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مقدمه، ویرایش دوم
شتونرایب ا کتنین ا نگیاب  هزهیادا شتی کمو در اولیرایه شتونش و نیم بازیتکه نیسرار  .متت سفا ناه
نم تینوااد کناعم در یکسدودحم  لاکیا از نتشه  و اولیرایار مشکذردگیمش  تالچیکمبون  منود باع

آموزشی فارسی، انفعال و نبود حامی برای حمایت، چاپ و توزیع کتاب حل شده است.

همچن   مانیدو ابارکران شبختوخهکاگ(مریران   نانسبه  بتسهقبال بسیل  فعار لتا شرندها(بدمطا لا،ب
خب هر،گاا شکزارش لها و فعا یا ل ا در نجمنهت    گفتگای   تنهو  فعا ماالنا در نرانیک هست   و طسوتد
کتهرش  فایشنرو هدهچنر تدشهال یاصیمورتگیی ا هنامرد توزثیا چنر نداا در صحییناسالعرطی  ح

ندارند.

ه م جاا اعابهکIntelایهدهنردازپهبلپرت ومهبهقالعشیزافث ‑فک آن خصهبروش وص
لپتاپها‑ در ایران شده است بیش از پیش اهمیت بهروز کردن محتوای این کتاب را نشان میدهد.

ذبالزم اکه اکتسر در ویه دویراین نکتش  آ لیسر(خهی  فتشگرو هها (حاشذفدو و نکتده  جهییدد
جایگزین آنها شدهاند.

یقین   عنا نوانیسنو  بدهمرایمنن سانیسب  چتمطون لاا کتنیب در حقیقاب   گتتردآوریشهال تمای ام
ایدم امریران دوتت،ساگ ستالش ناچیعلون صمی ،بهندی  ا حمام، آر و مید کنبهمهو رانبارکریاسن

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

ومدر ایرایورد دوم کتنیش هابممننا گدشتذ کهماآزاد رایال آن دوخرایبد و ستود نتا چانکنیاپ  ا امد
برای چاپ تجاری آن لطفا اول با من هماهنگ کنید.

۱۳۸۵ آذر ۲۳علی رستگار، 

URL:     http://irmug.org
Email: rastegar@gmail.com
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این نکات مربوط به کدام نسخه سیستم عامل مک است؟
م ت ا کنیام ن ) در Macات OS X 10.4 (Tigerا ثو ک آ هر ن در Macا OS X 10.3

(Panther)قباا فل ست  ناده هست   .عد ت آ از هدادی ن ممکا  ا درسن نسخوJaguarت  ههای
تدق ی م ی   رMac OS Xهقمباا فل ت س  بادهنا ش ز در گانمد. ن و ایرایارش دوم تنیش ک اب

Mac OS X 10.5(Leopard)هن منتشوز   نشر ا اسده شنیهبهجوتابامت  هدهسعا شیده
احاتتسا مکد مطان لامببربوطآن تحمهه پتشوکتش قاببگیرار  و آلرد در ینی در ده

 بهروز خواهد شد.Leopardصورت نیاز این کتاب برای 

اما کتنیا نسخاب  ههقاییمیتد   سیستر   عمماملاز جملک  هMac OS نملماشرا9 شی.ود
ممک  ا مطیخربتسن لامنحصب   برهPowerPCیاIntelبشنا کدا در حتمورتصنیه  تاکذر

مربوطه قرار داده شده است.

ابزارهای استفاده شده برای تهیه این کتاب
 نوشته شده است.Mellel 2.1: تمام متن این کتاب با واژهپرداز واژه پرداز

قلمه   قل:ا )مFontا ستف)  شادهدر تمده متام ا کتنین ) اباب ستثنه   عنای کتوان (قلاب جمیدد
XW Zar میباشد. قلم عنوان کتاب X Compset.است 

یشگرایو  تصر یاوتص:ر یاوا کتنیر بابا ستفا  از تصد.ندهاششیرایوImageWellاده یوجلر د
 تهیه شده است.Core Image و جلوههای LiveQuartzکتاب با استفاده از 

کتنیاPDFیجروخ:PDFیجروخ تابسوا مکط تانلیو دPDFخسیستود   عمماملک
 اضافه شدهاند.Adobe Acrobat Proایجاد شده است. لینکها با کمک 

ذبالزم اکه تمهکتسر کامهارا کتنیای دا Macلخاب OS X Tiger(10.4.8)نجا شامده
اسا در ویت. مدیدجشیراین ت کامهارمایبربوطصه ت یاورا ابر راهزاربا گای ی ان

ImageWell و LiveQuartz انجام داده و دیگر از Fireworks.استفاده نکردهام 
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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.
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. معرفی امکانات فارسی در سیستم عامل مک۱
ست سی   عمماملبککمه یکنیکو  )دUnicode(ب ی پشت    ناا ستی ناو ن(وPCابارگازسدارد ی و دوز

لینوکس) را برای فارسی فراهم کرده است.

شم ماتینیوا روز اهد و راعا مشیسارفهبداد هاکنیده  ا تقامد یوهجم شمسری  همی سیستراه   عممال
شبختوخدارد.نرارقکم   ناا تقاگمریه یوهجم شمسری  را و آزاد یگی فانهراکمکردهدر نکته  ۸ه

توضیح داده شده است.

را روش ابجیدو خرای ت ن  جهاب نتتو ش اری
راست به چپ

- ۷ -



کماب بکنرماهTextEditمتییوا ن ا سند ادRTFیاDocسفادهساردری نسخ(و  هیLeopard
همچنی    ا سنن ادDocXوODT(مشرا ها،تدهلیو و و کنیشیراید  .شمد در هایمانربرهوTextEditا

ازک نورتومه ت م  یCocoa)چچارا صلوب بینرمانهسو ی بیمرایا ستفک)  ناده ک بدا خا ت ن  اب
جه )تDirection(نشتو را نیواتیمپچهبتساری کلمد  فاتسارا و نگلیسی    را رابی حته کنی هارم

داشته باشید.

شم در آراما دو صفحشیک  یه کل  )دKeyboard Layout(فسارا در ختیی  دار وPersianد،یار
Persian-ISIRI 2901.

Fontپی فشفرضساردر جیکمی )زهGeeza Pro(ندارد همهکام سیستراه   عمماملنصک ب
شمود.شیم همچنیا    منتینیوا بدکما کFontهفایساریAATمدربکرا حته فیساربنی یسیو  و د

مشاهده 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 ا اپک اسل ازگت، شتذگر بهماکککاربردهشیا بدا آرایا شین
 نسخهی جدید این آرایش با تغییراتی اندک قرار گیرد.)Leopard(ممکن است در آشنایی دارید.

Persian-ISIRI ا2901 آرای: صفحشین  یه کل  فدسارمنطبی   بقآ ایرخا ستن نادو لتدارد ا رانیی
است. در لینوکس هم از همین آرایش استفاده میشود.

عرایب ف کالهردنآرا حشیر ف ص  یه ل ک  از لد م ج  دو حه ف ص  یه ل ک  فدسارییشادده
System Preferencesاز وکازبApplicationsهشوپرا رویبرده نزگر ی هInternational

کلیک کنید.

 کلیک کنید.Internationalبر روی 
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پ س در Inputهگربس Menuسدر ی ل  پتیا ی ر تن ف تهباهPersianوPersian-ISIRI 2901
سیرب .هدکرآرا از یشهدام  صفحای  کلیه  کدمهیاهستیل   ا ستفد  کنیاده  را ازیابد همینجد    باتیا زدن فعک ال

کنی  .حدکاالآرا یشهه  ماینظورد را فعر کالیردهابدا ستفرای  آ از نهاده نیا دار یقرطهبهکدیاز آرا شیی
صفح  کلیه  مدنظورد ا را نتخر  کنیاب  .یکد ا از رایی ههن ا نتخا  از menuقیرطاب barساا ینزگرگت. ه

Show input menu in menu barیرا ت بکیز ن در menuد barپچرممبربوطآرا شیه
صفح  کلیه  در احد ستفال  نماده یاداده وشدهواخش کلیابد  بکآن روی فهر ستر از صفحی  کلیه  هدای
فع نمال یاداده کلیابهکدشدهواخش  بکروی آیرهر از نهک آرا صفحشیا  کلیه  مدنظورد تربانرای

تایپ استفاده خواهد شد. 

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

یاب ل ک  بکروی یواتیممچرپر ن بدسه ی ل  ت
هآرا ش ی  عای ف ،الCharacter palette،

Keyboard Viewerتنظیمو    ماتبرطود یسرتسه
پیدا کنید.

 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 ر

Command+Option+Spaceبآرا صفحشیه  کلیه  بعد مدیجودر فهود سرآرا یشهت  فعای ال
سوییچ کنید.

Macدر OS X 10.4(Tiger)ی کل  مید با ن مرکذبورهSpotlightختصا  داده اشاص اسده امت.
شم ماتینیوا بدماجعرا بههKeyboard & MouseدرSystem Preferencesکلیو  بکروی ر
Keyboardهگرب shorcutsکلی  هدمیای نبا مرنظورد تراز را فترگسپSpotlightان یهکلیا  هدای

میانبر جدیدی مشخص کنید.
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یگاج.۳ ینهز  یابیصفحرای  کلیه  فدسارمیروش وخاسکو ت
ویرایش کیبورد فارسی

آراساگمریا صفحشیه  کلیه  فدسارمتفی  باوتآ نچا اول از همه سیستراه   عمماملعکضرمهشیود
اکمهراف آراسرده شPersian-QWERTYشیت. م باسهیاآرا هر ش ی  ایQWERTYمابارای
اشابیمیسارف آراید. منشین ساکببارنراا کیبهکتسی  شوردلیبان  فلسارنییداردباههد لیلر  ییاد
فترگ مکن حانفروفساربیآن روی یشرابر مشکان  ا ابت.سل ستفا  ا از آرایاده عنهبشین مثوان ال
«ل»حپیاترایب یرف کل  » راLد فش» مارهیید آرا Persianشید. Xهمشم باآرا یسارفشیه
سیالک مکمکبیشاو تغیید   ا ابیکدنرات ستفرای  را حتتادهی  کربارفرانساربیزا آن در نجان شامده
م(ات.سا حت  آرا یشهاال  ایPersian-QWERTYوPersian XدرLeopardمجوخودهنوا د

 مراجعه کنید.]۱[ برای دریافت ایندو آرایش به لینک بود.)

