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 مقدمه  ١.١

در انجـام   توانـد  یمـ کـه   باشـد  یمـ  يها برنامههدف از ویرایش این کتاب استفاده هر چه بهتر از ویندوز و آشنا شدن با محیط آن و 

اي کاربر ایجاد کند در این راسنپتا سعی شذه است تـا مشـکالت رایجـی کـه     برخی امور در حین کار با ویندوز باعث ایجاد راحتی بر

نیز مورد بررسی قرار گیرد و با زبانی ساده به ارائه راهکاري براي حل ایـن مشـکالت پرداختـه     شوند یممواجه  ها آنکاربران با  بعضاً

و  باشـد  یمـ آن نیازمند صرف وقت و هزینه زیـادي  وحل مشکالت  شود قبل از هر چیز باید گفت که نوشتن کتابی در زمینه ویندوز

 در مورد آشنایی با وینـدوز  ها آنو اکثر  اند دادههر کدام بخشی از ویندوز را مورد بررسی قرار  باشد یمکه در بازار موجود  ییها کتاب

تا هـم حجـم کتـاب     شود یم که قرار گرفتن تمامی این مطالب در یک کتاب باعث باشد یمو آموزش آن براي سطوح مبتدي تا باال 

مثال کاربرانی که به اصول اولیه ویندوز آگـاهی   استفاده کنند و براي ها آنیابد و همچنین تنها طیف مشخصی از کاربران از  افزایش

د را طرف دیگر کاربرانی وجود دارند که ممکن اسـت خـو   از .و یا برعکس شوند یماز اطالعات مواجه  اي يادارند با حجم بی استفاده 

در هنگـام انجـام دادن بعضـی از فـرامین و یـا       بعضاًدر زمره کاربرانی قرار دهند که داراي اطالعات وسیعی در این زمینه هستند اما 

از این رو این جانب بر آن شدن تا با نوشتن کتابی در این زمینه به ارائه مطـالبی بـراي    شوند یم مستأصلرویاریی با برخی مشکالت 

و از پـرداختن بـه مسـائل     بپردازم تا بدین ترتیب قدمی نیز به طور خاص در این زمینه برداشته شود اي ياو حرفه  کاربران متوسط

کـه   پردازد یمو ترفندهایی  ها حلراه ابتدایی ویندوز در این کتاب خودداري شده است و همان طور که گفته شد این کتاب به ارائه 

با توجه به این مطلـب و همچنـین بـراي جلـوگیري از     . باشد یمز آشنایی دارند مناسب و مفید براي کابرانی که با اصول اولیه ویندو

جـدا از هـم آورده    يها فصلافزایش حجم مورد مطالعه خواننده سعی شده تا مطالب کوتاه و نا پیوسته باشد و مطالب به صورت سر 

  شده است
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  امنیت ١.٢

تـا بـه پـاره     شـود  یمـ وجود دارد در ادامه این قسمت سعی  افزارهاز بین بردن بد راههاي متعددي براي اسکن سیستم و همچنین ا 

  .اشاره کرد باشند یمکه داراي کاربرد بیشتري  ها روشاز این  اي يا

 ویروس کشی از بیرون محیط ویندوز 1.2.1

دوز بـه اسـکن سیسـتم    خـارج از محـیط وینـ    تـوان  یمـ مختلف  هاي یکمپانارائه شده توسط  هاي یسکددر این روش با استفاده از 

الیو لینوکس می گویند براي انجام این کار کافی است تا سیسـتم را بـا یکـی از ایـن      هاي یسکد ها یسکدبه این  اصطالحاًپرداخت 

کـه در ادامـه    باشـد  یمـ معروف در این زمینه شرکت اویـرا   هاي یکمپانباال بیاوریم و سپس سیستم را اسکن کنیم یکی از  ها یسکد

با سرچ همین نام در صحفه ي گوگل پیدا کرد که در ایـن   توان یمبه دیسک نجات بخش اویرا معروف را ود این برنامه که لینک دانل

  .کتاي یک نسخه آن آورده شده است

 مراحل کار با نرم افزار ١.٢.٢

ارها را هم شناسـایی کنـد روي   ویروس را آپدیت کنید تا جدیدترین بدافز خواهید آنتی اگر می. افزار چهار برگه دارد رابطه کاربري نرم

 Scanمطمـئن شـوید در بخـش    . برویـد  Configuration بـراي اسـکن بـه برگـه     .بزنید  Yes کلیک کرده و Update گزینه

Method ــه ــد  All Files، گزین ــده باش ــاب ش ــک. انتخ ــین تی و   Security Privacy Risks Joke Programs همچن

Runtime Compression Utilities  این گزینه آخر به ویژه مهم است چون برخی بدافزارها به شکلی امن فشـرده   .زنیدرا هم ب

  .مانند تا این که سر فرصت باز شده و اجرا شوند می
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فزار   )1.1(شکل ا ز محیط نرم  ا   نماي 

کـه اسـکن پایـان یافـت و مشـکالت       یهنگـام  .را بزنیـد   Start Scannerرا انتخاب کـرده و    Virus Scanner در نهایت برگه

سپس دیسک را از درایو خارج کنیـد و  . را بزنید و کامپیوتر را خاموش یا ریستارت کنید  Shut downتوانید  مالی رفع شد، میاحت

  .به ویندوز برگردید

  نکات

  که سعی کیند تا از نسخه با فرمت ایـزو بـر روي    باشد یمنسخه مربوط به دیسک در دو فرمت ایزو و فایل اگزه

  یک دیسک استفاده کنید

 با توجه به تنظیمات مربوط به بوت سیستم را در حالت سی دي رام قرار دهید  

  یک ریستور پوینت بسازید حتماًپیش از انجام مراحل اسکن 
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  نیـز قابـل شناسـایی و از بـین      باشـند  یمتا بد افزارهایی که به صورت پنهان  شود یماستفاده از این روش باعث

 بردن باشد

 ESET Kaspersky يهـا  شـرکت بـه   تـوان  یمـ کـه   باشـند  یمـ ي داراي این دیسـک  زیاد يها شرکتدر حال حاضر 

BitDefender اشاره کرد.  

 اسکن آنالین 1.2.3

آن بروز نبود بانک شناسـایی   ینتر مهمدالیل مختلفی دارد اما  ینا .در بعضی اوقات برنامه امنیتی شما قادر به حذف بدافزارها نیست

سـازنده آنتـی    يهـا  شـرکت اغلـب  . شـود  یمـ لت گزینه بعدي یعنی اسکن آنالین پیشنهاد در این حا. است )دیتا بیس(آنتی ویروس 

  ESET Onlineاز توانیـد  یمـ بـراي مثـال   . انـد  کـرده ویروس قابلیت اسکن آنالین را در وب سایت خود به طـور رایگـان فـراهم    

 Scanner اسکن آنالین با سرعت و بدون نیاز به مراحل نصب پیچیده و با بهـره گیـري از جدیـدترین بـروز رسـانی       .استفاده کنید

است سریع اقدام به نصب یک آنتـی   بهتر .اگر بعد از اسکن وجود ویروس در رایانه شما گزارش شد. کند یمرایانه شما را پاك سازي 

  .ویروس بروز کنید
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نالین )2.1(شکل ا   اسکن 

  به آدرس زیر مراجعه کنید توانید یمسایت فوق براي وصل شدن به 

scanner-http://www.eset.com/us/online  

  .کنیمبعد از مراجعه به سایت فوق نرم افزار مربوط به اسکن انالین را از آن دانلود کرده وسپس شروع به اسکن می

  نکات

  یک ریستور پوینت بسازید حتماًمراحل اسکن پیش از انجام 

  ویندوز خود را جنیون کنید مجدداًاین امکان وجود دارد پس از انجام اسکن نیاز باشد تا  

 

 eset.com.صفحه سایت )3.1(شکل

 

ا رفـتن  از روشی مانند روش فوق استفاده کنید بدین ترتیب که ب توانید یممگابایت  32با حجم کمتر از  هایی یلفابراي انجام اسکن 

