
/showplaces

دقــت داشــته باشــید کــه ایــن پیــام و پاســخ آن را فقــط خــود شــما مشــاهده می کنیــد 
و شــخصی کــه پنجــره چــت بــا او را بــاز کرده ایــد بــه هیــچ عنــوان متوجــه ایــن پیــام 
نخواهــد شــد. پــس از ایــن کــه ایــن پیــام را ارســال کردیــد، بافاصلــه بــرای شــما 

لیســت اتصــاالت جــاری در دســتگاه  های مختلــف نمایــان خواهــد شــد.
ــد  ــام را همانن ــن پی ــری در دســتگاه های دیگــر، ای ــرای خــروج از حســاب کارب ــا ب ام

قبــل بــه یکــی از مخاطبیــن ارســال کنیــد:
/remotelogout

بافاصلــه بعــد از ارســال پیــام، خــروج از حســاب های کاربــری دیگــر انجــام 
ــاری مجــدد  ــا دســتور نمایــش اتصــاالت ج ــد ب ــن موضــوع را می توانی ــرد. ای می گی
چــک کنیــد. شــخص دریافت کننــده متوجــه دریافــت ایــن پیــام نیــز نخواهــد شــد.

J    اســتفاده می کنــم امــا FL Studio ســالم بایــت، مــن از نرم افــزار 
نمی توانــم بــا آن فایل  هایــی بــا فرمــت wav را اجــرا کنــم، آیــا راهــی 

بــرای حــل ایــن مشــکل وجــود دارد؟
به دســت  و  پیشــرفته  ابزار هــای  توســط  موزیــک  یــک  تولیــد  گذشــته  در 
ــز  ــادی نی ــر ع ــک کارب ــی ی ــروزه حت ــا ام ــد ام ــام می ش ــر انج ــخاص ماه اش
جذابــی  موزیک هــای  مخصــوص  نرم افزار هــای  از  اســتفاده  بــا  می توانــد 
می توانــد  کــه  اســت   FL Studio نرم افزار هــا،  ایــن  از  یکــی  کنــد.  خلــق 
ایــن مهــم را بــه خوبــی انجــام دهــد. در ایــن بیــن ممکــن اســت کاربــران ایــن 
ــاید  ــه ش ــوند ک ــه رو ش ــای wav روب ــش فایل ه ــدم پخ ــکل ع ــا مش ــزار ب نرم اف
ــا ایــن  در ظاهــر مشــکل خاصــی نباشــد امــا اکثــر قابلیت هــا و صدا هایــی کــه ب
ــرد  ــام می گی ــی انج ــت صوت ــن فرم ــتفاده از ای ــا اس ــود ب ــد می ش ــزار تولی نرم اف
ــزار. در  ــی نرم اف ــم گیر کارای ــش چش ــا کاه ــت ب ــاوی اس ــادن آن مس و از کار افت
ادامــه بــه نحــوه رفــع ایــن مشــکل می پردازیــم. اگــر توجــه داشــته باشــید اگــر 
ــود  ــه Packs موج ــه در پوش ــی ک ــر Sample های ــد اکث ــا از کار بیفتن این فایل ه
اســت از کار خواهنــد افتــاد. در نتیجــه بــرای نواختــن یــک موســیقی بــه مشــکل 
ــه آدرس  ــت ب ــای ۳۲ بی ــکل در ویندوز ه ــن مش ــع ای ــرای رف ــد. ب برمی خوری

ــد: ــه کنی ــر مراجع زی
C:\Program Files (x86)\Image-Line\FL Studio 12\System\

Installers\VorbisACM

و در ویندوز ۶۴ بیتی هم می توانید از آدرس زیر استفاده کنید:
C:\Program Files (x86)\Image-Line\FL Studio 12\System\In-

stallers\VorbisACM_x64

 Rus as Adminstrator راســت کلیک کــرده و install.bat در گام بعــدی روی فایــل
را برگزینیــد. بــا ایــن کار کدک هــای پخــش فرمــت OGG و WAV دوبــاره نصب شــده 

و ایــن مشــکل رفــع خواهــد شــد.

