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هدف
شاید برای شما سوال باشد هدف از نوشتن این کتاب الکترونیکی کوچک چیست؟

مت سفا نامها نبابرانیکدر کود(ایکمباش  (مستنود   آ و شهوزمدات فایسارمیجواا یکت،سه ا از دافهی
تشکی   ا نجماگ(امریل  کنبارا همیردنکرپک)مینرایران  خنبألا نجمنود.   بیمایدیرا درخهکرادیفت ود
تجالح برکهنردن هست   ا تجامد بیر تشا را دبان یگا برانا شته ک انذارگیمرا اتورپکیامد. تال ین  تر ن ی

هیچ  قونمت تینواجدیایکتک در را بگیروریضعقواماب  .هیرد کتچ ا لکتاب  نیکرو  هینمم تینواجدای
کتکی چابپادر را بگیروریضعقوامی  ا متامرد! سفا نایهخاشبختو   نامههیا ا سپچ نسا نرییدارکمدر ه
اچ و نتشاپ  کتار و فعریاساب لیتها   یما مانرا کنارییا .پدهسکراز ایدمدام گدرمریران نشواتدحا بانا

ابزارهای الکترونیکی و اینترنتی ساده به یاری سایر کاربران ایرانی مک میشتابند.

ابالوهع ینهر  هامدفاز اگن کتنیردآوری رد ضیرفردنکاب قبله  خی،یعنودم  منفعی   شلا نکاسرادفدن
ازسکامدیرخسازپرانیا شمت! چاپنهه  چنان مدهابیشتی   از ‑مدنیرخکمر لطهبهکن ستفدو ان
گمریا ممکا  شن‑نمد گیو پیاتذرد ا فعنیشاز لیتها   یاا در گمریم کمهبا نکا شبیزارفرم  سهازPearPC

ممکن میشد.

یقین   عنا نوانیسنو  بدهمرایمنن سانیسب  چتمطون لاا کتنیب حقیقابدر   گتتردآوریشهال تمای ام
ایدم امریران گ ستالشدوتت،سا ناچیعلون صمی ،بهندی  ا حمام، آر و مید کنبهمهو رانبارکریاسن

کن خارج از کشور هستند. ایرانی مک بیش از حد قابل تصور لطف دارند. جالب اینکه همگی سا

ایاش در کتنید نکتاب  جهیدو لباجد بیشمرای نبا شاا مطمئامد   بنشیا بسید  از حترانبارکاری تصی ور
داجو شتود چنین  ا مکن ناتارا وندارنمهی اکزدشوگد ایردن مکن ناا ستفاتدر  شادهاز بسیکمان  مفیار  د

خواهد بود.

شم کاماآزاد ایال کتنید ا لکتاب  نیکرو  را دوخرایبی و ستود نتا چانکنیاپ  ا تجاپچرایبامد آن لطفاری  ا
اول با من هماهنگ کنید.

۱۳۸۴ آذر ۲۹علی رستگار ،  
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این نکات مربوط به کدام نسخه سیستم عامل مک است؟
تم ا نکنیام ) Macاتدر OS X 10.4 (Tigerا ثو ک آ هر ن در Macا OS X 10.3 (Pan-

ther)قباا ستفل  هستناده   .تعد آ از نهدادی ممکا  ا درسن نسخوJaguarت  ههقاییمیتد   ر
Mac OS X .هم قابل استفاده باشند

 را شامل نمیشود.Mac OS 9اما این کتاب نسخههای قدیمیتر سیستم عامل مک از جمله 

ابزارهای استفاده شده برای تهیه این کتاب
Mellel 2.0 تمام متن این کتاب با واژهپرداز :Mellel 2.0.نوشته شده است 

X Zar:قل )مFontا ستف)  شادهدر تمده متام ا کتنین )بابا نه ث ست   عنای کتوان (نسخاب  ه
 میباشد.X Zarجدید و آزمایشی 

Macromedia Fireworks تص:8 یاوا کتنیر بابا ستفا  از Macromediaاده Fireworks
 ویرایش شده است.8

Mac OS X Quartz:خجرویPDFیاکتن تابسوا مکط تانلیو دPDFخسیستود   عممال
مک ایجاد شده است.

ذبالزم اکه تمهکتسر کامهارا کتنیای دا Macلخاب OS X Tiger(10.4)نجا شامده
کمت.سا بعی از ویاتد لیشاویرایپ کته فهمیاب   بدمکما بکاهزاررا یگای انImagewell
نستواتیمLiveQuartzو  از نییبFireworksم شازا بخشونچاموم  از تصی یاوکتر قباب ال
جلرایبودبدهششیرایوFireworksاب گیو د دو از ستگری  تصی یاوا ستفر  ادا را آن از هماده

دادم.
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امکانات فارسی
نکدر ا بخنیات ا مکش نافاتسارمیجودر سیستود   عممامل،نحک فعوه ال
آک نهردن ا و افا مکزودن نافاتسارفیهراشمتدهسوتطسعو هنهد گدمعان فرو ی

توضیح داده شده است.

- ۶ -



. معرفی امکانات فارسی در سیستم عامل مک۱
سیست   عمماملبککمه یکنیکو  )دUnicode(پشتیب    ناا ستی ناو ین(وPCابارگازسدارد و لیندوز  کورا س)

برای فارسی فراهم کرده است.

شم ماتینیوا روز اهد و راعا مشیسارفهبداد هاکنیده  ا تقامد یوهجم شمسری  همی سیستراه   عمماملک
شبختوخدارد.نرارق   ناا گمریه تقا یوهجم شمسری  را و آزاد یگی فانهراکمکردهدر نکته  ت۷هضیو داده ح

شده است.

دو روش رایج برای انتخاب جهت نوشتاری راست به چپ
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ماب ک بکنرماهTextEditمتییوا ن ا سند ادRTFیاDocسفادهساررا مشی ها،تدهیو ل و و شیراید
کنی  .شمد در ازکهایمانربرهوTextEditا متنورتومه  یCocoa)چچارا صلوب بینرمانهیسو بیرای
ام ستفک)  کناده بدا نتخا  جهاب )تDirection(نشتو را نیواتیمپچهبتساری کلمد  فاتسارو ی

انگلیسی را به راحتی کنار هم داشته باشید.

شم در آراما صفحشیکدو  یه کل  )دKeyboard Layout(فسارا در ختیی  دار -PerوPersianد،یار
sian-ISIRI 2901.

Fontپی فشفرضساردر جیکمی )زهGeeza Pro(ندارد همهکام سیستراه   عمماملنصک مبشی.ود
شم همچنیا    منتینیوا بدکما کFontهفایساریAATمدربکرا حته فیساربنی یسیو  و مشد هاده

کنید.

) متن از راست به چپ هم فراهم شده است.Justify پشتیبانی از همتراز کردن(Tigerهمچنین در 
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. روش فعال کردن تایپ فارسی۲
) قرار دارد:Keyboard Layoutهمانطور که در نکته اول اشاره شد در مک دو آرایش صفحه کلید(

Persian:مش باصفحه  کلیه  کدسیال پکاا اسل ازگت، شتذگر بهماکککاربردهشیا بدا آرایا آین شنش یای
دارید.

Persian-ISIRI ا2901 آرای: صفحشین  کلیه  فدسارمنطبی   بقآ ایرخا ستن نادو لتدارد ا ایی درسران ت.
لینوکس هم از همین آرایش استفاده میشود.

فعرایب کالهردنآرا صفحشیر  کلیه  از جملد  دو صفحه  کلیه  فدسارییشاددهSystem Preferences
 کلیک کنید.International باز کرده و بر روی گزینه Applicationsرا از پوشه 

 کلیک کنید.Internationalبر روی 
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سپ بسدرگرهInput Menuلیسدر  پتییا ر فتن تهباهPersianوPersian-ISIRI سیرب2901 .هدکردام
آرا یشهاز  صفحای  کلیه  کدمهیاهستیل   ا ستفد  کنیاده  را ازیابد همینجد    باتیا فعکزدن کنیال  .حدکااله
یشهآرا  ماینظورد را فعر کالیردهابدا ستفرای  آ از نهاده نیا دار یقرطهبهکدیاز آرا صفحشیی  کلیه  مدورد
نظ ا را تخر ن  یاب ن ک  .یکد ا از رایی ههن ا تخا ن  از menuقیرطاب barساا نزگرگت. ی هShow input

menu in menu barتیرا بکنیز در menuد barپچرممبربوطآرا صفحشیه  کلیه  در احد ستفال  اده
نم یاخشدادههواشدو کلیابد  بکآن روی فهر ستر از صفحی  کلیه  هدفعای نمال یاخشدادههواشدکده

کلیک بر روی هر یک از آنها آرایش صفحه کلید مورد نظرتان برای تایپ استفاده خواهد شد.  با 

در تصویر گزینههای مربوطه مشخص شدهاند.
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Keyboardرگا Viewerهرااز لیسم  آرا یشهت  صفحای  کلیه  ا نتخد  کنیاب  مدتینیوا بدکما مککآن ان
حروف در آرایشهای موردنظرتان را هم یاد بگیرید.