 .آنتی ویروس اسکن کنید 46فایل مورد نظر را با  توانید یمو آپلود فایل خود  virus totalبه صفحه 
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  virus totalصفحه  )4.1(شکل

 رتبه امنیت سیستم شما ١.٣

ز آنجا که هیچ نرم افزار ضد ویروسی قادر نیست تا هر ویروسی در آن بیرون را شناسایی کند، امنیت سیسـتم، ایـن روزهـا مشـکل     

، کـار را بـراي کـاربران بـراي دسـتیابی بـه       شوند یمجدیدي که هر روز ایجاد  هاي یروسوحقیقت این است که . و بزرگی استمهم 

وارد شود، گرفتاري و دردرسري واقعـی بـه وجـود     یستمتانس، و اگر اتفاقی، ویروسی به سازند یممحافظت کامل و تمام عیار دشوار 

  پردازیم یمبه بررسی نرم افزاري در این زمینه ر ادامه براي رفع این مشکل  آورد یم

OPSWAT’s Security Score   و امتیاز و رتبه اي در هر زمان بـراي   کند یماسکن و بررسی  را یستمتانسبرنامه اي است که

نیـاز باشـد،   ، جـایی کـه   شود یمهر قسمت به صورت جداگانه درجه بندي . دهد یمهر نوع ابزار امنیتی و خدماتی که دارید را نشان 

، رمزنگـاري دیسـک   )فـایروال (سطح امنیتی دیواره آتـش  . گردد یمپیشنهادهایی در مورد چگونگی بهبود امتیاز و رتبه امنیتی ارائه 
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، پشتیان گیري، به اشتراك گذاري عمومی فایل، ضـد ویـروس و ضـد فیشـینگ     )ویندوز هاي یرسانبه روز ( ها بستهسخت، مدیریت 

  .کند یمتان را اسکن و بررسی 

در این لحظـه نمـودار   . شوید یممواجه “ چند است؟ تان یتیامنرتبه ”، با پرسش کنید یمهنگامی که براي نخستین بار برنامه را اجرا 

را کلیک کنید تا به ابـزار،   شروع موافقت با شرایط و ضوابط را انتخاب کرده و. در مرکز است شروع رتبه به طور کامل خالی با یک دکمه

  را بدهید یستمتانساسکن و بررسی امنیت اجازه 

 

امه )5.1(شکل رن ب  محیط 
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قسـمت   7هنگامی که اسکن و بررسی پایان یافت، رتبه کلی را در مرکز مشاهده خواهید کرد، در حالی که رتبه امنیتی هـر یـک از   

، کنـد  یمو قوت را ارائه  نمودار دایره اي نیز یک نمایش تصویري از تمامی نقاط ضعف. شود یمدر سمت چپ و راست آن نشان داده 

  .بهبود یابد بایست یم یتتانامن یقاًدقتشخیص دهید کجا  توانید یمبنابراین شما 

  

هایی سیستم )6.1(شکل   وضعیت ن
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  نکات

 سایت مربوط به این نرم افزار escor-http://www.opswat.com/products/security  

  با نـرم افزارهـاي در    توان یمباشد که این کار را به رمزنگاري کردن هاردها می امنیتی مربوط يها حالتیکی از

  این زمینه انجام داد

  یتمآاطالعاتی در مورد  توان یممختلف و قرار دادن موس بر روي عالمت اینفو  يها قسمتدر انتها با مراجعه به 

  .مورئ نظر به دست آورد

    

  

  

  

  

  شتیبانی گیري از درایورهاي سیستمپ ١.٤

اگرچه امروزه با ارتقاي ویندوز بیشـتر داریورهـا    باشد یماز معضالت  پیدا کردن و نصب نرم افزارها پس از نصب ویندوز همواره یکی

 دهـد  یمـ بـه شـما    اي يااما اگر بر روي لپپ تاپ خود درایورهایی نصب کردید کـه امکانـات ویـژه     شود یمتوسط ویندوز شناسایی 

 driverدر این زمینه مراجعه کنید یکـی از ایـن نـرم افزارهـا      يافزارهابه نرم  توانید یمرا از دست بدهید  ها آنودوست ندارید که 

max باشد یم.  
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ر  )7.1(شکل ا فز ا   driver maxمحیط نرم 

  

جـود در ایـن قسـمت    مو هـاي  یـتم آنگه دارید تا  Driver Operations در صفحه اصلی برنامه، چند لحظه ماوس رو روي قسمت

  .رو انتخاب کنید Export Drivers گزینه یعنی یناول .نمایش داده بشن
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امه )8.1(شکل رن ب   محیط 

  

میتونید کار رو پـیش   Next اولین صفحه اي که ظاهر میشه، قسمت خوش آمدگویی به کاربر هست که خیلی راحت با زدن دکمه

برنامه به دنبال درایورهاي موجـود رو سیسـتم میگـرده و اونـا رو      )ثانیه 10الی  5 یتاًنها(صفحه بعدي به مدت چند ثانیه  در .ببرید

  .پیدا و در نهایت همه رو لیست میکنه

 

در حال لود شدن )9.1(شکل امه  رن   ب
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اینجا شما باید انتخاب کنید کـه از   در .بعد از این عملیات کوتاه، شما با لیستی از داریورهاي موجود روي سیستمتون مواجه میشید

که در قسمت پایین و سمت چپ برنامه وجـود داره   Select all میتونید خیلی راحت روي دکمه. یی بکاپ گرفته بشهچه درایورها

  .کلیک کنید تا عملیات انتخاب به صورت خودکار توسط برنامه انجام بشه

 

ریورها )10.1(شکل دا یدا کردن    پ

  

خـود   .مربوطه به بکاپ رو ذخیره کنه هاي یلفاا قسمت بعدي برنامه از شما میپرسه که کج در .کلیک کنید Next حاال روي دکمه

برنامه به صورت پیشفرض آدرس ذخیره سازي رو در درایو ویندوز قرار داده که شما باید اونو عوض کنید و در غیر اینصورت، بعـد از  

 .پاك میشن ها یلفاو به بیان بهتر این  کنید ینمپیدا  ها یلفانصب مجدد ویندوز در همون درایو قبلی، دیگه اثري از این 
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 .رو دادم My Drivers و فولدر F به عنوان مثال من آدرس درایو. پس ابتدا آدرس رو به یه درایو دیگه تغییر بدید

  

  مکان ذخیره درایورها )11.1(شکل

کـه   در مقصـدي  ZIP رو به صورت فشرده شده و در قالب یه فایل ها یلفافقط . راه دومی هم وجود داره که فرقی با حالت اول نداره

  .قرار میده کنید یمشما تعیین 

  

ایل  )12.1(شکل ف یورها ب هصورت  ا در  zipذخیره 

عملیات پشتیبان گیري از درایورها شروع میشه و بعد از حدود چند دقیقه خیلی کوتـاه   حاال .کلیک کنید Next و بازم روي دکمه

 .به پایان میرسه
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انی )13.1(شکل ای پ ه    مرحل

  کنیمر اقدام میبراي استفاده مجدد از این داریورها به صورت زی

 رو انتخاب کنید Import Drivers ، گزینهDriver Operations بار در قسمت ینا .دوباره برنامه درایور مکس رو نصب کنید

  

ریورها )14.1(شکل دا   نحوه نصب 

  

 است نابودي و مرگ حال در تان سخت دیسک که شوید متوجه چگونه ١.٥

 CrystalDiskInfo  به سرعت وضعیت تواند یمبرنامه اي با کاربرد آسان، و منبع یا کُد باز است که.S.M.A.R.T   گزارش شـده

  .ز را نمایش دهددر ویندو یسکتاندبه وسیله هارد 
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ر )15.1(شکل فزا ا   محیط نرم 

  

اسـت تـا اطالعـات      CrystalDiskInfoنصـب شـد، تمـام کـاري کـه بایـد انجـام دهیـد راه انـدازي برنامـه          برنامـه  هنگامی کـه  