J    ســالم بایــت، آیــا راهــی وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از آن بتــوان 
در نرم افــزار Adobe Captivate فارســی تایــپ کــرد؟

Adobe Captivate نرم افــزاری قدرتمنــد در زمینــه ســاخت آموزش هــای 

تعاملــی محســوب می شــود کــه دارای امکانــات زیــادی بــرای ایــن کار اســت. 
 ،Adobe در ایــن نرم افــزار هماننــد دیگــر نرم افزار هــای ســاخت شــرکت
ــال  ــا اعم ــا ب ــدارد ام ــود ن ــرض وج ــور پیش ف ــه ط ــی ب ــپ فارس ــکان تای ام
تغییراتــی در تنظیمــات برنامــه، قابلیــت تایــپ فارســی در محیــط برنامــه فعــال 
ــدا  ــم. ابت ــن کار می پردازی ــام ای ــوه انج ــی نح ــه معرف ــه ب ــود. در ادام می ش
Edit گزینــه Preferences را انتخــاب  نرم افــزار را اجــرا کــرده از منــوی 
 Global Preferences: General کنیــد. در ادامــه دو گزینــه انتهایــی قســمت
ــد. در نهایــت برنامــه  ــد و روی دکمــه OK کلیــک کنی Settings را فعــال نمایی

ــی  ــتقیم فارس ــپ مس ــکان تای ــد و از ام ــرا کنی ً اج ــددا ــته و مج ــًا بس را کام
ــد. ــذت ببری ل

نرم افزاری رایگان و آنالین برای تولید پویا نمایی

آیا به دنبال روشی سریع برای ساختن فیلم های انیمیشنی 
خود به صورت آناین هستید؟ اگر می خواهید کارتون های 
متن ها  است،  متحرک  چیز  همه  آن  در  که  بسازید  زیبا 
آناین  ابزار های  به  و...  می کنند  پرواز  نمایش  صفحه  در 
و مناسبی برای این کار دسترسی دارید که به شما کمک 
انجام  ممکن  نحو  بهترین  به  را  خود  کار های  تا  می کنند 
دهید. در این هفته، قصد داریم تا یک ابزار آناین را برای 
این کار به شما معرفی کنیم؛ PowToon. با استفاده از این 
ابزار، می توانید به سادگی فیلم های انیمیشن بسازید. این 
دارای  نسخه  این  البته  که  دارد  رایگانی  نسخه  سرویس 
فقط  سرویس  این  مثا  هست.  خاصی  محدودیت های 
می تواند انیمیشن های تولید شده را به صورت آناین به 
اشتراک بگذارد و نمی تواند واترمارک اوترو را در زمان انتشار 

نهایی، از روی تصاویر حذف کند. اگر قصد دارید از این ابزار ها 
به صورت حرفه ای استفاده کنید، می توانید با پرداخت هزینه، 
این محدودیت ها را برطرف کنید و به ویژگی ها و امکانات 
بیشتری دسترسی داشته باشید. به عاوه می توانید روش 
استفاده از این ابزار آناین را تنها در چند ساعت بیاموزید. با 
استفاده از PowToon، می توانید به صورت رایگان یک فیلم 
5 دقیقه ای بسازید و به صورت آناین در وب سایت خود یا 
 PowToon در یوتیوب، منتشر کنید. برای این که بتوانید از
 ،PowToon استفاده کنید، باید پس از مراجعه به وب سایت
به صورت رایگان ثبت نام کنید. سپس بعد از الگین شدن، 
روی دکمه Create، در باالی صفحه، کلیک کرده و یکی 
 Customize a یا   Start from Scratch گزینه های از 
گزینه های  کنید.  انتخاب  را   Ready Made PowToon

سفارشی موجود در این ابزار بسیار کاربردی هستند چرا که 
امکان دسترسی به مجموعه ای از تم ها و قالب های آماده را 
برای شما فراهم می آورند و می توانید از آن ها برای شروع 
کار استفاده کنید. توصیه می کنیم از یک الگوی آماده برای 
شروع کار استفاده کنید زیرا شامل اساید های متعدد، اشیاء، 
روش های مختلف برای انتقال اشیا و... هستند در نتیجه 
دقیقا می توانید ببینید که چه مواردی روی پرده نمایش، 
صفحه  که  هنگامی  شده اند.  دستکاری  یا  کنترل  اضافه، 
اصلی لود شد، آموزش مختصری در خصوص نحوه استفاده 
خوشبختانه  شد.  خواهد  ارائه  شما  به  موجود،  ابزار های  از 
شیوه کار، بسیار شبیه به ابزار هایی مانند پاورپوینت است. در 