یشهآرا  لینای  داده درشک نصاالبده خابکوددار انار نصرایبامد سبیاآرا یشهر  آ نها را هشوپهبا
Keyboard Layoutsمجودر کپLibraryهشوپود کیو سپرده یکبس  ارLog Outمجو ددا

Log inکنی  آ نگد، مشاه بانکته  نهآ۲ه را فعا کنیال  .همد نطا کورخهمودنییدا ا اگد آرایر یشهن  را هبا
Libraryکبارخرتودکپان کنیی  فقد بطهمیرای  کنباردر و کپورتصر کیبردنپهشوهLibrary

اصلی برای تمام کاربران قابل استفاده خواهند بود.

آرا دیدو یگش هرا در دارد،قاگمریم یکرار یPersian-QWERTZکمشه باهQWERTYماا
 میتوانید دریافت کنید.]۲[مخصوص صفحهکلیدهای آلمانی است و از لینک 

 میتوانید دریافت کنید.]۳[ برای زبان کردی که از لینک QWERTYو دیگری صفحه کلید 

شماما باکمه بکنرمارا یگهای بانناامUkeleleمتینیوا بدرا حته آرا یشهی  صفحای  کلیه  مدجورا ود
)]۴[ به باال بسازید.(لینکMac OS X 10.2ویرایش کرده و یا خودتان از اول یک آرایش سازگار با 

[۱]   http://www.irmug.org/files/PersianBundle.zip

[۲]  http://irmug.org/files/Farsi-QWERTZ.keylayout.zip

[۳] http://irmug.org/files/Kurdish-QWERTY.keylayout.zip

[۴]  http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=ukelele

- ۱۲ -

http://www.irmug.org/files/PersianBundle.zip
http://irmug.org/files/Farsi-QWERTZ.keylayout.zip
http://irmug.org/files/Kurdish-QWERTY.keylayout.zip
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=ukelele


. 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 ظنیرای ن م  ورSystem Preferencesاز وکازبApplicationsهشوپرا رویبرده نزگر ی ه
International کلیک کنید. در برگه Language» بر روی دکمه Edit List.کلیک کنید «...

 کلیک کنید.Edit Listبر روی دکمه 

- ۱۳ -



لیسدر  بتشازفدهساررا تیی بکنیز د
 کلیک کنید.OKو بر روی 

لیسهبیسارفدیاباالح  ز نهابت ا اشابدهشهفاضا درسارفرگد. یگاجنیرتاالبی قاهنراررا آن دارد
)Drag&Dropبکشید و باالتر از سایر زبانها قراردهید.(

فارسی را به باالترین مکان کشیده و رها کنید.
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اما ینکا  بارتمرای کامبارجراننیسذاب  ،چتبونخرعیهددفاسارنمی یاداده وشش پنجده  رهی
Get Info.راست به چپ میشود و این حالت در کنار عبارات التین اصال زیبا نیست 

توخ خ ب ش   ناد روش گه ی هریبمفرایسارشیبدننرمامهظورد ن ترو دارد.جان رویبود ر
شکل  )کIcon(بنرمامهنظورد ترکلیان  را وکتسک رویبرده Getر Infoکلی  کنیک  ،بدا ینکا  ار
پنج  رهGet Infoبخازهواشد.بدفشا دادن کلیار  هدایCommand+Iهممتینیوا بدهمیه  نتیجن   ه

برسید.

ا پنجنیدر  ا مخفLanguagesرگره  ا آنبتسی روی کلیر  کنیک  تدنما یاداده درشش لیسود.  ت
نهابز فقا فطساررا تیی بکنیز و رایریاسد غین فعر کنیال  ا از بعهبنید. بدنرمامهنظورد ترفقان بطه
اسارفانبز داجوتد.شدهواخراجی شته بهشیا در ممکاههمانربیخربد  ا عبایجهبتسن ارت
»Farsi» عبارت «fa.به کار رفته باشد «

لیسدر  ز نهابت فقا فطساررا ی
ی ت بکیز ن و رایریاسد ريغن

فعال کنید.

نکت  ا نحه فرا:گایبرجهایCommand+Iتازکیر بCommand+Option+Iستفا  کنیاده  بده
پنجایج  رهGet InfoیکInspectorبشازو زتده راکیناما آن نه ب ن  یدبدروی لافرهر ی کیه

کلیک کنید اطالعات مربوط به آن فایل نمایش داده خواهد شد.
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. رفع مشکل حروف نچسببیده در کلمات فارسی و یا عربی۵
:Intel و PowerPCمشکل مشترک در 

شما معموال در دو برنامه با چنین مشکلی مواجه میشوید، مشکلی که بسیار آزاردهنده خواهد بود:

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

درگازسانایهFontذفح:لحراه و اگازسایهFontتفایار از روشمریار وحاگ. نصذف ب
Fontهدر نکتا  در۹ه درگازسایهFontتفایو نکتار  ت۱۰هیضیو داده اشح ایهرگرورمت.سده

Firefox و Camino.فعال چنین مشکلی ندارند 

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

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

الحراه ستف:  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.   م
وماع ینل دوزFontها غلا بOpenTypeهستن   در و سیست.AATکمد   عمماملاز نسخک  ۱۰ه۳
بعهب بدصهبورتنالدرگFontهایOpenTypeبراهAATتب یدملکنی .متد سفا ناا در نیه
ینراف از کتاراکد هرفایسار/عیبربیدر سته پشتیبی    نانشی و نتیجده   کهحاراز د.نوشیمداجمهروف
ن ب بایراهنبرنرماای ازکه نورتومه ت م  تی س سی   عمماا فل ست  ناده ک در یسارفایهFontابارکد

OpenTypeهمی  مشکن  حلنچسبیروف    را داهواخده درشد چنیت.  بننرماههیافقی مطتیاز وان
FontهفایساریAATبدر سته ا فی ست  کاده.خردختو شب   ناشمه ماتییوا ن ا از یاگمرید چن  ن
Font را مطالعه کنید.۱۰هایی را دریافت کنید. برای دریافت آنها نکته 

ننامییاههمانرباما دMellelمحصو  مخصوالت  خوصمیاور ناهAdobeچمونتومتنور  مستقلی    ی
 برای فارسی استفاده کنند.OpenType و AATدارند میتوانند از هر دو نوع 

های قدیمی:PowerPC و Intelمشکل مخصوص 
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مشکل   در Macی OS X Tigerتقبا از داجو10.4.4ای10.4.3یناسهروزربل ثعابهکتشود
اشیم نسخونچییاهFontرگد  جهییددX ZarوXW ZarکهAATوOpenTypeبراهام

دارند استفاده شوند مشکل جدا شدن حروف باز هم مشاهده شود. 

الحراه مشکنی:  بلرایPowerPCحشلا اسده ابارکامت ینتران  هنل بوزنهعوبیا مشکنیا  ل
هستنهجوام   .گدشهزار نشا مانهنید کدا مشکنیه  در مکهرانبارکرایبLeopardل  ا ینتلای   هیحمل

 هم برطرف شود.Tiger برای 10.4.9شده و شاید در بهروزرسانی 

مشکعفر.۶  حلفروفساردر نم(CaminoوFirefoxی یاعشمالت
سوال)

نسخ  سهیگازبارا تا ین  ملگرورهرایFirefoxوCaminoبخرحیفروفساربی(وخرز نهابی ای
یگد در را لتهاحر)  خایباصصهعورتمالستنشوال مانهید.متد سفا ناا نتظه  نمار ا مشکنییرود  ل
نیهاسهروزربدر  ایFirefox سعوتهکراچودشلح2.0 هنهد گدانMozillaحدرتغییال   ا یساسرات

 هستند. ۳در موتور متنی و گرافیکی این مرورگر برای مک و نسخهی 

درلحراه درضاحالح: نسختفایر  ههایAlphaجیدا از تنهاهرگرورمنید  راه رحا سمل مشکی  ل
اسا صابرانبارکیخربامت ن خب س ن  صهی خ م  و نوص ی )دوزOpenTypeاز (Fontهای
یکام سروفامشکلشت    حانشلکدها لبته  ا روشیه مشکن  حلجروفاز راهدا اهرگرورمریاسرایبم

ایجاد میکند.