 بایسـت  یمـ چنانچـه همـه چیـز بـه درسـتی کـار کنـد، شـما         . را نشـان دهـد   سـختتان  هـاي  یسکدبراي  S.M.A.R.T.وضعیت

  .یش درآمده را مشاهده نماییدبه نما )Good (خوب وضعیت
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هایی هارد )16.1(شکل ن   وضعیت 

  همواره در پیش زمینه ویندوز اجرا شود تغییر داد تا اي يااز منوي فانکشن تنظیمات برنامه را به گونه  توان یم

-اشـاره مـی   به درستی وضعیت هارد پی برد که در ادمـه بـه آن   توان یمعالوه بر نرم افزارهایی از این دست توسط خود ویندوز نیز 

بدون نصب هر گونه نرم افزار شخص سوم، از تعـدادي دسـتور گنجانـده شـده در وینـدوز       S.M.A.R.T.بررسی سریع يبرا .کنیم

را  Enterرا بنویسـید، و   Command Promptرا بفشـارید،   ویندوز کلید. (را باز کنید خط فرمان نخست، پنجره. استفاده نمایید

  :را بفشارید Enter، دستورهاي زیر را بنویسید، و پس از نوشتن هر یک، کلید انخط فرم در پنجره .)فشار دهید

wmic 

diskdrive get status 
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در محیط  ي نحوه )17.1(شکل ا   command promptاجر

 

دیگـر   هـاي  یتوضـع . بـه نمـایش درآمـده را مشـاهده نماییـد       OKوضعیت بایست یمچنانچه همه چیز به درستی پیش رود، شما 

 .باشند S.M.A.R.T.ن دهنده مشکالت یا خطاهایی در هنگام بازیابی اطالعاتنشا توانند یم

 

 cmdدستورات کاربردي  ١.٦

بهره گرفت، گاها الزم میشه که اطالعـات سیسـتم    Systeminfo از دستور توان یمبراي مشاهده مشخصات سیستم عامل ویندوز 

 را دستی بنویسیم با دستور بجاي آنکه اطالعات توانیم یمرا براي منظور خاصی ارسال کنیم و 

systeminfo > systeminfo.txt 

 

  .در ادامه مطلب نمونه اي از خروجی قرار داده شده است یک فایل حاوي اطالعات مورد نیاز ایجاد کرده و آنرا ارسال کنیم
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1.6.1 attrib 

هـا  باعث هیدن و سیستمی شـدن فایـل  و شودایجاد می ها فلشبر روي  معموالًاین دستور براي از بین بردن یک ویروس معروف که 

  گیردشود مورد استفاده قرار میمی

filename path drive:  H- R- S- A-  +H +R +S +A  attrib 

  دهیماستفاده از این دستور را توضیح می ي نحوهدر ادامه با مثالی 

  .رد نظر را در موقعیت زیر قرار داددرایو مو هاي یلفااز دست رفته ابتدا باید وضعیت رویت  هاي یلفابراي بازیابی 

Show hidden files.folders.or drives  

  داریم یمزیر را بر  يها عبارتتیک 

Hide extensions for known file types 

Hide Protected operating system file  

  یه بر گردیمپس از انجام عملیات بازیابی بایستی همین مراحل را انجام داده و به وضعیت اول: نکته
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تغییرات الزم )18.1(شکل د  ایجا  مسیر 

 

  گزینه مربوطه را فعال کرد توان ینمو  باشند یمبه صورت هیدن  ها یلفا معموالًدر این وضعیت 
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ایل مورد نظر )19.1(شکل  تنظیمات ف

  شود یمبراي حل این مشکل دو راه حل ارائه داده 

 Iresetاستفاده از روش 

 Attribاستفاده از روش 

  :روش اول

جراي برنامه اول در محیط برنامه یک صحفه هدف وجود دارد که در این حالت فولدري را که ویروسی شده را گرفتـه و بـر   پس از ا 

  دهیم یمروي صحفه هدف قرار 
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امه )20.1(شکل رن ب ز  ا ده  استفا  نحوه 

  .گرددزنیم و همه چیز به حالت اولیه بر میپس از انجام این کار دکمه ریست را می

  :روش دوم

  کنیمو دستور زیر را وارد میشویم و سپس وارد داریو مورد نظر شده ارد میو cmdبه محیظ 

Attribe –a –s –r-h  

-a :براي برداشتن صفت آرشیو  

-s :براي برداشتن صفت سیستمی 

-r :براي برداشتن صفت خواندنی 

-h :براي برداشتن صفت هیدن  

  کنیم یمدستور زیر را تایپ پس از مشخص شدن پوشه مورد نظر حال براي فایل مورد نظر باید 
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  در ادامه تصاویر مربوط به عملیات باال به نمایش داده شده است

 

ریو مورد نظر )21.1(شکل دا ه    ورود ب

 

ز دستور  )22.1(شکل ا ده  استفا ا  پوشه مورد نظر می cdب ه  مب   روی
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ز دستور  )23.1(شکل ا ده  استفا ا  در می *.* dirب ه نمایش  ب پوشه  دمحتویات    آی

  

  درصدی سرعت اینترنت ٢٠افزایش  ١.٧

گیرد کـه بـا توجـه بـه اینکـه      آپدیت ویندوز مورد استفاده قرار میدرصد از پهناي باند اینترنت توسط خود ویندوز همیشه براي  20

  کنیم یماین کار مسیر زیر را دنبال  يبرا .توان از این حجم استفاده مفید کردکنند مینعنوال آپدیت ویندوز را در ایران دیزایبل می

  کنیمدوز عبارت زیر را تایپ میدر پنجره ران وین

Gpedit.msc 
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 پنجره ران )24.1(شکل

  دهیمشویم و مراحل زیر را ادامه میمی policy editorسپس وارد صفحه 

  

 Plocy editor )25.1(شکل
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  کنیممشخص شده کلیک می يها نهیگزبر روي  )26.1(شکل
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ار کلیک می بر روي )27.1(شکل ب دو  نه نت ورك    کنیمگزی
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تخاب می )28.1(شکل ن ا ا  ر نه آبی شده    مکنیگزی
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نه  )29.1(شکل   میکن یمکلیک  limit reservable bandبر روي گزی
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ا مشخص شده کلیک می يها نهیگزبر روي  )30.1(شکل   میده یمکاهش  0کنیم و درصد ر
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  ساده کاربردي يها برنامه :فصل دوم 2
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  مقدمه ٢.١

را ایجـاد   هایی یراحتاستفاده از ویندوز امکانات و  که در کنار باشد یمهاي ساده اما کاربردي در این فصل هدف ارائه و معرفی برنامه

پرداختـه   هـا  آنادو نمونـه از   یکـی شود تا بـه  باشند که در اینجا سعی میداراي ورژن هاي مشابه می مطمئناًها این برنامه. نمایدمی

  شود

  

  

  

  

  

  پشتیبانی از پسوردهاي موجود در مرورگرها ٢.٢

، در کامپیوتر شما به دنبـال کلمـات عبـور ذخیـره شـده در      کنید یما راه اندازي ر  WebBrowserPassView هنگامی که ابزار

با این حال، اگر شما یک شاه رمز عبور بر روي فایرفاکس تنظیم کـرده باشـید   . دهد یمو هر چیزي را بیابد نمایش  گردد یممرورگر 

قبـل از ایـن کـه     ons > Advanced Options) (Optiپیشـرفته  هـاي  ینـه گز <هـا  ینـه گزبراي بار اول باید آن را با رفـتن بـه   

  .حفاظت شده ظاهر شود، وارد کنید يها نوشته
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امه )31.1(شکل رن ب   صفحه ورودي 

  

را انتخاب کرده و بر روي آیکون دیسک بـراي ذخیـره    ها مدخلهنگامی که تمام اطالعات رمزهاي عبور شما به نمایش درآمد، همه 

  .انتخاب شده کلیک کنید هاي یتمآکردن 
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مای )32.1(شکل ان   ش رمزه

  کرك کردن ویندوز ٢.٣

شود تا تمامی راهکارهایی کـه بـراي رفـع ایـن مشـکل      در بسیاري از مواقع ویندوز نیاز دارد تا جنیون شود در این قسمت سعی می