کلیاب  بکروی نیواتیممچرپر بدلیسه  آرا یشهت  ای
ع ف ،الCharacter palette،Keyboard Viewerو

کنید. تنظیمات مربوطه دسرتسی پیدا 

 میتوانید مکان حروف در آرایش مورد نظرتان را مشاهده کنید.Keyboard Viewerبه کمک 

د یگراه ا نتخر  آرا صفحشیاب  کلیه  ا ستفد  از کلیاده  هدمیای نبا ا شمت.سر ماتینیوا بدا ستفا  از کلیاده  د
ی م با ن رCommand+Spaceبآرا حشیه ف ص  یه ل ک  لد ب ق  و یابی ل ک  ید م با ن رCom-

mand+Option+Space.به آرایش صفحه کلید بعدی موجود در فهرست آرایشهای فعال سوییچ کنید 

Macدر OS X 10.4(Tiger)ی ل ک  ید م با ن مرکذبورهSpotlightصا خت  شاصدادها اسده شمامت. ا
نیواتیم بدماجعرا بههKeyboard & MouseدرSystem Preferencesکلیو  بکروی -Keyهگربر

board shorcutsکلی  هدمیای نبا مرنظورد تراز را فترگسپSpotlightان یهکلیا  هدمیای نبا جریددی
مشخص کنید.

- ۱۱ -



یگاج.۳ ینهز  یابیصفحرای  کلیه  فدسارمیروش توخاسکو
ویرایش کیبورد فارسی

آرامریا گدو صفحشیا  کلیه  فدسارمتفی  باوتآ نچا اول از همه سیستراه   عمماملعکضرمهشیفودهرام
.FarsiPC و دیگری Persian-QWERTYکرده است. یکی 

مشPersian-QWERTYشیآرا باسهیاآرا یشهر  ایQWERTYمابافرایسارمیبیشاا آراید. شین
من ساکببارنراا کیبهکتسی  شوردلیبان  فلسارنییداردباههد لیلر  ییگادفتر مکن حانفروفساربیر

آن یشرابروی مشکان  ا ابت.سل ستفا  ا از آرایاده عنهبشین مثوان بالتراییاحپ«کلیرف«ل  » راLد «
فشار میدهید.

مشمهFarsiPCشیآرا بارا یجته  یرآرا دسارفشین در نیی ایPCین(و (مدوزبیشاو ابد هبهکرادیفرای
 مهاجرت کرده اند مفید است.PCتازگی از 

 به اینجا مراجعه کنید:Persian-QWERTYبرای دریافت 

http://irmug.org/files/Persian-QWERTY.dmg.sit

نصرایب آرا یشهب  آ نها را Keyboardهشوپهبا Layoutsمجودر کپLibraryهشوپود کنیی  و مشد باه
نکت  نهآ۲ه را فعا کنیال  .همد نطا کورخهمودنییدا ا اگد آرایر یشهن  را کپانتودخربارکLibraryهبا کنیی  د
فق بطهمیرای  کنباردر و کپورتصر کیبردنپهشوهLibraryصلا بیتمرای کامبارقرانباا ستفل  اده

خواهد بود.

شماما باکمه بکنرمارا ای یگه بانناامUkeleleمتینیوا بدرا حته هیچرتمه متا آرا یشهر  صفحای  کلیه  د
وجوم را وکشیرایود اولتودخایرده از بسشیکآرایان یاز.حدصاکلشمار بارایMac OS X هب10.2

 آمده است:Ukeleleباال قابل استفاده خواهد بود. در زیر آدرس سایت 

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=ukelele
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. روش مشاهده برنامههای چند زبانه به فارسی۴
مطمئنی     بدنرمامهنظورد تررا اسارفربارکطبان دارد نمامی نییدا چطد ا رامانربنیور ببینییسارفهبه    د؟

برای مشاهده برنامههای چندزبانه به فارسی باید زبان فارسی را در اولویت سیستم قرار دهید.

اب منظنیرای  ورSystem Preferencesاز وکازبApplicationsهشوپرا رویبرده ینزگر هInterna-
tional کلیک کنید. در برگه Language» بر روی دکمه Edit List.کلیک کنید «...

 کلیک کنید.Edit Listبر روی دکمه 
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لیسدر  بتشازفدهساررا تیی بکنیز و د
 کلیک کنید.OKبر روی 
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لیسهبیسارفدیاباالح  ز نهابت ا اشابدهشهفاضا درسارفرگد. یگاجنیرتاالبی قاهنراررا آن بکشیدارد   و د
)Drag&Dropباالتر از سایر زبانها قراردهید.(

کنید. فارسی را به باالترین مکان کشیده و رها 

اما ینکا  بارتمرای کامبارجراننیسذاب  ،چتبونخرعیهددفاسارنمی یاششدادهو پنجده  رهGet Info
راست به چپ میشود و این حالت در کنار عبارات التین اصال زیبا نیست.

شبختوخ   ناروشد یگه هریبمفرایسارشیبدننرمامهنظورد ترو دارد.جان رویبود شکلر  )کIcon(
نظوردمهمانرب تریان کل  سکراکتو رویبرده Getر Infoی کل  کنیک  ،بدا ینکا  پنجار  رهGet Infoباز

 هم می توانید به همین نتیجه برسید.Command+Iخواهد شد. با فشار دادن کلیدهای 
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ا پنجنیدر  ا مخفLanguagesرگره  ا آنبتسی روی کلیر  کنیک  تدنما یاششدادهدر لیسود.  ز نهابت ا
فق فطساررا تیی بکنیز و رایریاسد غین فعر کنیال  ا از بعهبنید. بدنرمامهنظورد ترفقان بطز یسارفانبه
داجوتد.شدهواخراجا شته بهشیا در ممکاههمانربیخربد  ا عبایجهبتسن » عب»Farsiارت »ارتfa«

به کار رفته باشد.

لیسدر  ز نهابت فقا فطساررا تیی بکنیز و رایریاسد ن
غري فعال کنید.

نکت  ا نحه فرا:گایبرجهایCommand+Iتازکیر بCommand+Option+Iستفا  کنیاده  بدجهای
پنج  رهGet InfoیکInspectorبشازو زتده راکیناما آن نه نب  یدبدروی لافرهر ی کییه کل  کنیک  د

اطالعات مربوط به آن فایل نمایش داده خواهد شد.
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. رفع مشکل حروف نچسببیده در کلمات فارسی و یا عربی۵
شما معموال در دو برنامه با چنین مشکلی مواجه میشوید، مشکلی که بسیار آزاردهنده خواهد بود:

SafariیاOperaو قت: شمی یابانرمامهایننا دMS Officeنسخ  ای ازمیسارفابارگازسانه Fontک،
های استفاده شده در صفحات وب مورد نظرتان را نصب کرده باشید چنین مشکلی رخ می دهد.

درگازسانایهFontذفحل:حراه و اگازسایهFontتفایار از روشمریار نصذفوحاگ. بFont
دره نکتا  در۸ه درگازسایهFontتفایو نکتار  ههت۱۰و۹ایضیو داده اشح -Fireایهرگرورمت.سده

fox و Camino.فعال چنین مشکلی ندارند 

MS Office مت:2004 سفا ناحته بیو نممهکمابارگازسایهFontودجا تیبواندر سته ز از انبی
آسارف در فیی مسیکا سروفاا ستفت  کاده.مردیکا سروفااز مشکت  راه و آحل آن اگل اساه اتلقداحامت

نسخه بعدی مجموعه آفیس از رفع این مشکل خبری نخواهد بود.