راهی چنهنلحک مندان ساد یگب ا ستفر  ا از درهرگرورمنیاده اکتساRosettaتلاحا اچرگه نیه
مشک  را انل علهبامدارد شبیت  سهسازیعرپتیینتا   دا شتری و منه بابیشتع   از را سیستری   مصم رف

میکند.
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. دریافت دیکشنری فارسی برای مک۷
یکاگمریا از گتزربی یربننالغک فاتساررا راصهبی یگورت باندر دادهقرانبارکتفایرای رار
اسا یابکنابنیت. ب از واژههدصش تزار ح یی س ب  ا از صطاری حالتخصصات   )بیخصه وص
مپیاک  تورا درهری) گییمربم ا لغکنابنیرد. ا در اصات نگلیسل    بیفهسارا اسی درمت هکییاههمانربا
بلیاق  جستجت   معکوی  لغوس دا را شتات بهشنا مدتیبوانصهفوتساربیا نگلیسه    هیآن از بهم ره
ابرد.ب ستفرای  ا از لغکنابنیاده شمات بایایدبکنرماد یکشنه   سریگازبارفاساردا شتی بهشیا .د
چهرایبالحهباتاگمریا د یکشنار   بریسانازگدنشا همکان  کاریو لغکنابرده مخصات  تهیوص  ه

کرده است. در ادامه چهار برنامه معرفی شدهاند:

MDictا رامانربنی: یگهی در بهترضاحالحان  یرپیشنهن    ا هکراچد،شابیمرانبارکرایباگمریاد
رابالوهع یگر و بسیودن،بUniversalان  ساریرو سبع ا زسک از و نهابت را ننامپچهبتسای د
پشتیبیبوخهبیسارف    نامیکنی .بددر افایرای دیت یکشنن   و لغکنابری آن لینهبات  م]۵[کجعرا ه

کنید.

بع از نصد ببنرماکهفاا ازسی قسمت  تنظیمت    باتنرمافهیابلنالغک ا یسات نگل    بیفهساری
)en-fa.mdict را که از آدرس باال دریافت و سپس (Unzip.کردهاید، اضافه کنید 

نمایش معنای فارسی لغات به صورت راست به چپ.حني تایپ لغات گزینههایی به شما پیشنهاد میشوند.

[۵] http://irmug.org/portal/
modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=354&mode=thread&order=0&thold=0
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MacDINGا رامانربنی: یگه و متازبان بنهمکا  ا اشارگازسیسارفاباگمریاری رویبامده ر
Tigerبخهطاخر س ن  مهیجوودPythonبها گ کایکو چ .دارد عدیاشی ف مال ت ا کام م ناات

WordLookupنراشتدا بهشاا لبتد‑و  در امیخربه مکوارد نابیشتات   ا دارد‑ آبوانتیمامری ینه ده
ا میآن بدوار،خصود صوباارا اکLeopardهیئا حتمه  باالاگPythonبراطرخرفهواکد.بردرای

 مراجعه کنید.]۶[اطالعات بیشتر و دریافت به لینک 

LiveDictionary:چن نکا مهدا نیی ا ستفد  از دههمانرباده یکشنای   مستقری   مستلل   ا ایزم هکتسن
مربارک کل  مهینظورد را مر قی مست     آ در نها تایاکنپ یدآ ازنا دئاجرا یگی کپری کیدر و ۀمانربرده
یکشند   بچسپری   نایدا ینکا  از منقیرطه ویServicesینکا  ا را نجار د آهام از نجد. ئاکیا ارکنیه

مستل   ا چنرایجزم گدو و قتگیام   مربیشاا دگد یکشنر   و داجریای شتود بهشاکدا عمنیه را مستقیمل     در ا
مب ا نجدا د بسیدهام  مطلار  بوبا و نجوده کامرا نحهبار چشمگیو    آ کنیمانسری .دLiveDictionary

وا ازقدر اپع بخارکنیس بوبیمرییآا ابارکرایبهمانربنید. دونرایران مشکی  کلچودارد یکک ی
رابپچ تودنبتسه ن یاد و یگج پریلوبیبودننرماا دگرورمرگه. خر ل شمواه اSafariساو ت

 را بپردازید چپ به راست بودن نتایج قابل قبول است.LiveDictionaryمیتوانید مبلغ نسبتا کم 

 فراهم شده است.LiveDictionary به کمک Safariترجمهی مستقیم لغات در 

[۶] http://irmug.org/portal/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=318
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 مراجعه کنید.]۷[برای مشاهدهی راهنمای تصویری نصب و استفاده از این برنامه به لینک 

فق ا رایط هنمن  یاا را کنهفاضی کمبها ستفرای  از لغکناباده ا نگلیسات    بیفهسارمیجوبودیاقبد ال
 را در برنامه اضافه کرده باشید.FreeDict Adapterپشتیبانی از 

WordLookup:مت سفا ناا پیشرطاخهبهمانربنیه  فتهر  مهای از نسخم  پ۳هلوشیا شمت.سده مای
یوات ن آ سخنیرخد ن  را گه ی ا سخه(مانربنیان ن  ا۲ه از را ی) م ی  مل)نrastegar@gmail.com(

درخواست کنید.

یک نمونه ترجمه فارسی به انگلیسییک نمونه ترجمه انگلیسی به فارسی

ایرتادهس روش لغکنابردنکهفاضن فاتساربیهWordLookupستفا  از نصاده خبکودا ت.سار
اب ظنیرای ن م  بورنرمارا ازکازبه و نرده م ویBookگنز ی هManage Booksپو س س

Install Booksا خرا ت ن  از و جاب ن پ  جرهیدگدنز ی هEnglish-Farsiا خرا ت ن  کابو رویبرده ر
Install Book.کلیک کنید تا خود برنامه از سایت ایرماگ بانک لغات را گرفته و نصب کند 

[۷] http://irmug.org/portal/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=312
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یواتیممهانتودخاما ن ا احرامنید را نجل د هیام ،بددر لغکنابتفایرای فاتسارسیگازبارا
WordLookup مراجعه کنید.]۸[ به لینک 

درپ از افایس لغکنابنیت را آن دوبات یاربا کل  کextractکو ابرده اکهفاضرای کنابنیردن
لغ باتهWordLookupاز من، ویBookگینز هManage Booksسپو سInstall Booksرا
نتخا  از و پنجاب  جرهیدگدینز هEnglish-Farsiا نتخرا  کابو دبرده روی کمر هBrowseکلی  ک
وک آنبراfa-en-utf8.txtلیافرده هیدبه ،سپد بسد روی کمر هInstall Bookی کل  یک کن  تدا

عملیات با موفقیت به  پایان برسد.

 را بخوانید.]۹[برای مشاهده امکانات و راهنمای تصویری استفاده از آن مقالهی لینک 

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

[۹]  http://irmug.org/Articles/article1.php

- ۲۱ -

http://irmug.org/files/fa-en-utf8.txt.gz
http://irmug.org/Articles/article1.php


. دریافت تقویم جاللی(شمسی) برای مک۸
هم نطا کوردر نکته  اول ضیوته داده همدشح سیستراه   عمماملتقک یوجملال)هجی شمسری  (قیرار
ان امدارد تقاگمریا یومختصم   و مفیر  بدیجبرای ا کمبنیران  فودهراکما درکتسرده منه سیستوی   م
گییمرارق .نسخرد  ۲ه۱یاتقن یوا از مکم ناتامیننا تبد یدتلیاربیخ مین و شمسالدی  و نمی یانشیاما

) است.PowerPC و Intel(سازگار با هردوی Universalرقم ماه برخوردار بوده و 

 مراجعه کنید.]۱۰[برای دریافت این تقویم به لینک 

کلیاب  بکروی منالىلجخیارتر یوبیمازشیود
آنک در نزگه ی » تقه یور قمم «تییاررا ربخ مقه

م ن یاو داده نزگش ی » به ت یدتلیارا مکخ...» ان
میایالىلجخیارتردنکوارد و تبالدی یدبلني

آنها را فراهم میکند.

[۱۰] http://irmug.org/files/JalaliCalendar21.dmg.zip
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هاFont. روش نصب یا حذف ۹
ها چند راه دارید:Fontبرای نصب 

رویب‑ یاربدوFontر ل ک  یک ن ک  تدبااFont Bookم ن یاداده پود،شش س بسد روی مر ک هی
Install Font:کلیک کنید. مشابه تصویر زیر 

 کلیک کنید.Install Fontبرای نصب بر روی دکمه 

کپ‑ ییا نتقا  الFontهماینظورد برپهشوهLibrary/Fonts/بنصرای ببتمرای کامبارو کپران ی
ای نتقا  آ نهال باهUsers/UserName/Library/Fonts/بنصرای ببکرایبارمرنظورد الزم هبر.

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

ها:Fontبرای حذف 

آهFontذفحرایب ها ن از را /Users/UserName/Libraryای/Library/Fontsهشوپا
Fonts به  /Trash بیاندازید. سپس Trash.را خالی کنید 

کلحرایبرگا ش م  حلیروف ب س چ ن    بدها تنیه ک ن  آ امه مدیده ع م  بوالا
TimesوArialذفح New Romanگوهاتی ح یTahomaپازشوه

Users/UserName/Library/Fonts/مشک  شمل حاخلهواشد.مگد ا ینکر  هFontفساری
دگازسان یگار هرینصم کببردهشیا .تدجودا شته بهشیا کدهFontهایArialوTimesمجودر ود
اب/Library/Fontsهشوپ حتمه  قالیرببیقیه  همن نسخان  ا صله همی براهمابکو نیوده بازیه

حذف آنها نیست.
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نکت  ا نحه فرا:گیهاشمی مطمئنیا     دFontبرادر سته حیکذفیردهاو هید ا دثچ در آن از یسری ک
سخ )تHard Disk(شم و انودجا همچنامدارد   باننرماههآن از ستفاFontا  مادهکننی  ا مشکنید.  ل
نامواردیمدر ن حدیروف ب چس ن    تده ش ی ب   خررا شود ن ماند دهی ید. ل ا مشکنیل  قلمد ی بیودن

Font Cacheسیست   عمماا راهسل و آنحت اکازهتل ابت.ساCacheنیردن منظنیرای  بورنرماه
Onyx دریافت کنید.]۱۱[ را از لینک 

 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 

[۱۱] http://www.titanium.free.fr/pgs2/english/onyx.html 
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های مشهور فارسی (سازگار با مک)Font. دریافت ۱۰
بسیاگمریا  از مشهایهFontاری  فورساررا تبAATهبکمرایبی یدکلا ازکتسرده لینه  ۱۲[ک[

قابل دریافت است.