  براي پیدا کردن کرك مربوط به تمامی نرم افزارها به صورت زیر عمل کنید. باشد پرداخته شودمووجود می

افزار مورد نظرتان را نوشته بعد یک کاراکتر فاصله بدهید و کد زیر را بنویسید و اینتـر را فشـار    ا نام نرمدر نوار جستجوي گوگل ابتد

  : 94fbrدهید

  گردید باید اینطور بنویسید به عنوان مثال فرض کنید که دنبال کرك دانلود منیجر می

 manager 94fbr download internet  

  

طبق مراحل زیر براي اکتیو نمودن ویندوز خـود اسـتفاده    Windows Loader از توانید یمد در صورتی که ویندوز شما اکتیو نبو

یکی از قویترین و استانداردترین اکتیویتورهاي موجـود بـراي اکتیـو کـردن وینـدوز اسـت و بعـد از         Windows Loader.نمایید

 .استفاده از آن و اکتیو کردن ویندوز قادرید حتی ویندوز را آپدیت نمایید
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 :Windows Loaderمراحل اکتیو کردن با استفاده از  ٢.٣.١

 اي همانند فایل مربوطه را دانلود کرده و آنرا با استفاده از برنامه WinRAR از حالت فشرده خارج نمایید.  

  فایل Windows Loader.exe را اجرا نمایید.  

  بر روي دکمهInstall کلیک نمایید  

  

امه )33.1(شکل رن ب   محیط 

  

 ل نصب کامل شودمنتظر بمانید تا مراح  
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در حال نصب )34.1(شکل امه  رن   ب

  

 س از اتمام مراحل نصب بر روي دکمهپ Restart کلیک نموده تا سیستم دوباره راه اندازي شود  

 

 صفحه ریستارت )35.1(شکل

 

دسـتور زیـر را   . تا پنجره داس باز شود cmd تایپ کنید search اگر بعد از نصب اکتیویتور، ویندوز همچنان اکتیو نبود، در قسمت

  .سیستم را ریستارت نمایید. را بزنید Enter پنجره داس تایپ کنید و دکمه در 

slmgr -rearm 
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 مشکالت مربوط به برقراري اینترنت ٢.٤

متفاوتی دریلفت کنیم که در این قسمت هدف بررسی  هایی یغامپاز مواقع ممکن هست تا در هنگام اتصال به اینترنت  اي يادر پاره 

  باشد یم pingرفی دستور این دستوارات و همچنین مع

  پینگ 2.4.1

و انـدازه    IP در یـک شـبکه مبتنـی بـر     هاست یکپینگ یک ابزار مدیریت شبکه کامپیوتري است که براي تست قابلیت دسترسی 

 يهـا  بسـته پینگ با ارسال  .شود یمبه کامپیوتر مقصد استفاده  هاست آن فرستاده شده توسط  هاي یامپگیري زمان رفت و برگشت 

. دهـد  یمکارش را انجام  ICMP به هاست هدف و انتظار براي پاسخ (ICMP) اکو تحت پروتکل پیامی کنترل اینترنتدرخواست 

  .شوند یمگم شده ثبت  يها بستهو سوابق  شود یمدر این فرایند زمان رفت و برگشت اندازه گیزي 

  

  بررسی خطاها ٢.٤.٢

  وحل این مشکالت داریم شناسایی سعی در pingو تایپ دستور  cmdدر این مرحله با باز کزدن 

٢.٤.٢.١ Bad IP address  
بین مقادیر دسـیمال جـا افتـاده باشـند و یـا اعـداد بـه         يها نقطهممکن است . به اشتباه در خط فرمان نوشته شده است  IPآدرس

  .نباشند) 0-255(اشتباه تایپ شده و در رنج مورد نظر 

٢.٤.٢.٢ TTL expired during reassembly  
در صورتی کـه ایـن تعـداد گـام     . بردارد تا به مقصد نهایی برسد تواند یماست که یک بسته  ییها گامسیمم معرف ماک TTLمقدار 

در واقع این عدد تعداد حد اکثر روترهایی است که یـک بسـته   . شود یمبرداشته شود اما بسته مقصدش را پیدا نکند از شبکه حذف 

 TTLپس اگر با این پیغام خطا رو برو شدید به این معناست که مقدار . کند گذر ها آناز  تواند یمدر طول مسیرش به مقصد نهایی 

 .شما براي رسیدن به کامپیوتر مقصد از حد انتظار کمتر است

  .افزایش داده شود TTLاستفاده کنید تا مقدار  -i از پارامتر  Pingبراي حل این مشکل به همراه دستور  :راه حل
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2.4.2.3 TTL expired in transit   
  .شود یمو به همان روش قبل حل  باشد یم  TTLیغام نیز مانند پیغام قبلی بیانگر مقدار کماین پ

2.4.2.4 No resources  
 .شود یمنمایش داده  RAM این پیغام کامالً واضح است و در بیشتر موارد به علت کم آوردن حافظه

بعـد  . اگر باز هم کار نکرد، کامپیوترتان را ریبوت کنید. دکه نیاز ندارید را ببندید و دوباره تالش کنی ییها برنامهتعدادي از  :راه حل

  .شود یماز این کار مشکل برطرف 

2.4.2.5 request timed out 

بـه عبـارت   . کنیـد  یم، این پیغام را مشاهده کنید ینمو پاسخی دریافت  کنید یموقتی از کامپیوترتان یک کامپیوتر راه دور را پینگ 

که زمان فرمان پینگ به پایان رسیده است، چرا که هـیچ پاسـخی    گوید یم“ ن رسیده استزمان درخواست پایا”دیگر پیغام خطاي 

وال و غیـره  دالیل زیادي از قبیل مشکالت مربوط به اتصال به شبکه، مسدود بودن مسـیر توسـط فـایر   . از هاست مقصد وجود ندارد

 .باعث نمایش این پیغام شوند توانند یموجود دارند که 

  :راه حل

 :مشکل تمام شدن زمان درخواست مراحل زیر را دنبال کنید براي حل

 هاست محلی را پینگ کنید  

 .باشد یممحلی و بررسی پیغام دریافتی از آن  هاست کردناولین گام براي حل این مشکل پینگ 

 :را پینگ کنید و اگر پاسخ درست دریافت نکردید مراحل زیر را انجام دهید  127.0.0.1پس 

باعـث بـروز ایـن مشـکل      توانـد  یمـ تنظیمات اشتباه در فایروال : فایروال را غیر فعال کنید و دوباره مرحله قبل را امتحان کنید .١

 .شود

٢. TCP/IP  را Uninstall و دوباره Reinstall براي انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید: کنید: 

 بر روي Start کلیک کنید و به Control panel بروید. 

 Network and Dial-up Connections یا Network and Sharing Center را باز کنید. 
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 Local Area Connection  را باز کنید و بر روي Properties کلیک کنید: 

 

  4پروتکل  )36.1(شکل

یـاز بـه ریبـوت    بعد از این کار کامپیوترتان ن. کلیک کنید Uninstall را انتخاب کنید و بر روي دکمه TCP/IP ورژن مورد نظر از

 .دارد

 .را بزنید و دوباري کامپیوتر را ریبوت کنید install بعد از ریبوت به همان مسیر قبلی بروید و این بار دکمه

 Default Gateway را پینگ کنید  

م و موجود در شبکه از قبیـل مـود   يها دستگاهرا دریافت کردید، باید  Request Timed Out پیغام default gateway اگر از 

به پینگ شما پاسـخ   default gateway اگر .را وصل کنید ها آنثانیه صبر کنید و دوباره  30روتر را از برق کشیده، چیزي حدود 

یکـی   توانـد  یمـ را دریافت کردید مشکل شما  Request Timed Out خاص پیغام هاست یکداد اما باز هم در جواب پینگتان از 

 :موارد زیر باشد
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  کار افتاده استهاست مقصد از. 

 هاست مقصد از کار نیفتاده اما مسیر برگشت به کامپیوتر شما مسدود است. 