احراه ستفل:  از مجماده  عوههآ فیای شسکتهر  و ههروگا ر قیای مبیکا سروفا.بتا بیشتاتعالطرای   بره
 مراجعه کنید.۱۲نکته 

نکت  ا نحه فرا:شییابدشمرای سابوالشامنظد  از چیسکمابارگازسیسارفFontور  در سیستت.   عممال
ینو دوزFontها غلا بOpenTypeهستن   در و سیست.AATکمد   عمماملنسخکاز  ۱۰ه۳ببعه بده
بAATهبراOpenTypeایهFontگنالدربورتص ت یدملنی ک .تد م فا س ناا در نرافنیه ی از د
کتاراک هرفایسار/عیبربیدر سته پشتیبی    نانشی و نتیجده   کهحارهروفازجممداشینو.بند بایراهنر
ایمانرب ازکه نورتومه مت  سیستی   عمماا ستفل  کناده در همیOpenTypeیسارفایهFontابارکد  ن

مشک  حلنچسبیروف    را داهواخده درشد چنیت.  بننرماههیافقی مطتیاز AATیسارفایهFontوان
درب سته ا ستفی  کاده.خردشبختو   ناشمه ماتینیوا ا از گمرید چنیا  نFontهیادر را کنیتفایی  .بدرای

 را مطالعه کنید.۱۰ و ۹دریافت آنها نکات 

ننامییاههمانرباما دMellelمحصو  مخصوالت  خوصمیاور ناهAdobeچمونتومتنور  مستقلی    دار دنی
 برای فارسی استفاده کنند.OpenType و AATمیتوانند از هر دو نوع 
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. دریافت دیکشنری فارسی برای مک۶
گمریا یکا از گتزربی یربننالغک فاتساررا راصهبی یگورت باندر اقرانبارکتفایرای داده ت.سرار
بیابکنابنیا از واژههدصش حتزار بسیی  ا از صطاری حالتخصصات   )بیخصه کوصمپیا  تورا مهری)
گییمربدر ا لغکنابنیرد. ا اصاتدر نگلیسل    بیفهسارا اسی درمت بلیاقهکییاههمانربا  جستجت   وی

معک  لغوس دا را شتات بهشنا مدتیبوانصهفوتساربیا نگلیسه    هیآن از بهم بره.بردا ستفرای  ا از نیاده
لغکناب شمات بایایدبکنرماد یکشنه   سریگازبارفاساردا شتی بهشیا ادا در دومد. معهمانربه فرشیده

است:

WordLookupا کناتهمانربنی: بهتون  یرپشتیبن    نااز را وکمهرافیسارفی بهترده  یرپیشنهن    ا گمریاد ا
ابرانبارکرایب اسوده متامت. سفا ناا پیشرطاخهبهمانربنیه  فتهر  مهای از نسخم  پ۳هلوشیا شمت.سده ا
یواتیم ن آ خنیرخد س ن  را گه ی ا خه(مانربنیان س ن  ا۲ه از را ی) م ی  مل)نrastegar@gmail.com(

درخواست کنید.

یک نمونه ترجمه فارسی به انگلیسییک نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی
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MacDINGا نگام: نبران شیا ا رامانربنید! یگه و متازبان بنزودی همکابه  ا گمریاری ارگازسیسارفابا
فعدیاشود.شیم تمال ا مکام نااتWordLookupنراشتدا بهشاا تد‑و ب ل  در امیخربه مکوارد ناات

بیشتری دارد‑  اما میتوان به آینده آن امیدوار بود.

ایرتادهس روش لغکنابردنکهفاضن فاتساربیهWordLookupستفا  از نصاده خبکودا رایبت.سار
ظنیا ن م  بورنرمارا ازکازبه و نرده م ویBookگنز ی هManage Booksپو س سInstall Booksرا
نتخا  از و پنجاب  جرهیدگدینز هEnglish-Farsiا نتخرا  کابو رویبرده Installر Bookکلی  کنیک  تدا

گرفته و نصب کند. خود برنامه از سایت ایرماگ بانک لغات را 

یواتیممهانتودخاما ن ا احرامنید را جل ن د یام ه ،بددر غکنابتفایرای ل فاتسارسیگازبارا
WordLookup:به اینجا مراجعه کنید 

http://irmug.org/files/fa-en-utf8.txt.gz

درپ افایساز لغکنابنیت را آن دوبات کلیاربا  کextractکو ابرده اکهفاضرای لغکنابنیردن باته
WordLookupاز ن، م ویBookگنز ی هManage Booksپو س سInstall Booksا خرا ت ن  از و اب

پنج  جرهیدگدینز هEnglish-Farsiا نتخرا  کابو دبرده روی کمر هBrowseکلی  ککو -fa-enلیافرده
utf8.txtبراآن هیدبه ،سپد بسد روی کمر هInstall Bookکلی  کنیک  تدعملیا   باتمافقیو  بتپهیاان

برسد.

برای مشاهده امکانات و راهنمای تصویری استفاده از آن این مقاله را بخوانید:

http://irmug.org/wlookup.php
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. دریافت تقویم جاللی(شمسی) برای مک۷
هم نطا کوردر نکته  اول ضیوته داده همدشح سیستراه   عمماملتقک یوجملال)هجی شمسری  (قینراردارد
اما گمریا تقا یومختصم   و مفیر  بدیجبرای ا کمبنیران  فودهراکما درکتسرده منه سیستوی   قمرار
گییم .نسخرد  جهیدا تقنید یوکمبهدو میرای سنلگا ا گمریرد اشمهرافا اسده از مکت ناجاتیدمدیننا د

تبدیل تاریخ بین میالدی و شمسی و نمایش نام یا رقم ماه برخوردار است.

برای دریافت این تقویم به اینجا مراجعه کنید:

http://irmug.org/files/JalaliCalendar2.dmg.zip

کلیاب  بکروی منالىلجخیارتر یوبیمازشیکوددر ه
ینزگآن » تقه یور قمم «تییاررا ربخ نممقه یاو شداده
ینزگ » تبه یدتلیارا مکخ...» وارد الىلجخیارتردنکان

یا میالدی و تبدیل بني آنها را فراهم میکند.
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هاFont. روش نصب یا حذف ۸
 ها چند راه دارید:Fontبرای نصب 

رویب‑ کلیاربدوFontر  کنیک  تدبااFont Bookنم یاششداده،سپود بسد روی کمر هInstall Font
کلیک کنید. مشابه تصویر زیر:

صرایب ن ببد روی مر ک هInstall Font
کلیک کنید.

کپ‑ ییا نتقا  الFontهماینظورد برپهشوهLibrary/Fonts/بنصرای ببتمرای کامبارو کپران ییا
قا ت ن  آ نهال باهUsers/UserName/Library/Fonts/بنصرای ببکرایبارمرنظورد الزم ذبر. رکه

 باید نام کاربر مورد نظرتان را در نظر بگیرید.UserNameنیست(!) که به جای 

ها:Fontبرای حذف 

آهFontذفحرایب نها از را هب/Users/UserName/Library/Fontsای/Library/Fontsهشوپا
Trash بیاندازید. سپس Trash.را خالی کنید 

مشکلحرایبرگا  حلیروف نچسب    بدها نکتنیه  آ امه معمدیده  بوالحاذفArialوTimes New
Romanگوهاحتی یTahomaپازشوهUsers/UserName/Library/Fonts/مشک  شمل حال

مگد.شدهواخ ا ینکر  هFontفسارنیساگازد یگار هرینصم کببردهشیا .تدجودا شته بهشیا کدهFont
درجومTimesوArialایه اب/Library/Fontsهشوپود حتمه  قالیرببیقیه  همن نسخان  ا صله همی راه

با مک بوده و نیازی به حذف آنها نیست.
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نکت  ا نحه فرا:گیهاشمی یا ن مطمئ     دFontبرادر سته حیکذفیردهاو هید ا دثچ در آن از یسری ک
سخ )تHard Disk(شم و انودجا همچنامدارد   باننرماههآن از ستفاFontا  مادهکننی  ا مشکنید.  در ل
ننامواردیم حدنچسبیروف    بیشتده   خررا نشود ماند دهی لید. ا مشکنیل  قلیمد بیودنFont Cache