مجمنیا  عوهFontکهX SeriesیاX Fontsندارد زودیبام درشهروزبه و نتیجده   کهتا مل  و ر
ومردویهابارگازس و ینک خدوزهنوا شد.هدقرونسخت  جهیدا از مجمنیدی  عومنتشه   شردر ود
بخ ا خبش ساریاا ومریت قسماگ  در دادهقلیافتفایت فعد.شدهواخرار الFontجیددXW Zar

 دریافت کنید.]۱۳[را میتوانید از لینک 

شخصهچرگ  تاصیو مهکنی بممشرای هاصفحده  وب ازسارفات همی انFontفسارپیشفی   در رض
یعنکم  جیی )زهGeeza Proا ستف)  کنیاده  ا امد یکامیسارفایهFontاگمریا سروفارا رایبمهت
منهقالع ،بدانهAATتب یدکلدر و نتیجرده   در اباقکمه ستفل  کادها علهبت.سرده نگت نراتبی یدل
کنن  ا ازهFontنیده غیا قرنانوبیتودنیوزا آهFontنیع نها ا در را ایدادهانرارقاگمریا شمامم ا

) آنها را درخواست کنید.rastegar@gmail.comمیتوانید با ارسال ایمیل به آدرس من (

 توضیح داده شده است.۹ها در نکته Fontروش نصب 

[۱۲]  http://www.redlers.com/download/fonts/xseries.zip

[۱۳] http://irmug.org/files/XW Zar.zip
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MS Office 2004. وضعیت پشتیبانی از فارسی در ۱۱
مت سفا نامجمه  عوآ فیه م۲۰۰۴سیکا سروفابتطهخورصالا ازصه پشتیبیسارفال    نانمی کنی .بدخری
اههمانرب مجمنیای  عوحهفروفساررا رههبی یختم  و دخربه یگی در یطراشر خیحاصرا مههبروف

متص  کلا مشکامرده  تالد یگی مرننا عدپشتیبدم    نااز جهی )تDirectionرا وچهبتس) عکربپ س
چی کلمدن  دار را یکامد.نات سروفااز مشکت  راه و آنحل مطلل  ا وسع ممکت  ا درسن نسخت  بعه دی
فیآ ا مشکنیس  را کنلحالت .تدآ الزمنا نیسروز  منتظت   بمر نیا ،بدنرماههیامشی باآ فیه بسساگازاری

 معرفی شده اند.۱۲مناسب با فارسی در نکته 

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

مجم  عوهOpenOffice.Orgمدرو سیستریاسک   عمملها  را تنهجیای  ر قیبا  ا ایههمانربهکتسی
مع مجمادل  عوآ فیه مسیکا سروفارا ابت مکا نامنات سافبهراممکنی را یگد. و متازبان بنا نیودن

مجم  عودر کنه سارگازقاریباقبل بولفامتهر  ا ختصای  صامییکا سروفا)متننا دdoc،ppt(...بور
بیذاج ا مجمنیت  عومهفیایزاا امد. مجمنیا  عودو نقه آزارد هنص :دارد کنده و گهابدی غیای منتظر   !ره
مجمنیا  عوروز روزبه یعترسه  مرشیو گهابود یاکمتش  ا هنامر راه بسیوز  تاریبهتا  یرمجمن  عواداری ه

شدن در پیش دارد.

OpenOffice.Org 2.xخآیرنسخن  ر سمه ا مجمنیی  عوا منتشکمرایبهکتسه   شرا ت.سده
مت سفا نافعه الOpenOffice.Orgبا درجرای حتیاX11هبکمرا  و دارد نسخکیاج  کهمامنتقال   ل
نیسکمرایبدهش  .بنت بایراظنهاا و مکر ناآن چنات بدانرو حیا و بلیتهاقه    سیستای   عمماملک
نیسارگازس  .مشکت  تالهیبماFontهمخصا  صوبافرایسار.دارد ابی همنیا ا الیه فکدبراد مری
کنی  قصد تلد کفو وختقردن شمود دا را شتا ا شبختوخامهام!   ناا شتبه  ماهکنیی  ا ینهد،  مقا مدبهایود
آب ختاساهگرای شمن ا از ینکا  د زودیریه فعا لیا بتروی نسخر  بهمو)یNativeا مجمنی)  عوبهرای
نتیجهبکم   ر سیه ا و همرگده چیه بزخهبوپیی رود نسخش  مهاز نسخک  ههساییاسیستر   عمملها  هام

 دریافت کنید.]۱۴[ را از لینک X11 با استفاده از OpenOffice 2.xسریعتر و بهتر خواهد شد. فعال 

[۱۴] http://porting.openoffice.org/mac/
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آتاما نسخدنشادهما  بهمویOpenOffice.Orgمجب  یور ست ی ن    ظد ت ن م   مر ب یا ن .پدبروژهایناام
NeoOfficeنسخ  بهنازیسو شیدهOpenOffice.OrgباJavaچوچاربهو )ایFramework(

صلا سیستی   عمماملیعنک  یCarbonوCocoaسعرتتسعو بیشته   .دارد اچرگری ستفه  از اده
Javaبعانث ک تدشرا منیدن ج م  عوشها اسده درمت را آن یکماباریگازسا س ب  بار ه ب  ود
ی ش خ ب   )دهFontهمای،یک ش ک  ا و تداندن خ )نDrag&Drop،(ی ل ک  هدیای م با ن ،جر ت س ج   وی

Spotlight،ظهاشبیر  سهیابرنرماههمایو و...) ینزگک منه سبا بیکرایبارهردفایسارمیبی  شا.د
نسخنیرخآ  منتشه   شرز در نگانمده ا مطلنیارش  بNeoOffice 2.0 Aquaمبیشاکدمبتنه   بیر

OpenOffice 2.0.xبدر و نتیجوده   ا مکه بانکازو ختاسردن پننروهدهایOpenDocumentرا
 میتوانید دریافت کنید.]۱۵[ را از لینک 2.0هم دارد. نسخه 

واژهیاما مخصیلاعردازپک  موصبککرایبارز نهابران را ازچهبتسای جملپ  فهساربیناام
Mellelجوا دارد. واژهیود درپن بهترضاحالحرداز  یرواژه زسارفرانبارکرایبردازپن وبانبی وده

مکا بانکازو دارد.هراWord(doc)ایهدهنروپتخاسردن متم سفا ناا واژهیه الوپردازپن وسی هبت
 مراجعه کنید.]۱۶[) به لینک trialرایگان منتشر نشده است. برای دریافت نسخهی محدود(

یمدقرانبارک میحتمک  بابانرماواژه شنآNisusردازپه یادار انی زکهمانربنید، ازنامه بهتی  یرن
درسارفایهردبارکرایباهردازپواژه اراپودبکمی از دئس همیه  نسخن  سیسته   عمماملو تغییک   رات
آنساسا نسخابی  جهیدسدگازنشار و تهدماتد نسخا  جهیدآن از منتشدی   نشر .تدا ینکا  شهکرت
دپواژهNisusدهنازس یگرداز کریبهد همیا  نسخن  سیسته   عمماملسکگازباررا ویرخود راند آن ام
تغییNisusهب   .داد بنر بایراا واژهین دپن یگرداز واژه آن محبردازپر  نیسوب  و همیاتت  اوا اهرخن الصم

را پشتیبپچهبتساز    نانمی کیکردپهاز شهزارگس ا تنهاگمریای  باا ستفا  ا از مکاده ناسیستات   م
نتیجل(درماع   بهپشتیبدون    ناصحیی  » از کشیح  و بسیده»  ا مکاری ناد الزم یگات (پشتیبر    نااز یسارفی
اکمهرافرا ابت.سرده ویا اجن واژهیود ابردازپن دبهکرادیفرای نبه یالواژه رابادهسردازپک طبا
هستنادهسربارک   ا نتخد  مناب سبا ا درسی و نمت یابشخرپینروهدهسایختا شهتدهسوطMS Word

 مراجعه کنید.]۱۷[ عمل میکند. برای دریافت نسخه محدود به لینک Mellel و TextEditبهتر از  

[۱۵] http://www.planamesa.com/neojava/download.php

[۱۶] http://www.redlers.com/

[۱۷] http://www.nisus.com/
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رایاما راه یگک د یگان برمشرای هاپدهنروهدهسایادهWordجملاز  فهساربیکازآن ابدهنروپردن
TextEditسا.بلت همه و یشگرایان  متر سنو درچوکاده نسخک  ۱۰ه۴سیست   عمماملمکتینواد

خراWordایهدهنروپ ب نواو ند ب سو ی !ی(د ن ش  مدهشیودTextEditدرLeopardفازهر ت م  ای
DocXیرادر Wordج دریراOpenDocumentو2007 نیOpenOffice.Orgج پشتیبز    نای
میکند.)