  يها خواستفایروال نصب شده بر روي کامپیوتر مقصد در ICMP را مسدود کرده است 

ظاهر شده در  ipرا درخط فرمان تایپ کرده سپس  ipconfigرا بتوانید پینگ کنید ابتدا دستور  default gatewayبراي اینکه 

  روبروي آن را پینگ کنید

  نکات

TTL مخفف کلمهTime To Live  کـوچکی بـه    يها بستهاطالعات به  این .کنیم یمما دیتا را توسط اینترنت منتقل  یوقت .است

الزمـه آن  این یـک فرآینـد پیچیـده اسـت کـه      . آیند یمدر کامپیوتر مقصد دوباره بر هم  و .گردند یماطالعاتی تقسیم  يها بستهنام 

، حـداکثر از چـه تعـداد    شود یمبدین معنی است که هر بسته که وارد اینترنت   TTLهمچنین باشد یم IP -TCPفراگیري مطلب

اگر این مقدار به صـفر برسـد، اون   . شود یمبسته، یکی کم  TTL مقدار. با هر گذر از یک هاپ. مجاز است عبور کند HOP روتر یا

که این به این معناسـت کـه سـروري کـه مـورد       شویم یممواجه  timed out گاهی اوقات با نتیجه شود یم Drop اصطالحاًبسته 

پینگ قرار گرفته است فعال نیست و یا ارسال پاکت به آن و دسترسی به آن امکان پذیر نیست و یا زمان آن انقدر طوالنی است کـه  

 .شود ینمو اتصال برقرار  گردد یبازمو ناکام  بیشتر از حد مجاز عبور کرده است HOP و از تعداد شود یممنقضی 

 

 httpsبا  ییها تیساعدم دستیابی به  مشکل ٢.٥
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 set timeو پس از تنظیم آن به قسمت  internt timeدر این حالت به منوي تنظیم ساعت رفته و در پنجره مربوط ه به قسمت 

zone و در صفحه  کنیم یمو شهر مورد نظر را انتخاب  رویم یمregion and language امریکا را انتخاب کنید  

  پیدا کردن مدل مادربرد ٢.٦

براي تشخیص مدل مادربورد وقتی که کامپیوتر . راه رو اول بگم که وقت شما دوستان گلم هدر نره ترین یعسرو  ینتر سادهبهتره که 

، RUN کافیـه کـه در قسـمت    )8یـا   7 یا XPهیچ فرقی نمی کنه چه ویندوزي باشه، (روشنه و در ویندوز مشغول به کار هستید 

بعد از ایـن کـار پنجـره اي بـه      )هست OS D mandmoCو یا dmanmoC مخفف کلمه ) CMDرو تایپ کنید CMD عبارت

به همین سادگی مدل مـادربوردتون ظـاهر   . بزنید Enter رده ورو تایپ ک wmic baseboard شکل زیر باز میشه که باید عبارت

 :میشه
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 CMD تشخیص مدل مادربورد با

 شخیص مدل مادربورد کامپیوتر موقع باال آمدن ویندوز 2.6.1

ایش یه راه دیگه موقع باال اومدن ویندوزه، هر کامپیوتري موقع باال اومدن و قبل از نمایش لوگوي ویندوز، اطالعات مـادربورد رو نمـ  

براي اینکه لوگو و مدل مادربورد متوقف بشه تا مدل مادربورد رو . میده حدود چند ثانیه هست که شاید نتونید به درستی بخونیدش

رد که با این کار مدل مادربو Num Lock( سمت چپ(رو بزنید   Pause/Breakدکمه کیبورد لحظه روي همون یادداشت کنید،

 .ثابت می مونه و می تونید یادداشت کنید

 تشخیص مدل مادربورد کامپیوتر با استفاده از نرم افزار 2.6.2

روزي نـرم افـزاري    آگهخب همونطور که می دونید یا شاید هم نمی دونید براي تمام کارهاي روي کره زمین نرم افزار وجود داره و 

 قطعـاً کـه   ینـه آهتون گفت تعجب نکنید، حاال از بحث دور نشیم منظـورم  ساختن که بدون هیچ دلیل موجهی اسم و رسم شما رو ب

ونیـد مـدل   که با این نرم افزار می ت Z-CPU و اون هم نرم افزار قدرتمندي مثل براي پیدا کردن مدل مادربورد، نرم افزار وجود داره

دل ، مـ )و قدرت پردازش، ولتاژ هسته، کالك داخلی و خارجی و کلیه سطوح کش پردازنـده  تعداد هسته ها نام و شماره آن، پردازنده،

، هـا  آنتعداد (، حافظه رم )شامل فروشنده، مدل و نسخه آن، تاریخ آپدیت و مدل بایوس، تراشه و سنسور و رابط گرافیکی(مادربورد 

 .رو به سادگی به دست بیارید) ، شماره سریال و نام شرکت سازندهها ماژولفرکانس و میزان سرعت هر کدام، 
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 CPU-Z دانلود نرم افزار ٢.٦.٣

   

 

 CPU-Z تشخیص مدل مادربورد با نرم افزار

 

 

 

 ٧ در ویندوز GODMODE فعال کردن ٢.٧
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جـایی   Godmode .فقط باید یک فولدر بسازید که بتوانید به ایـن قابلیـت دسترسـی پیـدا کنیـد      Godmode برای فعال سازی

 .دهد یمتنظیمات مخفی را یک جا بطور خالصه و مفید به شما ارائه +  ٧های ویندوز  Setting هست که تمام

 فولـدر  توانیـد  یمـ روش زیـر   بـا  .بیتی مشکالتی نیز گزارش داده شده اسـت  ٦٤این قابلیت در ویندوز ویستا هم بود ولی در ورژن 

Godmode  دسترسی داشته باشید ٧تنظیمات ویندزو  ی همهرو بسازید و به. 

  

 اول یک فولدر خالی بسازید بر روی دسکتاپ-١

 کنید Paste کلیک کنید و اسم کامل پایین را بجای اسم فولدر Rename کلیک راست کنید، بر روی – ٢

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} – 3 

 روی قسمت از دسکتاپ کلیک نمایید که این اسم را فولدر دریافت کند – 4

فعال شده است، روی فولدر کلیک کنیـد و از امکانـات    Godmode ظاهر آیکون فولدر باید تغییر کرده باشد، این یعنی حالت – ٥

 آن استفاده کنید
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 CMD به صورت زنده توسط CPU ی میزان مصرف مشاهده ٢.٨

 

  

 

 CPU ی در پنجـره . وینـدوز اسـتفاده کـرد    Task Manager تـوان از  مـی  CPU ی میزان فضای اشـغال شـده از   برای مشاهده

Usage،Task Manager   ی میـزان فضـای مصـرفی    امـا مشـاهده  . شـود  حسـب درصـد نمـایش داده مـی    بـر CPU در Task 

Manager جالب است بدانید که با استفاده از. هایی روبرو است با محدودیت Command Prompt  توانیـد اطالعـات    ویندوز مـی

ات را ضبط کرده و حتی بـه طـور مسـتقیم در    ثانیه دنبال کرده و این اطالع به را به طور دقیق و ثانیه CPU مربوط به میزان مصرف

ــد   ــره کنیـ ــز ذخیـ ــل نیـ ــل اکسـ ــوه . قالـــب یـــک فایـ ــه نحـ ــد بـ ــن ترفنـ ــت  در ایـ ــواهیم پرداخـ ــار خـ ــن کـ ــام ایـ  .ی انجـ

  

  :بدین منظور

 

  .را فشار دهید Win+R ویندوز کلیدهای ترکیبی Command Prompt ابتدا جهت اجرای

  .بزنید Enter را وارد کرده و cmd عبارت Run ی سپس در پنجره

ثانیه این دسـتور را   به به صورت ثانیه CPU ی ی میزان فضای اشغال شده برای مشاهده Command Prompt ی اکنون در پنجره

 :وارد نمایید

% Processor Time"\Processor(_Total)\typeperf " 
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  .شود در هر ثانیه نمایش داده می CPU خواهید دید که فضای مصرفی