سیست   عمماا راهسل و آنحت اکازهتل ابت.ساCacheنیردن منظنیرای  بورنرماهOnyxا از ینجرا  ا
دریافت کنید:

http://www.titanium.free.fr/pgs/english.html

 کلیک کنید:Execute را تیک زده و بر روی Font Cacheو مشابه تصویر زیر فقط 

 کلیک کنید.Execute را تیک زده و بر روی Font Cachesفقط 
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های مشهور فارسی (سازگار با مک)Font. دریافت ۹
گمریا بسیا  از مشهایهFontاری  فورساررا بAATهبکمرایبی ت یدکلا اکتسرده از ینجه  قابال

دریافت است:

http://www.redlers.com/download/fonts/xseries.zip

مجمنیا  عوهFontکهX SeriesیاX Fontsندارد زودیبام درشروزبه و نتیجده   کهملتا  و ابارگازسر
ومردویه ینکو خدوزهنوا شد.هدقرونسخت  جهیدا از مجمنیدی  عومنتشه   شردر بخود ا خبش ساریات
ومریا گ قسما  در دادهقلیافتفایت فعد.شدهواخرار یالنسخک  آز یشامه جییداز Xد Zarمراتینیوا د

از اینجا دریافت کنید:

http://irmug.org/files/X Zar.zip

 توضیح داده شده است.۸ها در نکته Fontروش نصب 

 های فارسی مایکروسافت(سازگار با مک)Font. دریافت ۱۰
شخصهچرگ  تاصیو مهکنی بممشرای هاصفحده  فاتوبساراز همی انFontفسارپیشفی   مرضدرک

یعن  جیی )زهGeeza Proا ستف)  کنیاده  ا امد گمریا یکامیسارفایهFontا سروفارا هقالعرایبمهت
من ،بدانهAATتب یدکلدر و نتیجرده   در اباقکمه ستفل  کادها علهبت.سرده نگت نراتبی یدکننل  ا نیده

Fontهاز غیا قرنانوبیتودنیوزا آهFontنیع نها ا در را گمریا انرارقا ایداده شمامم ماتینیوا بدار السا
 آنها را درخواست کنید.rastegar@gmail.comایمیل به آدرس من 
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MS Office 2004. وضعیت پشتیبانی از فارسی در ۱۱
مت سفا نامجمه  عوآ فیه م۲۰۰۴سیکا سروفابتطهخورصالا ازصه پشتیبیسارفال    نانمی کنی .بدخربینرماه
اه مجمنیای  عوحهفروفساررا رههبی یختم  و دخربه یگی در یطراشر خیحاصبروفراههمتصم  ل
اک مشکامرده  تالد یگی مرننا عدپشتیبدم    نااز جهی )تDirectionرا وچهبتس) عکربپ چیس کلمدن  ات

دار کامد.نرا ی سروفااز مشکت  راه و آنحل مطلل  ا وسع ممکت  ا درسن نسخت  عه ب آ یدی ف ا نیس
مشک  را کنلحالت .تدآ الزمنا نیسروز  شمت باچشمها   ا یکامویگولهبودلکآشای سروفاخیت شرهیو!د

 معرفی شده اند.۱۲برنامه هایی مشابه آفیس با سازگاری مناسب با فارسی در نکته 

مع.۱۲ فرجیگا ی هز ن ی  یابیآ یرای ف مسکا ی سروفاو ضعیتو  ت
پشتیبانی فارسی در آنها

مجم  عوهOpenOffice.Orgمدرسکویاسیستر   عمملها  را تنهجیای  ر قیبا  ا معایههمانربهکتسی ادل
مجم  عوآ فیه مسیکا سروفارا ابت مکا نامنات سافبهراممکنی را یگد. و متازبان بنا مجمنیودن  عوه
کندر سارگازقاریباقبل بولفامتهر  ا ختصای  صامییکا سروفا)متننا دdoc،ppt(...بوجربیذا ا نیت

مجم  عومهفیایزاا امد. مجمنیا  عودو نقه هنصآزارد :دارد کنده و گهابدی غیای منتظر   ا مجمنیره!  عوه
روزبروز یعترسه  مرشیو گهابود یاکمتش  ا هنامر راه بسیوز  تاریبهتا  یرمجمن  عواداری درشه پیدن ش

دارد.

OpenOffice.Org نسخنیرخآ2.0  ر سمه ا مجمنیی  عوا نسخهکتسه  هRC3بآنمرایمنتشک   شرده
متت.سا سفا نافعه الOpenOffice.Orgبا درجرای یاX11هبکمرا حت  و دارد نسخکیاج  کهماال

منتق   شلبدهمراینیسک  .بنت بایراظنهاا و مکر ناآن چنات بدانرو حیا و بلیتهاقه    سیستای   عمماملک
نیسارگازس  .مشکت  تالهیبماFontهمخصا  صوبافرایسار.دارد ابی همنیا ا الیه فکدبراد مرکنیی  د
قص تلد کفو وختقردن شمود دا را شتا ا شبختوخامهام!   ناا شتبه  ماهکنیی  ا ینهد،  مقا مدبهایبودآ اهگرای
ختاس شمن ا از ینکا  د زودیریه فعا لیا بتروی نسخر  بهمو)یNativeا مجمنی)  عوبهمرایبکنتیجه   ه
سیر ا و همرگده چیه بزخهبوپیی نسخشرود  مهنسخکاز  ههساییاسیستر   عمملها  هاسمیعتر  و بهتر  ر

 را از اینجا میتوانید دریافت کنید:OpenOffice 2.0 RC3خواهد شد. فعال 

http://porting.openoffice.org/mac/
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آتاما نسخدنشادهما  بهمویOpenOffice.Orgمجب  نیستیور    منتظد   بمر نیا .پدای -NeoOfامنابروژه
ficeنسخ  بهنازیسو شیدهOpenOffice.OrgباJavaچوچاربهو )ایFrameworkا صل) سیستی   م
یعنکملماع  یCarbonوCocoaسعرتتسعو بیشته   .دارد اچرگری ستفه  از کنثعابJavaاده تدر
اش مجمنیدن  عوشها اسده درمت را آن بسیکماباریگازسا  بهبار  بخشیود   )دهFontهمای،کشیک  و دن
ختدانا )نDrag&Drop،(کلی  هدمیای نبا ،جستجر   ویSpotlightو ینزگو...) منه سبا بیکرایبارهردای
میبیسارف  شاآ نسخنیرخد.  منتشه   شرز در نگانمده ا مطلنیارش  بNeoOfficeمبیشاکدمبتنه   بیر

OpenOffice درب1.1.5 و نتیجوده   ا مکه بانکازپردننروهدهایOpenDocumentهرا.دارد نسخم  ه
نی2 بزا مکا ناو بهتتعرسات  و مبتنر   بیبودنرOpenOffice سعوتالحدر2.0 مهبیشا.نسخد  را1.2ه

از اینجا میتوانید دریافت کنید:

http://www.planamesa.com/neojava/download.php

مخصیلاعردازپکواژهیاما  موصبککرایبارز نهابران را ازچهبتسای جملپ  فهساربیناامMellel
اجو دارد. واژهیود درپن بهترضاحالحرداز  یرواژه زسارفرانبارکرایبردازپن ابانبی و مکوده بانکازردن
دارد.هراWord(doc)ایهدهنروپتخاسو متم سفا ناا واژهیه الوپردازپن وسی رابت یگه منتشان   نشر ده

) به اینجا مراجعه کنید:trialاست. برای اطالعات بیشتر و دریافت نسخه محدود(

http://www.redlers.com/

مدقرانبارک ی میحتمک  بابانرماواژه شنآNisusردازپه یادار انی زکهمانربنید، ازنامه تی ه ب  یرن
خصهباهردازپواژه بوصکرایبارهردفایساردر اراپودبکمی دئساز همیه  نسخن  سیسته   عمماملکو
تغیی   ا آنساسرات نسخابی  جهیدسدگازنشار و تهدماتد نسخا  جهیدآن از منتشدی   نشر .تدا ینکا  شهکرت
دپواژهNisusدهنازس یگرداز کریبهد همیا  نسخن  سیسته   عمماملسکگازباررا ویرخود راند آن هبام

Nisusتغیی   .داد بنر بایراا واژهین دپن یگرداز واژه آن محبردازپر  نیسوب  و همیاتت  اوا اهرخن ازصم ال
پشتیبپچهبتسرا    نانمی کیکردپهگسازشهزار ا گمریای تنها  باا ستفا  ا از مکاده ناسیستات   عممال(در