اکرشاما اکاسینرایت تسنیاراتمن   /مSoftSkillهمجمم  عوکهچکو تحی عنت وانArabWorX
تهی  کها اسرده مجمنیت.  عواز «مانربه واژهیهکروف»حه وبرعی/سارفابارگازسادهسردازپک ی
نهابز ال تیای منبیشاو «ارمانربد اسSpreedSheetهمانربکیهکام»قه و تاده ب ل  سهگازبارا
البرعی/سارف و تیی منبیشاتشکید   شلا اسده در امریت. دویاگ یسرربهصالخورتصهبهمانربن

)]۱۸[شدهاند.(لینک 

 میتوانید نسخههای محدود این دو برنامه را دریافت کنید.]۱۹[همچنین از لینک 

بیدر محصن  ا مجملپوالت  عوهiWork پشتیب06    نامنی سبا ز از نهابی را نممهرافپچهبتسای کنی د
راهما حلها  نایچنه جدانبذاهیبمحرایا مشکنیل  و دارد،جل ننامود و ایهThemeشیراید

Keynote یا کپی کردن متن از یک ویرایشگر سازگار با راست به چپ مانند TextEdit .

نکت  ا نحه فرامجم:دری  عوهiLife غی06 از پشتیبiWebهمانربر    نامنی سبا از دهشمهرافیسارفی
است.

[۱۸] http://irmug.org/portal/
modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=9&page=1

[۱۹] http://softskill.ae/index.html
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ضیوت.۱۳ د لیح نمل یاا نگلیسش    ا اعی کثداد صفحر  وب یسارفات
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 دوز
ایا نمیسارفدادعن یاداده نامییاههمانربد؟نوشیمش ن دInternet ExplorerوMS Office
قتو عیا نگلیسدد    در کنی حاریرفکلما  فهسارقیبگیرار  را آن نمیسارفرد یامشهنید ا ومد. در ینا دوز
اه ازگم دههمانربر یگای مرننا دMozilla FirefoxوOperaستفا  کنیاده  ا اعد نگلیسداد    نمی یاش

هنواخداده شددر تنهرضاحالحد.  راه احا لنیل مسئ   در دوسواخه از ستت و نان ی کدوزتاربانرای
اصالح آرایش صفحه کلیدشان است.

مع.۱۴ فرمیگرورهریا)یWeb Browser(سگازبارفاساردر ی
مک

شبختوخ   ناا اوایه متابرخن قوشفتدنسعو مهیگروررInternet Explorerبمرایتقک یبر تما ام
ننواتیمکمایهرگرورم فدساررا نمی یاد هنش .مدگرورSafariخیا عرائالممننا پدنترا هزرا صحیا  ح
نم یامشهیدو هنیلد از (تمهوز پشتیبیسارفرایب)Justifyرازی    نانمی کنی کدراه درحه آن نکتل  ه
امآ۱۵ Operaرگرورمت.سده هم9 مزبانسایاپلتفر   مهور پشتیبا    نامنی سبا از ردهکمهرافیسارفی

 مراجعه کنید.]۲۰[است. برای دریافت این نسخه به لینک 

 مراجعه کنید.]۲۱[ هم برای فارسی قابل استفاده است.برای دریافت آن به لینک Firefoxمرورگر 

ازهCaminoرگرورماما محصم  بنیوالت  ادMozillaمخص  موصبکو قبلباقرگرورموده لوی
 مراجعه کنید.]۲۲[برای کاربردهای فارسی است. برای دریافت آن به لینک 

[۲۰]  http://snapshot.opera.com/mac/

[۲۱]  http://getfirefox.com/

[۲۲] http://www.caminobrowser.org
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ر۱۵ شکعف. م  علئالآ نم ی در تراپ(Safariهای ن هزبایکر ع س
و...)

ازپ نصس ببسهروزرنایMac OS X کنیمهروزبمهراSafariهک10.4.4 ا کثد مشکر  الت
آئالعهبوطبرم ینم بهایطرمرفشی.شنی(ود  مدهشیدر مشکLeopardود  هلتمهرازیبمطررف

شده است.)

ماما ش ماتییوا ن بددر ختفایا س ن  آز شامه ی آزاد و حSafariی ت نت ع وانWebKitآ نیرخاز
وحالصا بلیتهاقات    آن ننامای حدکلمامشکل  علئالآ ینم و صحی)justifyردن(کرازتمههای  متح ن
زیاسی(وسارف هابر ن را بهپ)چهبتسای نره م شدیوا نسخنید.  کهههروز ازشیمهروزبر را ود

 میتوانید دریافت کنید.]۲۳[لینک 

نکت  ا نحه فرا:بینرماای تحهکه عنت وانWebKitمع فرشیبدتنهه  یاییمکگرورنیسر  .بلکت  ه
متنورتوم  یSafariسویاقسمتهر    ز وبSafariنیریای و قتوده بیعنه بواننرماا را آن کنییمراجه  د

وا راقدر متنورتومابراSafariربارکطبع  جییددWebKitجاکرایردها.هدا صلدف یWebKit
وبFrameworkوب(چارچردنکمهراف وساههمانربرایب) اخت درهلپود ننامییاههمانربم د

Safari و Mail.از همین چارچوب بهره میبرد 

[۲۳] http://nightly.webkit.org/
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. معرفی ابزارهای ساخت صفحات وب فارسی در مک۱۶
شم در نیواتیمکما بدکما بکنرماتجه اریRapidWeaverبونرمارا یگه و متازبان نNVU

صفح  وب بسیسارفات یازد داقد. شتت بهشیا کدبهنمرای یاصحیش  فحسارا و نگلیسی    در کنی هارم
صفحلکایرافگاراپرایبدیاب  مهنظورد ترجهان )تDirectionرا راچهبتس) تعپ یرکنیف  .د
ینکا  از ویرطار صفحایهدکشیرایق  تها و ایهطوبرمگتهبdir=rtlردنکهفاضان نتخا  گابینز ه

Writing Direction> Right to Leftممک  ا اداسن در تصهمت. یواز نزگوNVUهمانربری ی ه
مربوطه نمایش داده شده است:

.NVUیکی از روشهای انتخاب جهت نوشتاری راست به چپ در 

دب سترای سرسییعتر  رView> Show/Hide> Customize toolbar> Format Toolbarرا
نتخا  یاب کن  از پنجد.  رهCustomize Toolbarگدوینز مشخه  شصرا کشیده  در و محده ملورد

 کلیک کنید.Done) پس از اتمام کار بر روی دکمه Drag&Drop بیاندازید.(Toolbarنظرتان در 

- ۳۱ -



 را کلیک کنید.Doneدو گزینه مشخص شده را به محل مورد نظرتان بکشید و رها کنید. سپس 

ا بعهبنیاز تنهد  بایاکلیک  ک
نیواتیم جهد مترا را تسنت

به چپ یا برعکس کنید.

 مراجعه کنید.]۲۴[ و دریافت نسخه محدود آن به لینک Rapidweaverبرای اطالعات بیشتر درباره 

 مراجعه کنید.]۲۵[ و دریافت آن به لینک NVUبرای اطالعات بیشتر درباره 

KompoZer هم نسخهی غیر رسمی bug-fix با امکانات بیشتر، مبتنی بر NVU ۲۶[ است.(لینک[(

[۲۴] http://www.realmacsoftware.com/rapidweaver/

[۲۵] http://nvu.com/

[۲۶] http://kompozer.net/
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. توصیههایی درمورد نامههای فارسی و عربی غیر یونیکد۱۷
پیالحهبات آ ازنواخانییاههماندهمش وبارکا ینران در کنیتفایدوز  ا شمهکهایمانرگد؟ در تفایا

ی ن ک ی م    بدصهورتArabic(Windows)کگدشذاریبدهشادر و سد ی ل  تEncodingهای
Apple Mailچنین گزینهای موجود نباشد چطور؟ 

اب:لحراه تایهEncodingدنشهفاضرای ش ی ب   بربهنرماهیMailبیاز آنبوطبرمانبد ه
Encodingفعرا کالبردهشیا .بدثرای م مالنا ع ی  یArabic(Windows)محرانکتل  را۴هی

نبد کالا غیامرده از زسارفر رابرعانبی تیمهی بکنیز .همینکد    عهبردر لیسی  ز نهابت قابگیرار  رد
افاک وسی گاجت ی در آن یاه ب ز هابن ن تایا ث در انوعضومری از عهبنیدارد. ب در Appleد Mail

 را هم مشاهده خواهید کرد.Arabic(Windows)کدگذاری 

م ه طا ن کورشه م هامدهیی ن ک  دEncod-
ingهمایبربوطعهبربیسه ی ل  ا هفاضت

شدهاند.

اما شیابYahooربارکرگا و ننامکمایهرگرورمابد دSafariبخ هیوا ا یمید  فلساربنی یسیو  حتمد  ا
اب مشکنیا  کلد یگه نمران تیننوا متد شمن را بخا ننوا مدجواشهیدهاا مشکنید.  ا از جهنیل پیت ش
Internetرگرورمالفخربهکدییآم Explorer ننامییاهرگرورم6 دSafariمدرجهوا بهسایتها  ای
غی یرنیکو  متد یننیکو  را شکهبد لHTMLنموارد کننی  و دبد لیه علپشتیبدم    ناوا قعی ا یتهاسنیی  از ا

یونیکد متن نوشته شده قابل خواندن نمیباشد.

 دریافت و نصب کنید.]۲۷[ را از لینک Unicode Checker: ابزار راه حل

ا بعهبنیاز در قباههمانربریاسایSafariرگرورمد ار از درسارفهیمانالسل مت،Yahooتیاسی ن
امان را خه ت ن  )ابselect(کاز نرده، م ویServices)قگرارتر ف در نه م عنوی بواننرما(گهنز ی هی

Unicodeسپو گسنز ی هیUnicode -> HTML Entitiesا خرا ت ن  یاب کن  تدتا م فنساربیه

[۲۷] http://www.earthlingsoft.net/UnicodeChecker/
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شک سلگازتبار یدشل.بودعنه مثوان جملال  ا» متکینیهی ا ازپت.»سن تبس یدبلا شکنیه ل
درخواهد آمد:

#&1575#&;1740#&;1606#& ;1740#&;1705#& ;1605#&;1578#&;1606#& ;1575#&;1587#&;1578.;

عکرب ا ینکس  هارممکم  ا اسن ازمانرگت. شکهبهکدیردکتفایدرYahooربارککیهای بلباالود
در را ویآن گرایک ش ی  تر م مننا ن دTextEditپ ک و پی س ا خس ت ن  )ابselect(ی ن ک  گد.آ ن از اه

ن م ویServicesع ب از نزگد ی هیUnicodeبا ن ی  گارنز ی بهیکر ع نس ع ی  ی
HTML Entities -> Unicodeا نتخرا  کنیاب  .متد شمن باشکه خلنوا)یانیکو  (تبد یدخلهواد

شد.