نتیجه زمانی که باید برای آموزش اختصاص دهید، بسیار 
و  گرفته  قرار  چپ  سمت  در  اساید ها  بود.  خواهد  کوتاه 
کلیه اشیایی که می توانید به اساید های خود اضافه کنید، 
در سمت راست قرار دارند. تایم الین نیز در پایین صفحه 
قرار گرفته و در قسمت باالیی آن نیز، می توانید تنظیمات 
مربوط به پروژه را انجام دهید. برای شروع کار می توانید از 
پنل سمت راست، اشیا مورد نظر خود را اضافه کنید. این اشیا 
می توانند شامل افکت های متنی، تصاویر، شخصیت ها، 
انیمیشن ها، نگه دارنده ها، پس زمینه ها، اشکال، نشانه ها، 
دکمه های عملگر و نحوه انتقال اشیاء، باشند. روش های 
انتقال تنها وقتی که بیش از یک اساید وجود داشته باشد، 
می توانند اضافه شوند. برای اضافه کردن سایر اجزاء، کافی 
است روی شیء مورد نظر کلیک کنید تا درقسمت مربوط 
به پرده نمایش قرار بگیرد. عاوه بر آن، می توانید آن را در 
قسمت زیرین تایم الین نیز مشاهده کنید. می توانید تاثیر 
در  آن  به  مربوط  زمان  مقدار  و  شیء  هر  نبودن  یا  بودن 
صفحه نمایش را از طریق انتخاب شیء مورد نظر در تایم 
 PowToon الین، تنظیم کنید. با وجود این که استفاده از
از  استفاده  با  می توانید  حال  عین  در  اما  است  ساده  بسیار 
آن، انیمیشن های پیچیده ایجاد کنید. غالبا استفاده از تایم 
خود  به  را  زیادی  زمان  اشیاء،  درست  زمانبندی  و  الین 
وب  به  مراجعه  با  می توانید  عاوه  به  می دهد.  اختصاص 
سایت PowToon، از آموزش های موجود در سایت برای 
یادگیری هرچه سریع تر ویژگی های این ابزار استفاده کنید.

فضاهای ذخیره سازی روی ابر ها
آموزش هایی در رابطه با سرویس گوگل درایو

بـا حضـور رقیـب قدرتمنـدی ماننـد گوگل و سـرویس 
عرصـه   ،Google Drive همچـون  بی نظیـرش 
بر سـرویس های Dropbox، Box، SkyDrive و دیگـر 
سـرویس های رایـج در ذخیـره آنایـن ابـری، تنـگ 
شـده اسـت. Google Drive کـه جایگزین سـرویس 
اجـازه  کاربرانـش  بـه  اسـت  شـده   Google Docs

می دهـد کـه فایل هایشـان را بـر روی فضـای در نظـر 
گرفتـه ذخیـره کـرده و از هـر جایـی و با هر وسـیله ای 
اعـم از رایانـه، گوشـی همراه وتبلت به آن ها دسترسـی 
پیـدا کننـد. در این هفتـه تصمیم داریـم اطاعات الزم 
بـرای شـروع کار با این سـرویس را در اختیار شـما قرار 

. هیم د

از کجا شروع کنیم؟
بـرای فعـال کـردن سـرویس خـود همیـن االن بـه 
Google.Drive مراجعـه کنیـد. بـه محـض این کـه 

ایـن سـرویس فعـال شـود، گـوگل بـه شـما اطـاع 
خواهـد داد. در یـک نـگاه سـریع و اجمالـی، آن چـه 
کـه بیشـتر از همـه نمـود پیـدا می کنـد شـباهت زیاد 
بـه  عملیاتـی  و  ظاهـری  نظـر  از   Google Drive

سـرویس پیشـین ابری گوگل، Google Doc اسـت. 
شـما قادریـد فایل هـای خـود را ایجـاد کـرده، آن ها 
بـرای  صفحـه  بـاالی  نـوار  از  کـرده،  دسـته بندی  را 
فایل هـای  همچنیـن  و  کـرده  اسـتفاده  جسـت وجو 
خـود را بـا کشـیدن و رهـا کـردن در پنجـره مرورگر 
بـه فضـای اختصاصـی منتقـل کنیـد. با همـه این ها، 
مدیریـت  قادریـد  شـما   ،Google Doc بر خـاف 
برنامـه  طریـق  از  را  خـود  فعالیت هـای  و  فایل هـا 
وسـیله  یـا  رایانـه  بـر روی  کـه   Google Drive

ارتباطـی شـما نصـب می شـود انجـام دهیـد. بـرای 
drive.google. آدرس  بـه  برنامـه  ایـن  دریافـت 
 Download» مراجعـه کـرده و از آنجـا گزینـه com

صفحـه  چـپ  نوارجانبـی  از  را   «Google Drive

پوشـه  برنامـه،  نصـب  اتمـام  از  بعـد  کنیـد.  انتخـاب 
«Google Drive» به دسـکتاپ شـما اضافـه خواهد 

شـد. هـر تغییـری کـه در ایـن پوشـه حاصل شـود به 
همـان شـکل در فضای ابـری اختصاصـی نیز صورت 
می گیـرد و بالعکـس. بنابرایـن اگـر فایلی را به پوشـه 
آن  کنیـد،  اضافـه  خـود  دسـکتاپ   Google Drive

فایل بـه طور خـودکار بر روی فضـای اختصاص داده 
بـه شـما ذخیره خواهد شـد. اگـر قبـا از دراپ باکس 
اسـتفاده کـرده باشـید ایـن عملیـات و نحـوه کارکرد 

برایتـان بسـیار آشـنا خواهـد بود.

