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پرسشازشماپاسخازما

J    ـــدوزش ـــوض کردم.وین ـــو ع ـــپ تاپش ـــدوز ل ـــتم وین ـــرای دوس  ب
ـــت  ـــا درس ـــایر گزینه  ه ـــر فعاله.س ـــت sleepاون غی ـــت.اما حال 7هس
هســـتن.به نظرتـــون چـــرا؟ زمان  هایـــی هـــم کـــه بـــه حالـــت 
ــتم  ــد سیسـ ــه کلیـ ــای روی صفحـ ــا دکمه  هـ ــره بـ hibernate میبـ

ــا  فعـــال نمیشـــه بایـــد دکمـــه خامـــوش روشـــن رو بزنـــه تـ
ـــای روی  ـــا دکمه  ه ـــال ب ـــه قب ـــی ک ـــه درصورت ـــال ش ـــتم فع سیس
صفحـــه کلیـــد فعـــال می شـــد.ممنون میشـــم راهنمایـــی کنیـــن.
دوســـت عزیـــز بـــه احتمـــال بســـیار زیـــاد کارت گرافیـــک شـــما نصـــب نشـــده 
اســـت و ایـــن ایـــرادات بـــه ایـــن خاطـــر وجـــود دارد. بـــرای حـــل شـــدن ایـــن 
ـــرچ  ـــمت س ـــد در قس ـــاز کنی ـــتارت را ب ـــوی اس ـــم، اول من ـــنهاد می کنی ـــکل پیش مش
تایـــپ کنیـــد change display settings بعـــد گزینـــه مـــورد نظـــر را انتخـــاب 
ــاب  ــه Advanced settings را انتخـ ــود گزینـ ــاز می شـ ــه بـ ــد درکادری کـ کنیـ
ـــش داده  ـــکل نمای ـــق ش ـــما طب ـــک ش ـــخصات گرافی ـــر مش ـــدی اگ ـــد در کادر بع کنی
ـــر  ـــت و دیگ ـــب اس ـــتی نص ـــه درس ـــما ب ـــک ش ـــه گرافی ـــی این ک ـــت یعن ـــده اس ش
ـــش داده  ـــما نمای ـــک ش ـــخصات گرافی ـــر مش ـــت اگ ـــور نیس ـــب درای ـــه نص ـــازی ب نی
ـــه  ـــد ب ـــب می کردی ـــود را در xp نص ـــک خ ـــه گرافی ـــورت ک ـــن ص ـــه همی ـــد ب نش
ـــوص  ـــور مخص ـــرای درای ـــد. ب ـــب کنی ـــدوز 7 نص ـــم آن را در وین ـــورت ه ـــان ص هم
 DriverPack ـــه ـــد از برنام ـــک را نداری ـــه گرافی ـــوط ب ـــور مرب ـــه درای ـــر ک ـــه 7 اگ ب
ـــتم  ـــه سیس ـــوط ب ـــور مرب ـــه درای ـــن برنام ـــد ای ـــتفاده کنی ـــد اس Solution می توانی

ـــب  ـــات نص ـــورت اتوم ـــتم به ص ـــد روی سیس ـــب نباش ـــه نص ـــی ک ـــی در صورت حت
می کنـــد. در صورتـــی کـــه بـــرای کار کـــردن بـــا ایـــن برنامـــه هـــم مشـــکل 
ــا آن را پیـــدا نکردیـــد، بـــه آســـانی می توانیـــد درایـــور مربـــوط بـــه  داریـــد یـ
ـــه  ـــد و ب ـــب کنی ـــود نص ـــرای خ ـــرده و آن را ب ـــود ک ـــت دانل ـــت را اینترن ـــدوز هف وین

ـــد. ـــد ش ـــرف خواه ـــما برط ـــکالت ش ـــب مش ـــن ترتی ای

J    می خواســـتم بپرســـم کـــه اگـــر یـــک سیســـتم بـــه مـــدت 
طوالنـــی بـــه عنـــوان مثـــال یـــک شـــب تـــا صبـــح روشـــن 
ـــتم  ـــرای سیس ـــت ب ـــن اس ـــت؟ و ممک ـــواری اس ـــاق ناگ ـــد، اتف بمان