- ۳۴ -



روش۱۸ ی. ی غ ت   هر ج )تDirection(ت م بنما ک یک ل ک  د
)Shortcutمیانبر(
:PowerPCمخصوص 

خرایب س ن  هه۱۰ای۲،۱۰۳۱۰و۴ت س ی س   عمماملا حزاریبک ت نت ع وانWriting Direction
Menuقبادر وفایل صت ن ا اسب ایت. یابزاربن ل ک  ید م با ن رControl+ی ل ک  هد ج را وست ت

Control+کلی  جهد چت،جهپ )تDirection(مت ا نتخن  شابرا کنیموضعده ا اید. مهزاربن
ترایب م قنباو ویرایل تمهش م قن ف خطنواندبیبراینرماههایCocoaمنا ن دTextEditو

Safari میتوانید دریافت کنید.]۲۸[ قابل استفاده است. این ابزار را از لینک 

ازپ داWritingDirectionMenu.1.0.dmgردنکmountس آنخ،از هیشوپل
Writing Direction Menuبرایه س م  رUsers/Username/Library/InputManagers/

کپ کنیی  ا حتمد.  یاالکLogoutوLoginهبمبرایکها فتار ا ایادن الزبن متزار مانشیا اگود. نیر
دربزاربا سته نصی شببدهشابعد آ از ینزگنیرخد منه بوینرماههیتا یانفلک سیش هانرا هفاضگ

میشود. مشابه تصویر زیر:

کلیاب  بکروی فلر سیش هانرگگینز ههای
تغیهبوطبرم  جهري نتشتو نماری یاداده ش

میشود.

[۲۸] http://nirs.freeshell.org/wdm/WritingDirectionMenu.1.0.dmg
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. معرفی فارسیسازهای نرم افزارهای انگلیسی برای مک۱۹
نظوردمهمانرب تراز پشتیبیسارفان    نانمی کنی خد؟شبختو   نارو شهه یابیا جبرای بارنرماههباسهگازاری

با فارسی وجود دارد!

لبتا  ا ینکه  همیشار   بهته  یرو تنهن  راه نیسا  ،بتعنه مثوان بالبراینرماههایAdobeبوزودی همچنیه    ن
FileMakerمتینیوا نسخد  مخصه  خوصمیاور نا)هMEآ نه) را تهیا  کنیه  کدر سمه از پشتیبیسارفا    نای

کنیم ا نسخنید.  تهسوشطکرتWinSoftبسفه ارشAdobeوFileMakerتهی  شها و مکده ناات
بسی  منار سبا بیپرایفردازشسارفیهراممکنی در ابد. نسخمهرانیازار  کپه آن د.سیرمروشفهبی
کنات نسخون  ههخایمیاور ناهAdobe CSوAdobe CS2بمرایبکرا حته بیفرایسارقیبال

 مراجعه کنید.]۲۹[ در لینک Winsoftاستفادهاند. برای اطالعات بیشتر به سایت 

ا انایهازسیسارفامو ننامییاهزارفرم دMacromedia FreehandوQuarkتسوشطکتهر  ای
تسنی   و نیرپم تانلیو شدندهاکداز یتهاسه  یشا مانتینیوا ا بیشتاتعالطد   را آورسدبر ابد.یت اتعالطرای

 مراجعه کنید.]۳۰[بیشتر درباره محصوالت تسنیم به لینک 

 مراجعه کنید.]۳۱[برای اطالعات بیشتر و دریافت نسخه محدود محصوالت پرنیان به لینک 

ن چ م ه   شنکرنت ب ل  نایLayoutص ح م  توالاز لی م ج  هArabicXTکعهبر/فیسارسیاز
QuarkXpressساتتلیو مدکنی کدبها بیشتاتعالطرای   در و نسختفایر  محه محصدود  تشوال ان
 مراجعه کنید.]۳۲[میتوانید به لینک 

دبرگا به ن را تاههمانربرایبیسارفربارکطبال ی یان هست   ا کناتاگمرید بونرایSafari ,Mellel
Caminoرا تهییسارفطبو...  کهکردهاز قسمه  در ایافتفایت (مریل لیناگ  ق)]۳۳[کبادر تفایل

هستند.

[۲۹]  http://www.winsoft.fr/

[۳۰]  http://tasnimsoft.com/

[۳۱]  http://www.parniansoft.com/

[۳۲]  http://www.layoutltd.com/

[۳۳] http://irmug.org/portal/index.php?name=Downloads&req=viewdownload&cid=3
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 را ببینید.]۳۴[ به  فارسی فراهم شده است، لینک Firefoxاخیرا روش بهتری برای مشاهدهی 

راکیسارفرایب یواتیمNeoOfficeربارکطبردن ن بدسهیار سمت آن جعرامی کهدر و یرده ب ن
Language Pack هاPersian ۳۵[ را دریافت و نصب کنید.(لینک[(

درب نسختفایرای  فهیساریOpenOffice.Orgهممتییوا ن بدهFTPندر ی ل  م]۳۶[کجعرا ه
 دارد.)faکنید. (آن نسخهای را دریافت کنید که عبارت 

[۳۴] http://bahramshahrfa.blogspot.com

[۳۵] http://www.planamesa.com/neojava/en/download.php

[۳۶] ftp://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/MacOSX/
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نکات متفرقه
نکدر ا بخنیات مشکش  راه و حلهالت  یاکیمعمه  در طبقوال  بنه یهد را جیای

قرار نمیگیرند بررسی میشوند.
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 و راه حل آنHelp. دلیل کندی یا از کار افتادن ۲۰
لید ا Helpزاربل: Viewerقتو بیا ینته  نرمتصت  بلشیا سعد میکنی ا راتاعالطد کنهروزبش ا و رگد
شتا ا ینتراک  نرتتکنان بدشایددر حیا بنسهروزرناآن از ایوشارجخی صطد حالاindexصآنمده

میبیند. 

الحراه مکاOnyXزارب: انresetکردنindexبازارhelpبسی(و  ا دهزارباری یگای سیستر   را م)
 قابل دریافت است.]۳۷[داشته و از لینک 

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 

[۳۷] http://www.titanium.free.fr/pgs2/english/onyx.html 
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پیشگی    :سعری کنیی  و قتد بیا ینته  نرمتصت  نیستیل    از Helpد Viewerستفا  کنیاده  !متد سفا ناراه ه
 احتیاج خواهید داشت.OnyXپیشگیری بهتری نیست و هربار که خراب شد دوباره به 

ت ک ن  ا حه ن فرا:کی م م  ا تتسن ب یوا ن بدمه ک بکنرماهLittle Snitchمناد از تع س سری
Help Viewerبا ینته  نرشتیوا از و مشکنید  جلل گیو کنیری  ا شخصامد  تجا برا در وردمنیهای

ندارم.
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 و راه حل آنUSB. دلیل کندی برخی ماوسهای ۲۱
نکتنیا  چهر بطه بیکهبارا انرایران در دارد؟ کسرهرانیی کیبارو ینر ا مگتسدوز ا ینکر  خهآن الف
بنود.شتباث بایرابنا حتمه  قالیرببیقیه  هنکربارا روزیمینرایر وبارکک ینر بدوزا درسوده ت.
ینو ا مکدوز تنظیان   قمبلیتا   تحی عنت وانMouse Accelerationجودارد دبهکود لیه نبل چنیود  ن

تنظیم    در بسیکمی  از سهاوماری باا وکرادیفرای از ینه مهدوز جاکرتنردهاکند جلد موهکننی  .بدا
کم بکنرماهUSB OverdriveXمتینیوا دMouse Accelerationتنظیرا   کمو همچنیرده    ن

م ی ظ ن ت    ساتعرتت ش ی ب   ار در یی ت خ  دار ازیار دطد. گرف ی ا وگر لر ی س  هUSB)منا ن مدو اوس
Joystick(کبهمهخکمتصود  ملکنیی  در پشتیبکمد    نانشی ‑ اکود لبته  بسیه  بعیار  ا ایت‑سد

بخ هیوا تدتکد کمک ههرا آن مطای بامیلتق   تنظیان   کنیم  بدهازا ایم یترابزاربن مفیان  خدهوابد.ود
 مراجعه کنید.]۳۸[برای دریافت این ابزار به لینک 

ت م سفا ناا الوپهمانربنیه اسی و مرگت ن خیهیوا را آن بخد یربدیاشمد سارهیررا آن تسدبال
شمنید.ایآور سارهیررا رابال حته میتینیوا بدسدآور ایت سعونچامد کیدر محتردم  ا کتنیوای اب

کپیرایت را رعایت کنم از توضیح روش اینکار معذورم.