فضایی که برای شما رایگان است
می توانیـد  درایـو  گـوگل  بـا  می دانیـد  کـه  همانطـور 
اسـناد مختلـف را بسـازید و یـه صـورت گروهـی روی 
آن هـا کار کنیـد. گـوگل داکـس مسـتقیما بـا گـوگل 
بـا  می دهـد  اجـازه  شـما  بـه  شـده و  یکپارچـه  درایـو 
فایـل  روی  صورت زنـده  بـه  و  هم زمـان  همکارانتـان 
یـک سـند، Spreadsheet یـا پرزنتیشـن کار کنیـد. 
ولـی نکتـه جالـب آن اسـت کـه فضـای اشـغال شـده 
توسـط گوگل داکس جـزو فضـای اختصاصـی رایگان 
5 گیگابایتـی درایـو محسـوب نمی شـود و از آن فضـا، 

حافظـه ای را بـه خـود اختصـاص نمی دهـد.

قابلیت اشتراک گذاری
آیـا سـندی دارید که عاقه داشـته باشـید به اشـتراک 
گذاشـته شـود؟ یـا عکـس یـا  ویدئـوی تأثیر گـذاری 
 Google ماننـد بـه  شـوند؟  خبـر  بـا  آن  از  بقیـه  کـه 
Docs می توانیـد بـا کلیـک راسـت بـر روی فایـل یـا 

پوشـه مـورد نظرتـان و انتخـاب گزینـه «Share...،» و 
انجـام تنظیمـات بـه اشـتراک گذاری، هـر آنچـه کـه 
می خواهیـد را بـه اشـتراک بگذاریـد. اگـر می خواهیـد 
کسـی بـه فایل هـای حافظـه درایوی شـما دسترسـی 
داشـته باشـد کافی اسـت بـر روی کلیـد مربـوط به آن 
شـخص کلیک کـرده و بدین ترتیب عامـت + در باال 

می شـود. ظاهـر 

چه فرمت  های پشتیبانی می شوند؟
فایل هـای فتوشـاپ، عکس هـا،  ویدئو هـا و هـر آنچه 
کـه کاربرد زیـادی در دنیـای کنونـی دارد، همه و همه 
توسـط گوگل درایـو پشـتیبانی شـده و می توانید آن ها 
را در درایـو ذخیـره کـرده و یـا آن هـا را بـاز و مشـاهده 
کنیـد. بنابراین می توانیـد  ویدئوی مـورد عاقه خود را 
در درایـو بارگـذاری کرده و سـپس آن را در مرورگرتان 

تماشـا کنیـد. اصـا اهمیت نـدارد که کجا هسـتید.

Goggles تکنولوژی
بـه کمـک تکنولـوژی Goggles بهینـه شـده بـرای 
نـوار  در  را  عکس  هـا  و  متـون  می توانیـد  درایـو 
یـا   OCR فنـاوری  کمـک  بـه  بیابیـد.  جسـت وجو، 
تشـخیص متـون بـه کار رفتـه در Goggles امـکان 
جسـت وجوی نوشـته های موجـود در اسـناد PDF یـا 
اسـکن شـده نیز مهیا اسـت. فناوری تشـخیص عکس 
نیـز می توانـد بسـیار کاربـردی باشـد. به ایـن صـورت 
کـه اگر شـما عکس بـرج ایفـل را آپلود کنید و سـپس 
�Ei را جسـت وجو کنیـد، عکس برای el Tower کلمـه
شـما نمایـش داده خواهـد شـد. در واقـع در سـرویس 
گـوگل درایـو، عکس هـا و انسـان ها شناسـایی شـده 
را  افـراد  می توانیـد  اطاعـات  جسـت و جوی  در  و 
نیـز جسـت وجو کنید.البتـه ایـن تکنولـوژی در حـال 
بـه  کـه  زمانـی  حـال  هـر  بـه  ولـی  اسـت  پیشـرفت 
جسـت وجو در عکس  هـا یـا متون نیـاز دارید بسـیار به 

کمـک شـما می آیـد.
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