ـــد؟ ـــود آی ـــه وج ـــکالتی ب مش
این ســـوال بـــرای بســـیاری از افـــرادی کـــه تـــازه سیســـتم می خرنـــد پیـــش 
می آیـــد کـــه آیـــا اســـتفاده از سیســـتم محـــدود بـــه مـــدت زمـــان خاصـــی 
ـــد  ـــد می توان ـــن بمان ـــاص روش ـــد خ ـــک ح ـــتر از ی ـــتم بیش ـــر سیس ـــت؟ و اگ اس
بـــرای سیســـتم مشـــکل بـــه وجـــود آورد یـــا خیـــر. در پاســـخ بـــه این ســـوال 
بایـــد گفـــت کـــه چنانچـــه سیســـتم شـــما از پـــاور، فـــن و ســـی پی یو 
ـــکلی  ـــچ مش ـــه هی ـــود دارد ک ـــان وج ـــن اطمین ـــد، ای ـــوردار باش ـــدی برخ قدرتمن
در صـــورت زیـــاد روشـــن مانـــدن سیســـتم پیـــش نخواهـــد آمـــد. البتـــه اگـــر 
ــا  ــنگینی یـ ــم سـ ــای حجـ ــتم برنامه  هـ ــتفاده از سیسـ ــگام اسـ ــما، در هنـ شـ
نـــرم افزار هـــای جدیـــدی را نصـــب می کنیـــد کـــه بـــه عنـــوان مثـــال نـــرم 
افزار هایـــی هســـتند کـــه پـــس از شـــما تقاضـــای راه انـــدازی مجـــدد سیســـتم 
را دارنـــد، بهتـــر اســـت در ایـــن زمـــان از ریســـت شـــدن سیســـتم خـــودداری 
ـــه  ـــکال انداخت ـــه اش ـــما ب ـــتم ش ـــی را در سیس ـــکان دارد تنظیمات ـــرا ام ـــد زی کنی
ـــچ  ـــه هی ـــت ک ـــد گف ـــی بای ـــور کل ـــه ط ـــی ب ـــد. ول ـــر کنن ـــار دردس ـــما را دچ و ش
اشـــکالی وجـــود نـــدارد اگـــر شـــما سیســـتم خـــود را روشـــن بگذاریـــد. حتـــی 
اگـــر از یـــک سیســـتم بـــه نســـبت قدیمی تـــر هـــم اســـتفاده می کنیـــد بـــاز 
هـــم سیســـتم شـــما می توانـــد دوام روشـــن مانـــدن 1 یـــا 2 روز بـــه صـــورت 

پیوســـته را داشـــته باشـــد.
ــه  ــده اند کـ ــرده شـ ــوری فشـ ــی طـ ــای نصبـ ــی از فایل هـ ــت. برخـ ــالم بایـ سـ
ــیر کپـــی فایـــل را وارد  ــا مسـ ــود تـ ــر درخواســـت می شـ ــرا از کاربـ ــگام اجـ هنـ
کنـــد و پیـــام Winrar Self Extracting Archive نمایـــش داده می شـــود. لطفـــا 
ــور  راهنمایـــی کنیـــد کـــه بـــرای تهیـــه یـــک ســـی دی نرم افـــزاری چـــه طـ

می تـــوان از ایـــن امـــکان اســـتفاده کـــرد؟ بـــا تشـــکر
ایـــن برنامه هـــا در واقـــع فایل هـــای Self-Extract می باشـــند کـــه بـــا اســـتفاده 
ــوند.برای درســـت کـــردن ایـــن  ــازی درســـت می شـ از نرم افزار هـــای فشرد ه سـ
فایل هـــا کـــه بـــرای بـــاز شـــدن نیـــاز بـــه برنامـــه خاصـــی در رایانـــه مقصـــد 
ـــه  ـــن برنام ـــب ای ـــد از نص ـــد. بع ـــتفاده کنی ـــه Winrar اس ـــد از برنام ـــد می توانی ندارن
روی پوشـــه ای کـــه می خواهیـــد آن را فشـــرده کـــرده و بـــه صـــورت اجرایـــی 
ــه  ــد. گزینـ ــاب کنیـ ــرده و Add to Archive را انتخـ ــد راســـت کلیـــک کـ درآیـ

Create SFX Archive را تیـــک زده و فایـــل خـــود را فشـــرده کنیـــد.