.Mighty Mouse و تنظیمات آن برای USB Overdriveنمایی از برنامه 

[۳۸] http://www.usboverdrive.com/
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ارتباط با دنیای بیرون
نک ا بخنیات چگش نگو ا ستفی  از متهرفاده  و راههمانربا ویای در ینج و دوز
لین  کو،چگس نگو حفی سظگازبیاری منو معوPCک فریMessengerها

در مک را شامل میشوند.
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 در مکFLV و VCD ،SVCD ،DivX. مشاهده ۲۲
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 فانهرام
اش کیفیابامده   منت سا.ببمرایبکنرماههیاپیلوو مخصی  مشوص هادهVCDوSVCDجوود

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

Quicktimeحتم(ا  فقاال نسخط  ب۷هبعه را ازکازبد) و منرده ویFileبروی Openر Fileکلی  ک
کنی  .سپد از پنجس  برهشازفدهیالDATمبربوطهVCDا نتخرا  و دباب روی کمر هOpenکلی  ک

کنید.

MPEGزارفرمان StreamClipهراکمبهروی بعضر  د ستگی  هها تا ه ب  یریجن ت ن   را ازهیدمه د
 میتوانید دریافت کنید.]۳۹[لینک 

دوما پخا کننش  را یگده و متازبان نVLCوMplayerهممتیننوا دVCDهو شمایهSVCDا را ا
نم یاد هنش .شخصد  تاصیو مهکنی از انم ویاراکهکVLCزارفرم همی هنگا  بسیی  خاربودر داردمی ک

 مراجعه کنید.]۴۰[ به لینک VLCاستفاده کنید. برای اطالعات بیشتر و دریافت 

 مراجعه کنید.]۴۱[ که حاال نسخهی رسمی برای مک دارد به لینک MPlayerبرای دریافت 

VLCوMplayerمکا پخان شDivX,FLVرا دارهو... انم امد راهComponentرگا یگای نای
نابودجومQuicktimeرایب ش طد چ خور؟تو خ ب ش   ناپهروژهیPerianبهاتدفیا م ن

Componentهرا یگای بانفرایمتهر  بای ی پشت    نانشی در ننامQuicktimeده دDivXوFLV
)]۴۲[ایجاد شده است. (لینک 

لبتا  هComponentهر سمای تجی هاریبمپشتیبرای    نااز هستنودجومQuicktimeدرDivXی   و د
DivX Player ۴۳[ و سایر نرمافزارهای مرتبط با آن هم نسخهی رسمی مک دارند.(لینک[(

[۳۹] http://www.squared5.com/

[۴۰]   http://www.videolan.org/

[۴۱]  http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html

[۴۲]  http://perian.org/

[۴۳] http://www.divx.com/divx/mac/
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PC سازگار با هردوی مک و CD/DVD. رایت ۲۳
قتو بیاFinderوToastیکCDیاDVDیرا)تwrite/burn(مکنیی  بدصهپیورت فشرض
یعنHybridورتصهب  سیگازبارهامردویو و ینک را اشیمتیدوز ممکامود.  ا اسن دیت یسن ک
نسخیخربدر  ههو ینای یدوزیانیکو  قسبامشل هانبده شا.بدا ودخCD/DVDاریگازسشیزافرای
رامرفToastدر آن ISOت نتخا9660  کنیاب  .بدا ینکا  محار یتهدود  یتا باننرایفامیلها  ...و بیشتا   ر
اش بیشتاریگازسامده   را تضمیری   منکنیی  .بدرایDVDههافممرتUDFبهت  یرنتیجن   را دهیدمه

اما ممکن است با برخی سیستمعاملهای قدیمی سازگار نباشد.

 در مکCHM. مشاهده فایلهای ۲۴
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 بکنرماه
Chmoxمتینیوا ا یلهافنید  را وکازبا کمتابرده  یردرد مطرسن لعا کنیه  .بددر افایرای هبهمانربنیت

 مراجعه کنید.]۴۴[لینک 

راخهیمانرب و یگوب د یگان برینهامxCHMبا مکا نابسیات  بیشتار   هرو داردجم نظرفصهکود از ر
اخرب شکی کاالتچو،مکتینواگدینز منهی سبتا  بریشا.بددر نسختفایرای  مهیبکلینه  ۴۵[ک[

مراجعه کنید.

[۴۴] http://chmox.sourceforge.net/

[۴۵] http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=87007&package_id=171033

- ۴۴ -
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پخ.۲۵ فشیلها  ایWindows Media)مننا دWMAوWMV(
(مدر مهبک ه عراه م فرجیگا ی یزنن م ساخب پ نش ن ک  ده

مایکروسافت)
شم ماتینیوا ا یلهافنید  را Windowsابا Media Player نسخ9  مهمشک هاکنیده  ا همانربنید.

 میتوانید دریافت کنید.]۴۶[را از لینک 

آگا فیر یدار۲۰۰۴سهمد آن Windowsراه Media Playerهقمو دارد نیرار نیسازی  از را آن ت
ینتا  نربگیت  یرا قبرگد. بالا اننیا آفرم شنزار بایودهایدا از بعهبنیا آ شند شایدهاحتمد  باا حقیقنیا   ت
وعرسهک کیفیت   نسخت  مها درمانربنیک جعافدحه ا ابالوهعد.یدهاشهجوامتسه ایر خین را

مایکروسافت تولید آن را متوقف کرده است.

ضیوتاب بححتماال  خاشحو خالهیوا شدا راهگد بهتلحر  بریپخرای شWindows Mediaجوود
داشته باشد. 

تاک ل م  یرراه ابلحن مکا پخان تقش بر ی ما ت فامها ل ی  ایWindows Mediaفا ست  از اناده زارفرم
Flip4Mac WMV Playerمبیشاا اننید. ویاراکابزارفرم کیفیی   عتلاا مکی پخان فشیلها  ای

Windows Mediaدر وکمهرافQuickTimeرا حترده نسخی  پهلوا مکی تبان یدفلمتهر  د یگای ر
کنیممهرافمهراWMAوWMVهب .خدشبختو   ناا خیه براهمکا  مارییکا سروفانسخت  هPlayer

 قابل دریافت است.]۴۷[ آن از لینک Universalاین برنامه رایگان شده و نسخه 

راهبالوهع قبللحر  بیخرا از یلهافنیی  را نیواتیما بداVLCیاMPlayerهپخم کنیش  .بدنرماه
Audionکا خیه تراسعو آن مته قورا و یگف شان)مخصده  وصPowerPC(هممتینوافدیلها  ای

WMA.را پخش کند 

درب نکتهبMplayerوVLCتفایرای  م۲۲هجعرا یه کن  .بددر نهبAudionتفایرای ی ل  ۴۸[ک[
مراجعه کنید.

[۴۶]  http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/mac/

[۴۷] http://flip4mac.com/wmv_download.htm

[۴۸] http://www.panic.com/audion/download.html
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 در مکXiph(OGG, Theora,...). پخش فایلهای ۲۶
شم باکما بکنرماههایAudionوCogمتینیوا فدیلها  صایتویOGGپخرا کنیش  .بدنرماه

Audionکا خیه برانشستاز   را و یگه شانممکده  ا بعضتسن  فییلها  ایOGGجیدرا پخد نکنش  .د
)]۴۹[ به هر حال برایتان بیفایده نخواهد بود.(لینکCogبنابراین دریافت پخش کننده ساده و بازمتن 

عیدر حنالComponentهمخصای  وصQuicktimeهممجوا پخهکتسود فشمتهر  ایXiph
 مراجعه کنید.]۵۰[ ممکن میکنند. برای اطالعات بیشتر و دریافت به لینک Quicktimeرا از طریق 

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

خاطر به این فرمت صوتی یک فرمت صوتی آزاد میگویند.

[۴۹] http://cogosx.sourceforge.net/

[۵۰]   http://www.xiph.org/quicktime/
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های مکMessenger. معرفی ۲۷
ملازMessengerایآ مزوباتهرایکربارا انرایر ابلقداحت؟!سی نیهرایرای  سایکاا ازین ران
مل مزوا اسات رهMessengerامت! سمای بیمرای،کYahoo! Messenger 3.0 Betaکه
بع از تهدمد نسخا  جهییدا ازساUniversalورتصهبMessengerنید نت ی ل  ق]۵۱[کبال

دریافت است.

MSN Messenger کنیاوربمه6  یدنابهتهروزیرنMessengerسمر بیمرایا راسک آن ت!
 میتوانید بگیرید.]۵۲[از  لینک 

)]۵۳[ قدیمی استفاده کنید.(لینک AIM 4.7 هم میتوانید از AOL/ICQ برای 

اما دبرگا نبه جالیگا یزنMessengerهر سمای میگی  یردچطد شمور؟ باا ستفا  از iChatاده
نیواتیم از حسد ابAOLوGoogle Talkخنیود ا ستفز  کنیاده  ا دومد. تمندرقل،ماکهمانربا  ،د
ابارگازس یسهروسواعنا  غای ی پ  سامرنارا و یگی بانمرایو داردجک شمهکود را همیشرایبا   از ه

Messengerهر سمای خیمالصکننی  .دAdiumکمهنتدر ز و یبر تابراز و لینوده  ق]۵۴[کبال
دریافت است.

)]۵۵[ که سبکتر و مناسبتر برای سیستمهای قدیمی میباشد.(لینک Fireو 

گفتگایهزارفرمان   را یگوی از ایرطان ینتق  نرمتننا دSkypeوGizmoهنسخم  ر سمهی بیمرایک
 فراهم میکنند.PCداشته و ارتباط صوتی(و بعضا تصویری) را بین مک و 

Skype ۵۶[ را از لینک[ میتوانید دریافت کنید و Gizmo را از لینک ]۵۷[.