نتیج   بهپشتیبدون    نا» از کشیی  و بسیده»  ا مکاری ناد یگاتالزم (پشتیبر    نااز راسارفی اکمهرافی ابت.سرده
ویا اجن واژهیود ابردازپن دبهکرادیفرای نبه یالپکواژهسردازبادهرا هستنادهسربارکطبا   ا نتخد  اب
من سبا ا درسی و نمت یابشخرپینروهدهسایختا شهتدهسوطMS Wordبهت  از MellelوTextEditر

عمل میکند. برای اطالعات بیشتر و دریافت نسخه محدود به اینجا مراجعه کنید:

http://www.nisus.com/
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رایاما یگکراه د یگان برمشرای هاپدهنروهدهسایادهWordجملاز  فهساربیکازآن ابدهنروپردن
TextEditسا.بلت همه و یشگرایان  متر سنو نسخکدرچوکاده  ۱۰ه۴سیست   عمماملمکتینواپدنروده

 را بخواند و بنویسد!Wordهای 

اکرشاما اکاسینرایت تسنیاراتمن   /مSoftSkillهمجمم  عوکهچکو تحی عنت وانArabWorXتهی  ه
اک اسرده مجمنیت.  عواز «مانربه زبرعی/سارفابارگازسادهسردازپکواژهیهکروف»حه و نهابی ال تیای ن
وشابیم «ارمانربد اسSpreedSheetهمانربکیهکام»قه و لبتاده  سهگازبارفاسار/عیبرال و تیی ن

میباشد تشکیل شده است. در ایرماگ این دو برنامه به صورت خالصه بررسی شدهاند:

http://irmug.org/portal/mod-
ules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=9&p
age=1

همچنین از اینجا میتوانید نسخههای محدود این دو برنامه را دریافت کنید:

http://softskill.ae/index.html

بیدر محصن  ا مجملپوالت  عوهiWork پشتیب06    نامنی سبا ز از نهابی را نممهرافپچهبتسای کنی ا امد
حلهراه  نایچنه جدانبذاهیبمحرایا مشکنیل  و دارد،جل ننامود و KeynoteایهThemeشیراید

کپی کردن متن از یک ویرایشگر سازگار با راست به چپ مانند  . TextEditیا 

 پشتیبانی مناسبی از فارسی فراهم شده است.iWeb غیر از برنامه iLife 06:در مجموعه نکته انحرافی
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ضیوت.۱۳ د لیح نمل یاا نگلیسش    ا اعی کثداد صفحر  فاتوبساری
در مک

لید ا مسئلنیل   بسیه  سارا اچت،ساده کثون کربارفرانسارز ازبی سیستان   عمماو ینل ا ستفدوز  کادهو رده
صفحشیآرا  کلیه  فدسارا در سیستنیی   عمماا اعل را نگلیسداد    وارد کنیمی .پدچسدر وخرا ینود ا نیدوز
نمیسارفدادعا یامشدادهشینوبد؟نرماههیامیننا دInternet ExplorerوMS Officeقتو عیدد
نگلیسا    در کنی حاریرفکلما  فهسارقیبگیرار  را آن نمیسارفرد یامشهنید ا ومد. در ینا هدوزا ازگم ر
دههمانرب یگای مرننا دMozilla FirefoxوOperaستفا  کنیاده  ا اعد نگلیسداد    نمی یاخشدادههنوا شد.د
تنهرضاحالحدر  راه احا مسئلنیل   در دوسواخه از ستت و ینان کدوزتاربانا آراصرای صفحشیالح  ه

کلیدشان است.

) سازگار با فارسی در مکWeb Browser. معرفی مرورگرهایی(۱۴
شبختوخ   ناا اوایه ازشالصخابرخن Internetرگرورمدن Explorerبمرایتقک یبر تما مامگرورهرای
ننواتیمکم فدساررا نمی یاهنشد .مدگرورSafariخیا عرائالممننا پدنترا هزرا صحیا  نمح یامشهیدد
هنیلو از پشتیبیسارفرایب)Justifyرازی(تمهوز    نانمی کنی کدراه درحه آن نکتل  مآ۱۵ها نسخت.سده  ه
یشامآز میگروررOpera9هم مزبانسایاپلتفر   مهور پشتیبا    نامنی سبا از اکمهرافیسارفی رایبت.سرده

دریافت این نسخه به اینجا مراجعه کنید:

http://snapshot.opera.com/mac/

Mozillaرگرورم Firefoxهبمو کنودجا بدیفرایسارقیباا ستفل  ا دربت.ساده آنفایرای ابت ینجه  ا
مراجعه کنید:

http://getfirefox.com/

ازهCaminoرگرورماما محصم  بنیوالت  ادMozillaمخص  موصسکاکتنسخه  نهه یابآن1.0یه
ارا وشدهواخهئزودی قبلباقرگرورمد لوبیکرایبارهردفایسارا دربت.سی آنفایرای ابت ینجه  ا

مراجعه کنید:

http://www.caminobrowser.org/download/releases/1.0rc1/
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 (پرانتزهای برعکس و...)Safari. رفع مشکل عالئم آینهای در ۱۵
نصسازپ ببسهروزرنایMac OS X کنیمهروزبمهراSafariهک10.4.4 ا کثد مشکر  مالتبربوطه

عالئم آینهای برطرف میشود.

شماما ماتینیوا بددر نسختفایا  آز یشامه آزاد و تحSafariی عنت وانWebKitآ ایرخاز اتوحالصن
بلیتهاق    آن ننامای حدکلمامشکل  علئالآ ینم و صحی)justifyردن(کرازتمههای  متح فنسارسی(ویار
نهابز را بهپ)چهبتسای منره شدیوا نسخنید.  کهههروز اشیمهروزبر از را ینجود  ماتینیوا در تفاید

کنید:

http://nightly.webkit.org/builds/

نکت  ا نحه فرا:بینرماای تحهکه عنت وانWebKitمع فرشیبدتنهه  یاییمکگرورنیسر  .بلکت  مهتوور
متن  یSafariسویاقسمتهر    ز وبSafariنیریای و قتوده بیعنه بواننرماا را آن کنییمراجه  وا در راقد طبع
نورتومابراSafariربارک ت م  جییددWebKitجاکرایردها.هدا صلدف یWebKitفهراکمردن
وبFrameworkوب(چارچ وساههمانربرایب) اخت درهلپود ننامییاههمانربم دSafariوMailاز

همین چارچوب بهره میبرد.
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. معرفی ابزارهای ساخت صفحات وب فارسی در مک۱۶
شم در نیواتیمکما بدکما بکنرماتجه اریRapidWeaverبونرمارا یگه و متازبان نNVUصفح  ات
بسیسارفوب یازد داقد. شتت بهشیا کدبهنمرای یاصحیش  فحسارا و نگلیسی    در کنی هاربمیابدرای
صفحلکایرافگاراپ  مهنظورد ترجهان )تDirectionرا راچهبتس) تعپ یرکنیف  ا ینکد.  از قیرطار
صفحایهدکشیرایو  تها و ایهطوبرمگتهبdir=rtlردنکهفاضان نتخا  گابینز هWriting Direction>

Right to Left ممکن است. در ادامه تصویری از برنامه NVU:و گزینه مربوطه نمایش داده شده است 

.NVUیکی از روشهای انتخاب جهت نوشتاری راست به چپ در 

دب سترای سرسییعتر  برا ینزگنیه بهروی ینزگر هView> Show/Hide> Customize toolbar> For-
mat Toolbarکلی  کنیک  از پنجد.  رهCustomize Toolbarگدوینز مشخه  شصرا کشیده  در و محده ل
 کلیک کنید.Done) پس از اتمام کار بر روی دکمه Drag&Drop بیاندازید.(Toolbarمورد نظرتان در 
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کنید. سپس  کلیک کنید.Doneدو گزینه مشخص شده را به محل مورد نظرتان بکشید و رها   را 

ا بعهبنیاز تنهد  بایاکلیک  ک
نیواتیم جهد مترا هبتسنترا

چپ یا برعکس کنید.