ـــده  ـــتم عامل ش ـــکالت سیس ـــار مش ـــه دچ ـــت ک ـــی اس ـــن مدت ـــتم م ـــالم. سیس س
ـــکالت  ـــدوز مش ـــض وین ـــدون تعوی ـــوان ب ـــه بت ـــود دارد ک ـــی وج ـــا راه ـــت. آی اس

سیســـتمی آن را رفـــع کـــرد؟ لطفـــا راهنمایـــی کنیـــد.
شـــما می توانیـــد بـــا اســـتفاده از رجیســـتری اقـــدام بـــه تعمیـــر وینـــدوز خـــود 
ــرده و Run را  ــک کـ ــوی Start کلیـ ــدا روی منـ ــن کار:1. ابتـ ــرای ایـ ــد. بـ کنیـ
ـــد و  ـــپ نمایی ـــارت sfc /scannow را تای ـــمت Open عب ـــد.2. در قس ـــاب نمایی انتخ
 sfc ـــن ـــه بی ـــک فاصل ـــه ی ـــید ک ـــته باش ـــه داش ـــارید. توج ـــه Ok را بفش ـــپس گزین س
ـــود  ـــدوز را درون CD-Rom خ ـــود داشـــته باشـــد.3. ســـپس CD وین و /scannow وج

ـــود. ـــپری ش ـــل س ـــا مراح ـــد ت ـــر کنی ـــرارداده و صب ق

پاک کردن رد پا ها از رایانه

کارشناسـان رایانه اعتقـاد دارند که رایانه شـما اطالعاتی 
بیـش از آن چیـزی کـه فکـرش را می کنیـد، در خـود 
ذخیـره می کنـد. بـه عنـوان مثـال ایـن کـه بـه کـدام 
قسـمت هـارد دیسـک خـود سـرک کشـیده اید یـا این 
کـه از چـه سـایت هایی بازدیـد کرده ایـد یـا حتـی چـه 
فایل هایـی را اجـرا کـرده و به چـه افرادی ایمیـل زده اید. 
اگـر از یـک سیسـتم رایانـه ای غیـر شـخصی اسـتفاده 
می کنیـد که ممکن اسـت کاربران زیادی داشـته باشـد، 
ممکـن اسـت که دوسـت نداشـته باشـید که دیگـران از 
ایـن اطالعـات باخبـر شـوند و بتواننـد بـه این مـوارد به 
آسـانی دسترسـی داشـته باشـند. کاربرانـی که بیشـتر با 
رایانـه سـرو کار دارنـد فکـر می کننـد کـه با پـاک کردن 
History و خالـی کردن سـطل زباله تمـام اطالعاتی که 

ممکن اسـت باعث افشـای اسـناد شـخصی و تجـاوز به 
حریـم شـخصی آنـان در شـبکه شـود را از بیـن برده انـد 
امـا بایـد بدانیـد که در حـال حاضر نـرم افزار هایـی وجود 
دارنـد کـه می تواننـد تمـام ایـن اطالعـات را برگرداننـد 
ایـن برنامه هـا حتـی فایل هایـی کـه از سـطل آشـغال 
وینـدوز پـاک شـده اند را هـم برمی گرداننـد. اگـر حریـم 
شـخصی تان برایتـان اهمیـت دارد و دوسـت نداریـد که 
دیگـران بـه آسـانی سـر از کارتـان درآورنـد، بهتر اسـت 
از نـرم افـزاری کـه ایـن هفته به شـما معرفـی می کنیم 
اسـتفاده کنید. این برنامـه Privacy Shield نـام دارد و به 
منظور پاک سـازی کامل وینـدوز از رد پا ها مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد. بایـد بدانیـد کـه سیسـتم عامـل ویندوز 
دارای یـک فایـل مخفـی بـه نـام index.dat اسـت که 
تمامـی اطالعات مربوط بـه فعالیت های شـما در محیط 
مجـازی اینترنـت در آن ثبـت می شـود. ایـن اطالعـات 
حتی با پـاک کـردن History مرورگرتـان، پاک نخواهد 
هـم  دیگـری  برنامه هـای  بر مرورگـر،  عـالوه  شـد. 
وجـود دارنـد که اطالعـات و فعالیت هـای کاربـران را در 
History خـود ذخیـره می کننـد. بـه عنـوان نمونـه نـرم 