[۵۱] http://messenger.yahoo.com/mac.php

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

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

[۵۴] http://adiumx.com

[۵۵] http://fire.sourceforge.net

[۵۶] http://www.skype.com/download/skype/macosx/

[۵۷] http://www.gizmoproject.com/download.php
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. روش اجرای برنامههای لینوکس در مک۲۸
ابارکرهایآ بتدیابینرایر نوابدنرماههلینای  کودر را امس کنراجک قطعد؟  ناا ومه! قتا بینرمامهورد

نظ شمر پالوا اسی و مکت خانیریدکاکرکرا آن راههمانربدیدارنردن یگای و متازبان د ین ن ای
نیکوی  و گنس /لینو  کوبسقابلیتها    مشای بانهفرماهزارتجای تنهاری  راه شملحا خاهنوا بدا روشمود. ا
وس دردکاده درسم وفایر نصت ا ساههمانربنیب چی  چطت؟ مورتیخواناز را پاکود م یاو ریاسل

عملیات بینیاز کرد؟

اخرب از نسخاههمانربنیی  مخصه  موصدار ازکدنک ریاسه سمت شیقانبادر افایل ازست ت.
لین  م]۵۸[کتینیوا لیسد  جتلبا از را Openایههمانربی Sourceیورا یگا کانحته بعضی  فقا ط

مخصوص مک طراحی شدهاند مشاهده و آنها را دریافت کنید.

شبختوخاههمانربریاسرایب   نابهدر نص،DarwinPortsتفایا و آن سپب در وفایس نصت را طبب
فیکراگ  آن تحی عنت وانPortAuthorityتنه  ا واردنامیقابدامقا نظوردمهمانربامنردنکده و کلیر  ک
دب روی کمر نصه ا منبدکDarwinPortsودخت!سب  )عSource Code(بنرمادر را رده،کتفایه
وکpatchزوملورتصدر پاکرده م یاو صل ن مبنی ک .بدسخرای ن  محهی دودPortAuthority

 بوده اما در این کتاب به آن نمیپردازیم.DarwinPorts هم تقریبا مشابه Fink را ببینید. ]۵۹[لینک 

.PortAuthority با نام DarwinPortsنمایی از رابط گرافیکی 

[۵۸] http://freesmug.org/

[۵۹] http://www.codebykevin.com/portauthority.html
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. روش اجرای برنامههای ویندوز در مک۲۹
داپ نشگروژه  هاتییانبانرماخهای،چاصجارهایا ستفز  از هماده نسخان  مخصهی  و ینوص آن دوز

برنامه برای شما باقی نمیگذارد؟ 

:Intelمخصوص 

دارایهکمربارکرگا انردازپای تده ن ی  بلشیا مدتییوا ن بدکما ا رابک یگزار انDarwineبخری
وههمانرب ینای در را نصکمدوز ا و ستفب  کنیاده  .بدا بیشتاتعالطرای   در و نسختفایر  آز یشامه آن ی

 مراجعه کنید.]۶۱[ و ]۶۰[به لینکهای 

تجزارفرمان اریCodeWeavers CrossOver Officeهنسخم  آز یشامه مخصی  مکهوص  ای
لا ت ن ی   دا شتی تهنصا ببنرماههو یهازبیخربا و ینای در رامدوز شمرایبک آ تاسا ن کنر .نسخد  هی

 قرار دارد.]۶۲[آزمایشی مخصوص مک در لینک 

اما ایا تماباهزاربن بامنرماههساگازنیستنار    و شمد ممکا  ا دههبتسن لیر بخل هیوا و یند را رویبدوز ر
مک خود نصب کنید.

رویب مکهر  دارای انردازپای ینتدهی  بلا ستفا  ا از Bootزارباده Campپاملتینیوا پدتیشار  منک
راخ دبود از اسدون دادن یاتعالطت ی غ ت   ا داده،resizeدازه(نر شارپ) ی ت  جنیدبدو نرای ی دوز
ختاس ینه،و را نصدوز کبو ازپرده نصس راها وب)Driverا(هدازنب روی ینر بدوزرا حته و از ینی بدوزا
تم قامجملدرت(از  ا مکه ا یهازبرایجان در کنا) ارMac OS Xبه منره شدیو.بدا بیشتاتعالطرای   و ر

 مراجعه کنید.]۶۳[ به لینک Boot Campدریافت 

اما ستفا  از Bootاده Campهبرراها مجدازینار د ستگدد  ا و نتخاه  و یناب را تحمیربارکهبدوز   ل
کنیم و تنهد  ا راه ستفا  همادهی مزاز وهان ینردوی و Macدوز OS Xستفا  از شبیایهزارفرماناده  سهاز

ها است.Virtualizerیا 

[۶۰] http://darwine.opendarwin.org/

[۶۱] http://sourceforge.net/projects/darwine/

[۶۲] http://www.codeweavers.com/products/cxmac/

[۶۳] http://www.apple.com/macosx/bootcamp/
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بهترضاحالحدر  یربننرماشبیهی  سهبازروی مکهر  ا ینتلای   یParallels Desktopساکتبها
ابتعرس و مکاال نافاتلعوقا و بعضاده  منحصا   برمهاو لیک، ا نتخن  کاببارمکهران  ا ینتلای   ا ت.سی

 مراجعه کنید.]۶۴[برای اطالعات بیشتر و دریافت نسخهی محدود به لینک 

VMWareزارفرمان Fusionهدر آزصهبرضاحالحم یشامورت در سعوتالحی ا وسه الت نتظی  ار
درم نسخیرود  نههی یار قیبی  خطی نرباکرایParallelsش.بودا بیشتاتعالطرای   برلینه  ۶۵[ک[

مراجعه کنید.

:PowerPCمخصوص 

اما شمکمرگا از ستفاPowerPCدهنردازپا  مادهکنی مدتینیوا بدکما بکنرماههشبیای  سهازPC
ننام دVirtualPCوGuestPCبروی مجPCر کازیا کننیممهرافاههمانربنیه  و یند را نصدوز ب
ا فو ت س  یاده ن ک  .ید ب ش  سهازVirtualPCظاز ن سرعرا و کت م نانات ه توز ه ب  یرا ازسن و ظت ن ر

 در رده دوم قرار می گیرد.GuestPCقیمت+امکانات 

7VirtualPCخآیرنسخن  ا وبهمانربنیهی متوده سفا ناچنه پیدی تشسعو آن همیشرایبهی   مته قوف
شد.

روزبروزGuestPCاما پیشه  فرکتو معتقیخربرده   نددر ازهتعرسد جلVirtualPCم زده و
 مراجعه کنید.]۶۶[است. برای اطالعات بیشتر دربارهی این برنامه به لینک 

:Intel و PowerPCمشترک بین 

اناما رافرم گزار ی و تازبان م نQییک شب  سهقازمندر ت  در و عید حنسهال اال فل ست  ا هکتساده
مکا نامنات سبا فیهراممکنی .بددر افایرای شبینیت  سهکازبهسهعردر پیشالحت  فرو سعوتت ا تسه

 مراجعه کنید.]۶۷[و با مکهای اینتلی هم سازگار شده است به لینک 

[۶۴] http://www.parallels.com/products/desktop/

[۶۵] http://www.vmware.com/mac

[۶۶]  http://www.lismoresystems.com/en/

[۶۷] http://www.kju-app.org/kju/
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.Haiku سیستمعامل x86 در حال اجرای نسخه Qنمایی از برنامه 

نم یااز تنظیمی    یاتمکشامجني سازیختا شهده
نیواتیمQزارفرماناب.Qطسوت چند یدکنمپیا  تور

مج بازیمعما  یهار متفای  بساوت یازو تنظیمد    کاتماال
متفاوتی برای هرکدام از آنها مشخص کنید.
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. شبکهسازی با ویندوز۳۰
حتم  تاباحهپیال آ ستواخدهمش بهشیا از وبکمد ینه و ویدوز از ینا بدوزمهمتصک  شلو تبده ادل

فایل و... داشته باشید.

اب تصرای از وبکمال ینه کدوزفاا مپیاکIPتسی  توو ینر دا را شتدوز بهشیا ،سپد دا از منلخس ویGo
نزگ،Finderدر ی هیConnect to Serverا خرا ت ن  یاب ن ک  در جد. ن پ  جرهییدبدمرای س ق  ت

Server Addressتا ب :// سپوsmbدا سIPینو را کنیپیاتدوز  و رویبد یConnectر کل  ک
کنید.

.Connect to Serverنمایی از پنجرهی 

اب صرای ت و از نال ی بدوزمها تک ب بدایامدخکرا نود ت ی ظ یم ن ک  .بدا ظنیرای ن م  ور
System Prefrencesبراکاز،ردهSharingا خرا ت ن  کاباز نزگServicesهیگربرده، ی هی

Windows Sharing را تیک زده و سپس Enable Accounts.را کلیک کنید 

صفحاز  بهیشازکدهبارکریمهیلیا  از ویرطد ینق بدوزوارد آن رایوشا تید زده واردپاتک از ردنکس
Password،بآنا منظنیرای  فعور شالا بعهبنیود.از بدوارد نیواتیمکمIPردنکا دا از لخد

ویندوز به مک متصل شوید.

مشخرایب  کصپردنشوههقایباا شتل دا و شتراک تنظیمن    بیشتات   مربربوطا شته گراک،ذاری
)]۶۸[ را توصیه میکنم.(لینک SharePointsدریافت و نصب 

[۶۸] http://hornware.com/sharepoints/
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Windows Sharing را تیک زده و سپس Enable Accounts.را کلیک کنید 

نظوردمایهربارکایربارک تررا تیان بکنیز د
واردپو از هآPasswordردنکس ن بارای
اخ از صفحنیروج  بهروی یDoneر ل ک  ک

کنید.
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پایان ویرایش دوم
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