 و دریافت نسخه محدود آن به اینجا مراجعه کنید:Rapidweaverبرای اطالعات بیشتر درباره 

http://www.realmacsoftware.com/rapidweaver/

 و دریافت آن به اینجا مراجعه کنید:NVUبرای اطالعات بیشتر درباره 

http://nvu.com/
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روش۱۷ ی. ی غ ت   هر ج )تDirection(ت م بنما ک یک ل ک  د
)Shortcutمیانبر(

نسخرایب  هه۱۰ای۲،۱۰۳۱۰و۴سیست   عمماملبکاتحزاری عنت وانWriting Direction Menu
درباق وفایل نصت ا اسب ایت. کلیابزاربن  مید نبا رControl+کلی  جهد را وست کلی+Controlت  جهد ت
جهپ،چ )تDirection(مت ا نتخن  شابرا کنیموضعده ا اید. مترایبمهزاربن قنباو مهشویرایل
مت فقن خطنواندبیبراینرماههایCocoaمننا دTextEditوSafariقباا ستفل  ا اساده ایت. ازبن را زار

اینجا میتوانید دریافت کنید:

http://nirs.freeshell.org/wdm/WritingDirectionMenu.1.0.dmg

ازپ داWritingDirectionMenu.1.0.dmgردنکmountس آنخ،از Writingهشوپل Direction
Menuبرامسیه  رUsers/Username/Library/InputManagers/پ ک یی ن ک  ا مد. حت  یاالکLo-

goutوLoginهبمبرایکها فتار ا ایادن الزبن متزار مانشیا اگود. ایر دربزاربن سته نصی شببدهشاد
بعد از آخرین گزینه منوی برنامههایتان یک فلش سیاهرنگ اضافه میشود. مشابه تصویر زیر:

کلیاب  بکروی فلر سیش هانرگگینز ههای
تغیهبوطبرم  جهري نتشتو نماری یاشداده

میشود.
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. معرفی فارسیسازهای نرم افزارهای انگلیسی برای مک۱۸
نظوردمهمانرب تراز پشتیبیسارفان    نانمی کنی خد؟شبختو   نارو شهه یابیا جبرای بارنرماههباسهگازباریا

فارسی وجود دارد!

لبتا  ا ینکه  همیشار   بهته  یرو تنهن  راه نیسا  ،بتعنه مثوان بالبراینرماههایAdobeشم ماتینیوا نسخد  ه
مخص  خوصمیاور نا)هMEآ نه) را تهیا  کنیه  کدر سمه از پشتیبیسارفا    نامیکنی ا نسخنید.  تهسوشطکرت

WinSoftبسفه ارشAdobeتهی  شها و مکده نابسیات  منار سبا بیپرایفردازشسارفیهراممکنی در د.
اب نسخمهرانیازار  کپه آن کناتد.سیرمروشفهبی نسخون  ههخایمیاور ناهAdobe CSوAdobe CS2

 مراجعه کنید:Winsoftبرای مک به راحتی برای فارسی قابل استفادهاند. برای اطالعات بیشتر به سایت 

http://www.winsoft.fr/

ا انایهازسیسارفامو ننامییاهزارفرم دMacromedia FreehandوQuarkتسوشطکتهر  تسنیای   و م
نیرپ تانلیو شدندهاکداز یتهاسه  یشا مانتینیوا ا بیشتاتعالطد   را آورسدبر ابد.یت بیشتاتعالطرای   ر

درباره محصوالت تسنیم به اینجا مراجعه کنید:

http://tasnimsoft.com/

برای اطالعات بیشتر و دریافت نسخه محدود محصوالت پرنیان به اینجا مراجعه کنید:

http://www.parniansoft.com/

همچن   شنکرلبنت  نایLayoutمحص  توالاز جملی  هArabicXTکعهبر/فیسارسیازQuarkXpress
لیوتتسا مدکنی کدبها بیشتاتعالطرای   در و نسختفایر  محه محصدود  تشوال مانتینیوا بدا ینجه  ماجعرا ه

کنید:

http://www.layoutltd.com/

دبرگا نبه را یتاههمانربرایبیسارفربارکطبال هستیان   ا گمرید کناتا بونرایSafari ,Mellel ,Firefox
,Camino:و... رابط فارسی تهیه کرده که از قسمت دریافت فایل سایت ایرماگ قابل دریافت هستند 

http://irmug.org/portal/mod-
ules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid
=3
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سواالت متفرقه
نکدر ا بخنیات مشکش  راه حلهالتو  یاکیمعمه  در طبقوال  بنه یهد را رارقجیای

نمیگیرند بررسی میشوند.
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 و راه حل آنHelp. دلیل کندی یا از کار افتادن ۱۹
لید ا Helpزاربل: Viewerقتو بیا ته ین  نرمتصت  بلشیا سعد میکنی ا کنهروزبشراتاعالطد ا و رگد
شتا ا ک ترا ن ی  نرتتنان ک بدشایددر حیا بنسهروزرناآن از ایوشارجخی صطد حالاindexصآنمده

میبیند. 

احراه مکاOnyXزاربل: انresetکردنindexبازارhelpبسی(و  ا دهزارباری یگای سیستر   دا را شتم) و ه
از اینجا قابل دریافت است: 

http://www.titanium.free.fr/pgs/english.html 

مراقب باشید گزینههای اضافی که الزم ندارید را تیک نزنید، مشابه تصویر زیر عمل کنید:

 کلیک کنید.Execute را تیک زده و بر روی دکمه Mac Helpفقط 
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پیشگی    :سعری کنیی  و قتد بیا ینته  نرمتصت  نیستیل    از Helpد Viewerستفا  کنیاده  !متد سفا ناراه پیشگیه    ری
 احتیاج خواهید داشت.OnyXبهتری نیست و هربار که خراب شد دوباره به 

نکت  ا نحه فرا:ممکی  ا بتتسن نیوا بدکمه بکنرماهLittle Snitchمناد از ستع سریHelp Viewerبه
اینترنت شوید و از این مشکل جلوگیری کنید اما شخصا تجربهای در این مورد ندارم.
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 و راه حل آنUSB. دلیل کندی برخی ماوسهای ۲۰
نکتنیا  چهر بطه بیکهبارا انرایران در دارد؟ کسرهرانیی کیبارو ینر ا مگتسدوز ا ینکر  خهثالفآنبات
بنود.ش بایرابنا حتمه  قالیرببیقیه  هنکربارا وبارککروزیمینرایر ینر بدوزا وسوده در ینت. دوز
مکا تنظیان   قمبلیتا   تحی عنت وانMouse Accelerationجودارد دبهکود لیه نبل چنیود  تنظیمن    در ی
بسیکم  از سهاوماری باا وکرادیفرای از ینه مهدوز جاکرتنردهاکند جلد موهکننی  .بدکما بکنرماه

USB OverdriveXمتییوا ن دMouse Accelerationظیرا ن ت   کمو یرده همچن    من نظی ت    ساتعرت
بیشت   ار در ختیی  دار ازیار یگرفدطد. ا وگر لر سی  هUSB)منا ن مداوسوJoystick(کبهمهخکود
متص  ملکنیی  در پشتیبکمد    نانشی ‑ اکود لبته  بسیه  بعیار  ا بخایت‑سد هیوا تدتککمکد ههرا آن ای
مط بامیلتق   تنظیان   کنیم  بدهازا ایم یترابزاربن مفیان  خدهوابد.بوددر افایرای ایت ابزاربن ینجه  ماجعرا ه

کنید:

http://www.usboverdrive.com/

مت سفا ناا الوپهمانربنیه اسی و نمرگت خیهیوا را آن بخد یربدیاشمد سارهیررا آن آورسدبال نید.ایت
شم سارهیررا رابال حته میتینیوا بدسدآور ایت سعونچامد کیدر محتردم  ا کتنیوای کپاب ییرارا ت

رعایت کنم از توضیح روش اینکار معذورم.