 :توانید از این دستور استفاده کنید ها در لحظه چه مقدار فضای مصرفی دارند نیز می نکه هر یک از پردازندهی ای برای مشاهده

% Processor Time"\Processor(#)\typeperf " 

 :به عنوان مثال. ی پردازنده را وارد کنید در این دستور، شماره# به جای 

% Processor Time"\Processor(0)\typeperf " 

 :جا نیز از این دستور استفاده کنید ها به صورت یک ی میزان فضای اشغالی تمام پردازنده ی مشاهدهبرا

% Processor Time"\Processor(*)\typeperf " 

 :توانید از این دستور استفاده کنید ی نمایش هر گزارش نیز می برای افزایش فاصله

si #-% Processor Time" \Processor(_Total)\typeperf " 

بـار از ایـن دسـتور     ثانیه یک ٥ی گزارش هر  به عنوان مثال برای مشاهده. ی مد نظر خود را وارد کنید ثانیه# در این دستور به جای 

 :استفاده کنید

si 5-% Processor Time" \Processor(_Total)\typeperf " 

 :توانید از این دستور بهره بگیرید کنید می همچنین در صورتی که قصد دارید تنها یک تعداد مشخص گزارش را مشاهده

sc #-% Processor Time" \Processor(_Total)\typeperf " 

 :دهد گزارش را نمایش می ١٠به عنوان مثال این دستور تنها . تعداد مورد نظر خود را وارد کنید# در این دستور به جای 

10sc -% Processor Time" \Processor(_Total)\typeperf " 

توانیـد از ایـن    های نمایش داده شده را به صورت مستقیم در یک فایل اکسـل ذخیـره کنیـد مـی     در صورتی که قصد دارید گزارش

 :دستور استفاده کنید

o CpuUsage.csv-sc 10 -% Processor Time" \Processor(_Total)\typeperf " 
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 .کند مسیری که خط فرمان قرار دارد ذخیره می در CpuUsage.csv گزارش را در فایلی به نام ١٠این دستور، 

 

 اتصال فلش دیسک های ویروسی به کامپیوتر با خیالی آسوده ٢.٩

 

  

 

. آنتی ویروس نیست، بلکه راهکاری است در شـرایط بحرانـی   قبل از هر چیز این نکته را یادآور شوم که این مطلب به معنی نداشتن

 .پس اولین پیشنهاد ما برای داشتن خیالی آسوده نصب یک آنتی ویروس مطمئن است

 روش 

را به سیستم متصل کرده  ها آنگرفته، سپس  ها یسکدرا از فلش  (AUtorun) روش کار بدین صورت است اجازه فعالیت خودکار

درون آن را نـابود   هـای  یـروس وتـا   کنیم یمیا همان داس به محتوای آن دسترسی پیدا  command prompt طریق و در آخر از

  :دهیم یمحال مراحل را بطور عملی شرح . سازیم
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 ها سکیدفلش  (Autorun) غیر فعال کردن اتوران» مرحله اول  ٢.٩.١

  

  XP ویندوز

ــم    ــم حجــ ــل کــ ــدا فایــ ــار ابتــ ــرای اینکــ ــا د Tweak UI بــ ــد  را از اینجــ ــرا کنیــ ــرده و اجــ ــود کــ  .انلــ

 ی ینـه گزو در آخـر   Autoplay ی ینهگزآن  ی مجموعهرا انتخاب کرده و از زیر  My Computer ی ینهگزدر منوی سمت چپ، 

Types  ی ینـه گزسـپس در منـوی سـمت راسـت تیـک      . را انتخاب کنیـد Enable Autoplay for Removable Drives  را

 .بردارید

 

 ٧ویندوز 

کلیـک   Hardware and Sound ی ینـه گزشـوید سـپس بـروی     Control Panel وارد Start ندوز از طریق بخشبرای این وی

 Use Autoplay for all ی ینـه گزحـال در بـاالی صـفحه تیـک     . کلیک کنیـد  Autoplay کرده در صفحه گشوده شده بروی

Media and Device را برداشته و بروی دکمه Save کلیک کنید. 
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 ویندوز ویستا

حـال در ایـن صـفحه    . کلیک کنیـد  Autoplay شوید سپس بروی Control Panel وارد Start برای این ویندوز از طریق بخش

 .کلیک کنید Save را برداشته و بروی دکمه Use Autoplay for all Media and Device ی ینهگزتیک 

 به کامپیوتر Flash Disk اتصال» مرحله دوم  ٢.٩.٢

 (!!!چقدر سخت. (متصل کرد USB پر استرسی است، بایستی فلش دیسک را برداشته و به درگاه مرحله ساده و در عین حال

 ها روسیواز بین بردن » مرحله سوم  ٢.٩.٣

 عبـارت  run در پنجـره . کنـیم  یمکلیک  Run ی ینهگزبرای شروع از منوی استارت بروی . کنیم یمکار را آغاز  ی مرحله ینتر مهم

cmd  هدر پنجر.کنیم یمرا تایپ Command  برای مثـال اگـر    کنیم یمباز شده ابتدا آدرس را به سمت درایو فلش دیسک هدایت

 :کنیم یمداس را به آدرس مورد نظر هدایت  ی پنجرهباشد با زدن عبارت زیر  I نام درایو مموری دیسک من

 

را فشـار   Enter ایـپ کـرده و دکمـه   برای اینکـار عبـارت زیـر را ت   . محتویات درون فلش دیسک را مشاهده کنیم بایست یمسپس 

 :دهیم یم

dir /w/a 

 .حال محتوای درون فلش دیسک شما نمایان شده است

برای فعالیت بروی رایانه قربانی باید یک نـوع فایـل اجرایـی     ها یروسوویروس آشنا باشید، حتمًا می دانید که  های یلفاکمی با  آگه

هم وجود دارند،  exe دیگری بدون پسوند های یروسوالبته . یت داشتن ویروس را دارندقابل exe با پسوند هایی یلفابنابراین . باشند

ایـن بـدین    شـوند  یماصلی فلش دیسک ساخته  ی شاخهفعال در  های یروسوهمچنین تقریبًا تمامی . برند یمولی در اقیلیت به سر 
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غالبـًا توسـط    autorun.inf عـالوه بـر ایـن فایـل    . ااصلی باید بدنبال ویروس باشد نه درون فولدره ی شاخهمعنی است شما درون 

 …خوب تئوری بس است. تا به محض گشودن درایو فلش مموری، ویروس شروع به فعالیت کند شود یمویروس ساخته 

بنـابراین  . از آنجایی که راه حل مدونی برای تشخیص ویـروس وجـود نـدارد   . کاری که ما بایستی انجام دهیم تشخیص ویروس است

 :راحتی کار چندین قلق را به شما می گویمبرای 

، این بدین معنی است کـه شـما بـرای یـافتن ویـروس      شوند یماصلی فلش دیسک ساخته  ی شاخهفعال معموًال در  های یروسو -١

 .نیازی ندارید که تک تک فولدرهای فلش دیسک را مورد بررسی قرار دهید

 .هستند exe غالبًا دارای پسوند ها یروسو -٢

 .را پاک کنید ها آنبنابراین . شوند یمنیز معموًال توسط ویروس ساخته  autorun.inf فایل -٣

 .مشاهده کردید، در پاک کردن آن درنگ نکنید (exe حتی بدون داشتن پسوند(در صورتیکه هرگونه فایلی با اسم مشکوک  -٤

اصـلی فلـش دیسـک را     ی شـاخه درون  هـا  یلفاتک تک  حال شما باید. خوب فکر کنم که با این چهار روش، روند کار آسان تر شد

 .که مشکوک هستند را پاک کنید ییها آنمورد بررسی قرار داده و 

 و Read Only ،Hidden خاصـیت  Enter ی دکمـه ابتدا بوسـیله ی تایـپ عبـارت زیـر و زدن      بایست یمبرای پاک کردن فایل 

Archive  بردارید ها یلفارا از: 