.Mighty Mouse و تنظیمات آن برای USB Overdriveنمایی از برنامه 
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ارتباط با دنیای بیرون
نک ا بخنیات چگش گو ن ا فی ست  از هرفاده ت م  و راههمانربا ویای در نج ی و دوز
لین  کو،چگس نگو حفی سظگازبیاری منکوPCمعو فریMessengerهدر ا

مک را شامل میشوند.
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ها در مکSVCDها و VCD. مشاهده ۲۱
کنات ا در کتنیون سعاب شیبدههرایکربارراه حلردی را یگی معان فرشیا کیفیامود   بتنرماحه/راهل
مع فرشیمدها صلالک بیا اسوده در نکتنیت.  ههراه ابلحم ستفا  از راههمانرباده یگای فانهراشمده
کیفیاباما   منت سا.ببمرایبکنرماههیاپیلوو مخصی  مشوص هادهVCDوSVCDجوا دارد امود

هیچ کدام کیفیت و کارایی مناسبی ندارند. و اما روش رایگان:

Quicktimeحتم(ا  فقاال نسخط  ب۷هبعه را ازکازبد) و منرده ویFileبروی Openر Fileکلی  کنیک  .د
سپ پنجساز  برهشازفدهیالDATمبربوطهVCDا نتخرا  و دباب روی کمر هOpenکلی  کنیک  .تدجوه

 باز شده و از طرق دیگر با پیغام خطا مواجه میشوید.DATداشته باشید که فقط از همین طریق فایل 

دوما پخا کننش  را یگده و متازبان نVLCوMplayerهممتیننوا دVCDهو شمایهSVCDا را نما یاش
هند .شخصد  تاصیو مهکنی از انم ویاراکهکVLCزارفرم همی هنگا  بسیی  خاربودر امی ستفکدارد  اده

کنید.

 به اینجا مراجعه کنید:VLCبرای اطالعات بیشتر و دریافت 

http://www.videolan.org/

 به اینجا مراجعه کنید:MPlayerبرای اطالعات بیشتر و دریافت 

http://mplayerosx.sourceforge.net/
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PC سازگار با هردوی مک و CD/DVD. رایت ۲۲
تو ق بیاFinderوToastیکCDیاDVDیرا)تwrite/burn(میی ن ک  بدصهیورت پ فشبرضه
عنHybridورتص ی  سیگازبارهامردویو ینکو را اشیمتیدوز ممکامود.  ا اسن دیت یسن کدر
نسخیخرب  ههو ینای یدوزیانیکو  قسبامشل هانبده شا.بدا درخCD/DVDاریگازسشیزافرای ود

Toastفمررا آن ISOت نتخا9660  کنیاب  .بدا ینکا  محار یتهدود  یتا باننرایفامیلها  ...و بیشتا   شرا امده
سازگاری بیشتری را تضمین میکنید.

 در مکCHM. مشاهده فایلهای ۲۳
بسی  از ‑هeBookاری کنییمرضفامهکا  شمم آ نها را ربا کپتیاعا ییرابتسدآوردها ازیت وعند!‑

CHMهستن   ا درمرفنید. فقرهاظت و در ینط قدوزباا ستفل  ا اساده درمت. کمابکما بکنرماهCh-
moxمتینیوا ا یلهافنید  را وکازبا کمتابرده  یردرد مطرسن لعا کنیه  .بددر افایرای ابهمانربنیت ینجه  ا

مراجعه کنید:

http://chmox.sourceforge.net/
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پخ.۲۴ فشیلها  ایWindows Media)مننا دWMAوWMVدر کم)
(به همراه معرفی جایگزین مناسب پخشکننده مایکروسافت)

شم ماتینیوا ا یلهافنید  را Windowsابا Media Player نسخ9  مهمشک هاکنیده  ا ازمانربنید. را ه
اینجا میتوانید دریافت کنید:

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/software/Macintosh/osx/
default.aspx

آگا فیر یدار۲۰۰۴سهمد آن Windowsراه Media Playerهقمو دارد نیرار نیسازی  ا از را آن ینتت  نرت
بگی  یرا قبرگد. بالا اننیا آفرم شنزار بایودهایدا از بعهبنیا آ شند شاا حتمدیده  باا حقیقنیا   کتسهعرو ت
کیفی   نسخت  مهیکابننرمادر جعافدحه ا ابالوهعد.یدهاشهجوامتسه ایر خین مرایکا سروفاتتلیو آن د

را متوقف کرده است.

ضیوتاب بححتماال  خاشحو خالهیوا شدا راهگد بهتلحر  بریپخرای شWindows Mediaجودا شتود ه
باشد. 

ملتاک  یرراه ابلحن مکا پخان تقش یبر تما فامیلها  ایWindows Mediaستفا  از اناده Flip4Macزارفرم
WMV Playerمبیشاا اننید. ویاراکابزارفرم کیفیی   عتلاا مکی پخان فشیلها  ایWindows Me-

diaدر وکمهرافQuickTimeرا حترده نسخی  هStudioمکا تبان یدفلمتهر  د یگای برهWMVوWMA
کنیممهرافمهرا .خدشبختو   ناا خیه براهمکا  مارییکا سروفانسخت  هPlayerیابننرمارا یگه شاناز و ده

اینجا قابل دریافت است:

http://flip4mac.com/wmv_download.htm

راهبالوهع قبللحر  بیخرا از یلهافنیی  را نیواتیما بداVLCیاMPlayerهپخم کنیش  .بدنرماهAu-
dion که اخیرا توسعه آن متوقف و رایگان شده هم میتواند فایلهای WMA.را پخش کند 

 به اینجا مراجعه کنید:Audion مراجعه کنید. برای دریافت ۲۱ به نکته Mplayer و VLCبرای دریافت 

http://www.panic.com/audion/download.html

عنهب آ راهیرخوان راحن یگل مانتینیوا فدیلها  ایWMAبرااiTunesبکنیاز  تدباصهخورتکودباره
یکی از فرمتهای صوتی تنظیم شده قبلی تبدیل کرده و حاصل کار را پخش کند.
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 در مکOGG. پخش فایلهای موسیقی ۲۵
شم باکما بکنرماههایAudionوCogمتینیوا فدیلها  صایتویOGGپخرا کنیش  .بدنرماهAudion
اک خیه برانشستاز   را و یگه شانممکده  ا بعضتسن  فییلها  ایOGGجیدرا پخد نکنش  .بند بایرادر تفاین

 به هر حال برایتان بیفایده نخواهد بود.Cogپخش کننده ساده و بازمتن 

http://cogosx.sourceforge.net/

کت ن  ا نحه فرا:یOGGیفکمرصتتومشی باهMP3یاWMAسابتا فنیا ت کاوتههترسعو ه
هند بدهاینیدون بازپهخرداحتمجق آن انواتیموز از درمرفنید امانربت ستفهاش  کناده .بدهمیه  ن

خاطر به این فرمت صوتی یک فرمت صوتی آزاد میگویند.
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های مکMessenger. معرفی ۲۶
لازMessengerایآ م مزوباتهرایکربارا انرایر ابلقداحت؟!سی هرایرای ی ن  سایکاا ازین ران

ل م مزوا اسات رهMessengerامت! مای س بیمرای،کYahoo! Messenger مدق2.5.3 ی و ی
پرباگ را از اینجا میتوانید دریافت کنید:

http://messenger.yahoo.com/mac.php

MSN Messenger یاوربمه5 ن ک  یدنابهتهروزیرنMessengerسمر بیمرایسکااز را آن ت!
اینجا میتوانید بگیرید:

http://microsoft.com/mac/default.aspx?pid=msnmessenger

 قدیمی استفاده کنید:AIM 4.7 هم میتوانید از AOL/ICQ برای 

http://aim.com/get_aim/mac/latest_macosx.adp?aolp=

اما اگا از رهMessengerنیر سمای نفی مت   شریدهاو دبد نبه جالیگا یزمیگن  یردچطد شمور؟ باا
ستفا  از نیواتیمiChatاده از حسد ابAOLوGoogle Talkخنیود ا ستفز  کنیاده  ا دومد. ل،ماکهمانربا
تمندرق  ،سدگازبارا یسهروسواعنا  پیغای  سامرنارا و یگی بانمرایجکودارد شمهکود را همیشرایبا   از ه

Messengerهر سمای خیمالصکننی  .دAdiumXکمهنتدر ز و یبر تابرا از و ینجوده  قابادر تفایل
است:

http://adiumx.com

  که سبکتر و مناسبتر برای سیستمهای قدیمی میباشد:Fireو 

http://fire.sourceforge.net
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. روش اجرای برنامه های لینوکس در مک۲۷
ابارکرهایآ بتدیابینرایر نوابدنرماههلینای  کودر کنراجکامسرا قطعد؟  ناا ومه! قتا بینرمامهنظورد ر

شم پالوا اسی و مکت خانیریدکاکرکرا آن راههمانربدیدارنردن یگای و متازبان د نین یاینیکو  گنسو /و
لین  کوبسقابلیتها    مشای بانها تجایهزارفرم تنهاری  راه شملحا خاهنوا بدا روشمود. وسا دردکاده رسم

دریافت و نصب این برنامه ها چیست؟ چطور میتوان خود را از کامپایل و سایر عملیات بینیاز کرد؟

اخرب از نسخاههمانربنیی  مخصه  موصنکدارکداز ریاسه سمت شیقانبادر افایل است از ینجت.  ا
نیواتیم لیسد  جتلبا از را Openایههمانربی Sourceیورا یگا کانحته بعضی  فقا مخصط  موصک

طراحی شدهاند مشاهده و آنها را دریافت کنید:

http://www.freemacware.com/

شبختوخاههمانربریاسرایب   نابهدر نص،DarwinPortsتفایا و آن سپب یسدرفاو نصت را طبب
فیکراگ  آن تحی عنت وانPortAuthorityتنه  ا واردنامیقابدامقا نظوردمهمانربامنردنکده و کلیر  بکر

د مروی ک صه ن ا بدکDarwinPortsودخت!سب ن م  )عSource Code(بنرمادر را درکتفایه رده،
 اینجا را ببینید:PortAuthority کرده و کامپایل و نصب میکند. برای دریافت patchصورت لزوم 

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=136606

 Fink هم تقریبا مشابه DarwinPorts.عمل میکند اما در این کتاب به آن نمیپردازیم 

.PortAuthority با نام DarwinPortsنمایی از رابط گرافیکی 
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. روش اجرای برنامههای ویندوز در مک۲۸
داپ نشگروژه  هاتییانبانرماخهای،چاصجارهایا ستفز  از هماده نسخان  مخصه  ینوصو بدوزشمرای ا
نمیقاب گیا زگذارد؟ در مطانمر لعا ا کتنیه مابهکدارای انردازپای ینتده  ارا شنابدهشهئل و شمد یکا ی
آیرخاز نهداران باشیا مدتینیوا بدکما بکارا یگزار انDarwineبخربینرماههو ینای در را کمدوز

نصب و استفاده کنید. برای اطالعات بیشتر و دریافت نسخه آزمایشی آن به اینجا مراجعه کنید:

http://darwine.opendarwin.org/

تجزارفرمان اریCodeWeavers CrossOver Officeهبمنسخهزودی  مخصه  مکهوص  ا ینتلای   ی
داهواخ نصاتتشد ببنرماههو ینای در شمرایبکرامدوز آ نتاسا کنر .هدقرونسخت  سهگازبارماک

آماده شود در سایت رسمی آن قرار خواهد گرفت:

http://www.codeweavers.com/

اما شمکمرگا از ستفاPowerPCدهنردازپا  مادهکنی یدبانرمامهنظورد تربانا دو معزاربا فرشیده
نیسارگازس  تنهت  راه نصدهنامیقابا و ینب بدوزروی اتکمر اسان وگت! ینر بدوزماینتلکا   شمی ساگازار
راکدشاب هستیتحه   ا ننواتیمPowerPCرانبارکامد بدکما بکنرماههشبیای  سهازPCمننا دVirtu-

alPC,GuestPC,iEmulator,Q...بوروی مجPCر کازیا نیممهرافاههمانربنیه ن ک  و ند ی را دوز
نص ا و فب ست  ناده ن ک  .ید شب  سهازVirtualPCظاز ن سرعرا و مکت نانات ه توز ه ب  یرا ازسن و نظت ر
م قی  مکت+ا نااتGuestPCدوم رده گییمرارقدر ا انامرد. رافرم یگزار و متازبان نQیشبیک  سهاز
تمندرق  در و عید حنسهال اال ستفل  ا اکتساده مکه نامنات سبا فیهراممکنی .بددر افایرای شبینیت  سهاز
درعرسهبهک پیشالحت  فرو سعوتت ا اسه و خیت برامکها  ا ینتلای   هیسمگازشارا ابتسده ینجه  ماجعرا ه

کنید:

http://www.kberg.ch/q/index.php
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.Ubuntu توزیع لینوکس x86 در حال اجرای نسخه Qنمایی از برنامه 

نم یااز تنظیمی    یاتمکشامجني سازیختا شهده
اب.Qطسوت ستفا  از نیواتیمQزارفرماناده چند یدن
مپیاک  تومجر بسازی یازو تنظیمد    کاتمامتفال  تاوی

برای هرکدام از آنها مشخص کنید.
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راهنمای خرید
بخنیا حقیقشدر   شتمانکتل  نیسهای  ،بلکت  از لیسه  و مشخصت   فاتشنرو گدان

سخ فتاو تشکیiPodکومزارفرمانزار   شلا اسده همکابرگت.  شماری و ا
شنروف گدا لیسنیان،  گستت  یرشفتا و حته شیمابلسررفعی لیا آ نهت شاشودیاد
فتد چررا هنمه  جایگدانابهایا منظنیرای  تهیور  کهو ۳۰و۲۹واردمایجهبردم
عوا ق کتا ن  قهد قصالحرههبم.هرار مدا اکودبنین تنیه ک شابماحلقدال

نیازهای کاربرهای ایرانی مک باشد.
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 و سخت افزار مکiPod. معرفی فروشنده های ۲۹
لیسنیا  قطعت  باکمه شمک کاماخلهواشد،لطفد  هافرشنرو را شنیمهکدهای سیا شمد را آدرسآن و اره

برایم بفرستید تا در این لیست قرار دهم.

فروشندههای سخت افزار مک
http://tasnimsoft.com ، سایت: ۰۹۱۲۳۵۰۲۵۹۵ ، همراه: ۲۲۵۱۰۰۲۷تسنیم، تلفکس: 

۸۸۷۸۸۲۱۴‑ ۸۸۷۸۸۲۱۳کامسرو، تلفن: 

http://rdaco.com، سایت: ۸۸۷۳۱۲۸۷ فكس : ۸۸۷۴۰۹۸۸ و ۸۸۷۴۹۰۱۰رایان دی افروز، تلفن : 

۸۸۷۸۵۷۱۱کریستال، تلفن: 

http://nevisa.net ، سایت: ۸۸۵۱۹۶۴۶ ‑ فكس: ۸۸۵۱۵۳۴۷نویسهپرداز، تلفن: 

iPodفروشندههای 
 هم میفروشند.iPodبرخی فروشندههای مک مانند تسنیم، کامسرو و کریستال 

اما حاصل جستجوی من در مجتمع کامپیوتر پایتخت(خیابان ولیعصر، ابتدای میرداماد) لیست زیر است:

http://konj.ir ، سایت: ۸۸۸۸۶۵۲۶‑۸۸۷۷۹۰۴۹استریوکنج، تلفن: 

۸۸۷۸۱۰۱۷‑۸۸۷۸۱۰۱۶فروشگاه دیجیتال، تلفن: 

۸۸۷۹۸۶۲۸‑۸۸۷۷۰۲۹۳نگاره، تلفن: 

۸۸۸۶۳۵۴‑۸۸۸۶۸۵۳پارس نوتبوک، تلفن: 

۸۸۷۷۳۱۹۲‑۸۸۷۷۳۵۷۲گاما، تلفن: 

۸۸۷۸۶۸۲۰پازل، تلفن: 

LaptopLand :۸۸۷۹۰۲۲۰، تلفن

۸۸۷۸۵۷۱۵‑۸۸۷۸۵۷۱۴فروشگاه کوچک، تلفن: 

لپ الین، رایانه همراه و تکسیستم را هم متاسفانه شماره تلفنشان را ندارم. 
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. معرفی فروشندههای نرم افزار مک۳۰
در مجمتع کامپیوتر پایتخت:

EXPRESS :۸۸۵۷۰۷۱۱‑۸۸۷۸۰۵۰۷‑۸۸۷۷۰۵۰۷، تلفن

۸۸۷۷۹۳۶۱تدارک نرمافزار، تلفن: 

۸۸۷۹۸۶۲۸‑۸۸۷۷۰۲۹۳نگاره، تلفن: 

http://shayanshop.com، سایت: ۸۸۷۸۶۳۴۰شایان رایانه، تلفن: 

۸۸۵۱۴۹۲۱‑۸۸۷۷۳۳۶۸شریف کامپیوتر، تلفن: 

در بازار رضا: 

http://techno2000.com ، سایت: ۶۶۴۹۳۵۶۰‑۶۶۴۹۸۵۲۳‑۶۶۴۹۳۵۸۱، تلفن: ۲۰۰۰تکنو

این لیست هم مانند دو لیست قبلی ناقص بوده و به کمک شما برای تکمیل آن نیاز دارم.
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