*.*h -s -a -r -attrib  

 را تایپ کنید، برای مثال اگر درون فلش دیسک من فـایلی بنـام   del Filename عبارت بایست یم ها یلفااکنون برای پاک کردن 

autorun.inf وجود داشته باشد، و بخواهم که آن را پاک کنم، باید عبارت زیر را تایپ کرده و Enter را فشار دهم: 

del autorun.inf 

مشـکوک را از   هـای  یـل فااگر شما تمامی این مراحل را به درستی انجام داده باشید، و تمـامی  . شود یمنظر پاک  با اینکار فایل مورد

 .با خیالی آسوده به درون آن رفت و آمد کنید توانید یمدرون فلش دیسک پاک کرده باشید، فلش دیسک ایمن شده و شما 
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اکسازی فلش دیسک یک بار آن را قطع و دوباره به سیستم وصل کنید و دوبـاره  بعد از پ توانید یمالبته برای اطمینان از ایمن بودن 

 .مطمئن شوید autorun.inf مشکوکی چون های یلفابوسیله ی داس محتویات آنرا چک کنید تا از عدم وجود 

نیـز در   هـا  یـروس و چون گـاهی حتـی آنتـی   . ، استفاده گرددبایست یمهمانگونه که گفته شد، این روش تنها برای مواقع اضظراری 

 .، انسان که جای خود داردشوند یمتشخیص یک فایل ویروس دچار اشتباه 

 .باشد یم… ها و  malware، افزارها، بد ها یروسومنظور از ویروس تمام انواع 

 

 RUN ستفاده درفرمانهای مفید برای ا ٢.١٠

  

 

  

دستورات خاصی وجـود دارد   Run برای استفاده مفید از. یدا داشتهموجود در ویندوز خود سروکار  Run حتمًا شما نیز تا به حال با

به عنوان مثال دستوری که اطالعات سخت افزاری و هم چنین اطالعـات سیسـتمی اعـم از    . دهد یمکه هر یک کار مفیدی را انجام 

را برایتـان بـه ارمغـان     تـر  آسـان دانستن این دستورات ویندوزی بهتر و مـدیریت  . گذارد یمو غیره را به نمایش  CPU و کارکردرم 

 .خواهد آورد

ــی   ــدهای ترکیبـ ــتفاده از کلیـ ــا اسـ ــیط    Win+R بـ ــتارت وارد محـ ــوی اسـ ــه منـ ــتن بـ ــا رفـ ــوید Run و یـ  .شـ

 :حال کافی است هر یک از این کدها را در آنجا وارد کنید



www.watchmovie.blogfa.com شوایس.م  
 

٥٥ 
 

  

REGEDIT  

 

مختلف ویندوز را بنا به سلیقه و خواست خود  یها قسمتوبا استفاده از ان متوانید  شود یمبا تایپ این دستور رجیستری ویندوز باز 

 .حذف یا تغییر ندهید دانید ینمدر رجیستری چیزی را که  شویم یم متذکر .تغییر دهید

  

CMD  

 

خود را برای این سیستم عامل تایپ  یها فرمان توانید یمو  شود یمروی شما ظاهر با تایپ این دستور محیط سیستم عامل داس روب

 .نمایید

  

PERFMON  

 

 CPU و در آن جزییاتی در مورد فضای اشغال شده از رم و یا مقدار بازدهی شود یمبا تایپ این دستور برنامه سیستم مانیتور اجرا 

 .نماید یمبرای شما به صورت نمودار بیان و همچنین مقدار اطالعات خواننده شده از هارد را 

  

SYSEDIT  

 

در صـورت   شـویم  یمـ  متـذکر  .را ویـرایش نماییـد   هـا  آن توانیـد  یمو  شود یمسیستمی اجرا  های یلفابا تایپ این دستور ویرایشگر 

 .تغییرات اشتباه ممکن است سیستم شما باال نیاید

  

FIREWALL  
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فعال بودن دیواره آتش برای امنیت در شبکه ونیز . ش ویندوز خود را فعال و یا غیر فعال کنیددیواره آت توانید یمبا تایپ این دستور 

 .است مؤثرجلوگیری از ورود هکرها به سیتم شما بسیار 

  

Drwtsn32  

 

ر مفیـد  این برنامه در گزارش و همچنین عیب یابی مشکالت نرم افـزاری بسـیا   شود یمبا تایپ این دستور برنامه دکتر واتسون اجرا 

 .باشد یم

  

NTBACKUP  

 

از سیستم خـود نسـخه پشـتیبان تهیـه      توانید یمبا تایپ این دستور برنامه گرفتن نسخه پشتیبان بر روی سیستم شما اجرا شده و 

 .نمایید

  

DISKMGMT.msc  

 

ا مدیریت نماییـد ویـا هـر    با استفاده از آن دیسک سخت خود ر توانید یمبا تایپ این دستور برنامه مدیریت دیسک شما اجرا شده و 

 .را حذف نمایید ها یشنپارتیک از 

  

DEVMGMT.msc  
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را حذف و یـا نصـب    ها آننصب شده بر روی سیستم خود را بازبینی نمایید و یا یک از  یافزارهاسخت  توانید یمبا تایپ این دستور 

 .نمایید

  

EDUCEDIT  

 

 .یک کاراکتر را ویرایش نماییدیک کاراکتر بسازید و یا  توانید یمبا تایپ این دستور 

  

Services  

 

 .ویندوز را لغو نمایید یا یک سرویس جدید به آن اضافه نمایید های یسسرویکی از  توانید یمبا تایپ این دستور 

  

MSCONFIG  

 

غیر  گیرند یمقرار  نرم افزارهای را که در هنگام باال آمدن سیستم بر روی قسمت سیستم ترایی ویندوز توانید یمبا تایپ این دستور 

 .به این قسمت سری بزنید شود یم Shut Down ضمنأ اگر سیستم شما دیر. فعال کنید

 

 ویندوز RESTART راه حلی دیگر به جای ٢.١١
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امـا ممکـن   . ه به هر دلیلی مانند تغییر تنظیمات سیستمی، مجبور به رستارت سیستم هستیدحتمًا برای شما نیز پیش آمده است ک

استفاده کنید کـه در ایـن ترفنـد بـه      توانید یمدر این مواقع از راه حل دیگری نیز . باز را نداشته باشید یها برنامهاست امکان بستن 

 .پردازیم یممعرفی آن 

  

 :برای اینکار

 .شوید Run وارد Start از منوی

 .بزنید Enter را وارد کرده و gpupdate /force دستور

  .سپس صبر کنید تا پنجره مربوطه باز و سپس بسته شود

  مدت زمان روشن بودن کامپیوتر ٢.١٢

 :برای اینکار

 .شوید Run وارد Start از منوی

Cmd را تایپ کنید  

  را تایپ کنید net statistics workstationدستور 
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  DNSتنظیمات طریق از اینترنت سرعت بردن باال ٢.١٣

مختلـف سـعی در    یها برنامهو  ها روشز بارها با شما نی حتمًا. سرعت اینترنت خودمان را باال و باالتر ببریم کنیم یمما همیشه سعی 

بـا یـک جسـت و جـوی      توانیـد  یمصحبت به میان آمده است که  ها روشدر این مجله نیز بارها از این . یدا داشتهاجرای این منظور 

 .ا شما صـحبت کـنم  ب DNS درباره باال بردن سرعت اینترنت از طریق تنظیمات خواهم یمامروز . دسترسی پیدا کنید ها آنساده به 

به همین دلیـل بهتـر   . کندتری نسبت به کشورهایی مانند امریکا و کشورهای اروپایی دارند DNS و برخی کشورها سرورهای یرانا

سـوالی کـه االن بـرای شـما پـیش      . اس های عمومی استفاده کنید تا با این کار کمی بر سرعت اینترنت خود بیافزایید یانداست از 

را به تنظیمات شبکه خود اضـافه   ها آنپیدا کرد؟ چطور  توان یماس های مورد بحث را از کجا  یاند یها شمارهکه  این است آید یم

در ادامـه طریقـه   . انتخاب و استفاده نماییـد  ها شمارهاز این  توانید یم. بینید یماس برتر را  یانداس چند  یاندکنیم؟ در زیر شماره 

  .واهیم کردرا نیز بیان خ ها آناستفاده از 

 

  

 

Level3: ٢٠٩.٢٤٤.٠.٤ ٢٠٩.٢٤٤.٠.٣ 

Google: ٨.٨.٤.٤ ٨.٨.٨.٨ 

ScrubIT3 : ٢٠٧.٢٢٥.٢٠٩.٧٧ ٦٧.١٣٨.٥٤.١٢٠ 

 

OpenNIC4: 

 

 

٦٩.١٦٤.٢٠٨.٥٠ 

 
 

٢١٦.٨٧.٨٤.٢١١ 
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Public-Root5: ٢٠٨.٧١.٣٥.١٣٧ ١٩٩.٥.١٥٧.١٣١ 

 

Comodo DNS: 

 

٨.٢٦.٥٦.٢٦ 

 

٨.٢٠.٢٤٧.٢٠ 

 

OpenDNS: 

 

٢٠٨.٦٧.٢٢٢.٢٢٢  

 

٢٠٨.٦٧.٢٢٠.٢٢٠ 

 

DNS Advantage: 

 

١٥٦.١٥٤.٧٠.١ 

 

١٥٦.١٥٤.٧١.١ 

 

Norton DNS: 

 

١٩٨.١٥٣.١٩٢.١ 

 

١٩٨.١٥٣.١٩٤.١ 

 

SmartViper 

 

٢٠٨.٧٦.٥٠.٥٠ 

 

٢٠٨.٧٦.٥١.٥١ 

  

 :فقط مراحل زیر را دنبال کنید. برای اعمال تنظیمات نیاز به داشتن تخصص زیادی ندارید
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 (مانند شکل باال. (کن شبکه در قسمت پایین و سمت راست صفحه کلیک کنیدبر روی آی – ١

بـه  . را کلیـک کنیـد   Properties بر روی آن کلیـک راسـت کـرده و   . را از لیست انتخاب کنید کنید یمشبکه ای که استفاده  – ٢

 Open بـر روی  کنیـد  یمـ اده در صورتی که این امکان وجود ندارد و از شـبکه لـن خـانگی اسـتف    . بروید Networking سربرگ

network and sharing center کلیک کرده و در پنجره باز شده بر روی Local Area Connection  سـپس  . کلیک کنیـد

 .کلیک کنید Properties در پنجره باز شده بر روی

روی آن دوبار کلیک را پیدا کرده و بر  Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) عبارت Networking در سربرگ – ٣

اس های انتخـابی   یاند یها شمارهرا انتخاب نموده و  Use the following DNS server addresses در پنجره جدید. کنید

 .کلیک کنید OK در آخر بر روی. مربوطه وارد نمایید یها قسمتخود را در 

  .کند یمرا راحتر  DNSدر ضمن استفاده از نزم افزار زیر نیز تغییرات 

  

 DNS JUMPERنرم افزار  ٢.١٣.١

های موجود را شناسایی و مورد لستفاده قـرار دهیـد و یـا بـه طـور       DNSسرعیترین و بهترین  توانید یمبا استفاده از این نرم افزار 

  مورد نظر خود را وارد کنید DNSدستی 

http://www.softpedia.com/get/Internet/Other-Internet-Related/Dns-Jumper.shtml  
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  EMDBنرم افزار  ٢.١٤

  EMDB در حقیقت این نرم افزار هاست آنو سازماندهی  فـیلم کم حجم و بسیار کاربردی برای ساخت کالکشن های یافزار نرم ،

تمامی اطالعات یک فیلم را جمع آوری کنـد و    IMDBاین نرم افزار قادر است از سایت. کند یمجاد شما، ای های یلمفدیتابیسی از 

ایـن نـرم افـزار    . مورد نظر خود خواهیـد داشـت   های یلمفبه این صورت شما یک کالکشن حرفه ای از . برای شما ذخیره سازی کند

مختلـف ماننـد سـایز بـزرگ، سـایز       یهـا  صورتده و برای شما به جمع آوری کر  IMDBرا از سایت ها یلمف) کاور(پوستر  تواند یم

  CSVهای یلفاذخیره سازی کند، شما همچنین قادر خواهید بود تا محتویات کالکشن خود را به صورت ... متوسط، بند انگشتی و 

ــا ــه راحتـــی از     Textو یـ ــایت خروجـــی بگیریـــد و بـ ــا آنو حتـــی بـــه صـــورت سـ ــد  هـ ــا اســـتفاده کنیـ   .در هـــر جـ

  

٢.١٥ Blink! 

 log) اکثر کاربران ویندوز قبل از آنکه بتوانند به حساب کاربری خود در سیستم دسترسی داشته باشند باید پروسه ورود به سیستم

in) کـه بـه طـور     انـد  کـرده ویندوز را به گونـه ای پیکربنـدی     برخی از کاربران کامپیوترهای منفرد. را با اطالعات درست بگذرانند

 نرم افزار رایگان تشخیص صورت. دوز به سیستم وارد شوند، که اگرچه راحت و سریع است اما خیلی امن نیستخودکار با شروع وین
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Blink!   در این میان راه میانه ای پیش روی کاربران قرار داده و ورود به سیستم را هم با امنیت باال و هم به راحتی و بدون نیاز بـه

  .دساز یموارد کردن کلمه عبور امکان پذیر 

همانطور که ممکن است حدس زده باشید نیاز اصلی برای استفاده از روش تشخیص چهره یک وب کم است، زیرا توسـط نـرم افـزار    

چهره افراد متقاضی ورود به سیستم باید ابتدا برای برنامه تعریـف شـده و در   . گیرد یمبرای تشخیص چهره کاربر مورد استفاده قرار 

این . فقط به حساب خود بتواند وارد شود اش چهرهری هر یک از کاربران سیستم باشد تا هر کس براساس کارب های یلپروفارتباط با 

بـرای راه انـدازی   » یک بـار بـرای همیشـه   «این یک روند . تنظیم شود  Blink مرحله بهتر است بالفاصله پس از نصب و راه اندازی

 .سیستم درست تشخیص چهره است
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اول نیاز است کاربر به وب کم در هنگام پیکربنـدی  . ت دو قدم اساسی باید برای هر حساب کاربری تکمیل شودبه طور کلی باید گف

هنگامی که چهره شـناخته شـد نـام    . اضافه کند فرد را به پایگاه داده خود  قادر باشد چهره   Blink برنامه نگاه کند، به طوری که

برای ورود به سیستم هـر کـاربر بـا     Blink به طور اتوماتیک توسط بعدًااین اطالعات . مودکاربری و رمز عبور هر کاربر را باید وارد ن

 .شود یمورود به سیستم کاربر تنها در صورت شناسایی با موفقیت چهره او انجام ! شود یماستفاده از قیافه او استفاده 

تنها با نگاه کردن به وب کم خود به حساب کاربری خود  انندتو یمدر نرم افزار ثبت شده  شان چهرهاز آن لحظه به بعد، کاربرانی که 

این اتفاق در هنگام بوت کردن رایانه، قفل گشایی پس از قفل کـردن رایانـه توسـط کـاربر، پـس از هایبرنـت       . در ویندوز وارد شوند

 .کردن، برگشتن به رایانه از حالت استند بای و هر حالت دیگر کامپیوتر امکان پذیر است



www.watchmovie.blogfa.com شوایس.م  
 

٦٦ 
 

 

ایـن شـیوه بـه    . به طور معمول با وارد کردن رمز عبور حساب با صفحه کلید کامپیوتر وجـود دارد  این حال هنوز هم امکان ورود با 

در صورتی که به هر دلیل وب کم در آن زمان در دسترس نباشد، یا نرم افزار شناسایی چهره نتواند موفق به تشـخیص چهـره    ویژه 

 .یک راه دوم است!!) عوض کرده باشد کًالرا کاربر تیپش  مثًال(شود  کاربر 