افزار هـای AOL، ویندوزمدیـا پلیر و مایکروسـافت آفیس 
هـم فعالیت های شـما را در خـود نگه خواهند داشـت اما 
برنامـه Privacy Shield بـه کمـک شـما آمـده و تنها با 
یـک کلیـک و بـه آسـانی تمامـی اطالعات ذخیره شـده 
در رایانـه شـما را از میـان خواهـد برد و همچنین شـما را 

از شـر تمامـی کوکی هـای سیسـتم و فایل هـای زایـد 
آسـوده خواهـد کرد. ایـن برنامه تمامی URL هـای داخل 
نـوار آدرس مرورگـر شـما را هـم پـاک خواهـد کـرد. از 
دیگـر مزایـای ایـن نرم افزار می تـوان به امـکان افزایش 
فضـای درایو هـا با پـاک کـردن فایل های موقت اشـاره 
کـرد. همچنین الزم نیسـت که نگـران کلمه هایی که در 
موتور جسـت وجو سـرچ می کنید باشـید زیرا ایـن برنامه 
تمامـی کلماتی که به وسـیله ایـن موتور ها، جسـت وجو 
شـده اند را پـاک خواهـد کرد. ایـن برنامه در حـال حاضر 
از بروزرسـانی های فایرفاکس، اینترنت اکسـپلورر، گوگل 
کـروم و همچنیـن مرورگر اپرا پشـتیبانی می کند و شـما 
می توانیـد تنهـا بـا یـک کلیـک تمامـی فعالیت هـای 
گذشـته خـود در ایـن محیط ها را پـاک کنید. ایـن برنامه 
باعـث خواهـد شـد که سـرعت رایانه شـما افزایـش پیدا 
کنـد زیرا بـا کمـک آن تمامی فایل هـای موقتـی ایجاد 
شـده و تمامی فایل های زاید پاک خواهد شـد. همچنین 
در محیـط کاربـری برنامـه امکانـی بـرای پشـتیبانی از 
زمان بنـدی پالگین ها و برنامه ها هم ایجاد شـده اسـت. 
امـکان مدیریـت کوکی هـا از دیگـر قابلیت هـای ایـن 
برنامه اسـت. اگر شـما هـم در محیطـی کار می کنید که 
دوسـت ندارید فعالیت هایتان زیر ذره بین دیگران باشـد، 
بهتر اسـت که از این برنامه اسـتفاده کنیـد. می توانید آن 
https://snoopfree-privacy-shield. لینـک  از  را 

en.softonic.com/ دانلـود کنیـد.

چگونه رایانه خانگی خود را تمیز کنیم؟
 آموزش نکاتی برای نگه داری بهتر از رایانه

بسـیاری از کاربـران بـا ایـن که چنـد سـالی از خریدن 
نمی آیـد  دلشـان  هـم  بـاز  امـا  می گـذرد  رایانه شـان 
کـه در کیـس خـود را بـاز کـرده و ببینند کـه داخل آن 
چـه خبـر اسـت، مسـلما تمیـز نگـه داشـتن قطعـات و 
جلوگیـری از خـاک گرفتگـی آن  هـا تـا حد زیـادی به 
شـما کمـک می کنـد تـا طـول عمـر وسـیله خـود را 
افزایـش دهیـد امـا ایـن کـه چگونـه ایـن کار را انجام 
داده و رایانـه خـود را تمیـز نگه دارید مسـئله ای اسـت 
کـه نیـاز بـه آمـوزش دارد. در ایـن هفتـه به شـما راه و 
روش  هایـی را خواهیـم گفـت تـا بـا اسـتفاده از آن  هـا 
بتوانیـد رایانـه خـود را تمیز کـرده و گرد و غبـار قطعات 

مختلـف آن را بزداییـد.

رایانه را از شرایط گارانتی خارج نکنید
عجلـه نکنیـد. ابتـدا بایـد بـه یـک نکتـه بسـیار مهـم 
توجه داشـته باشـید. اگر شـما رایانـه خود را از شـرکتی 
خریـداری کرده اید که بـرای ضمانت آن، پشـت کیس 
را پلمـب کرده اسـت، بـه هیچ عنـوان آن را بـاز نکنید. 
ایـن پلمب کـه معمـوال به صـورت یک برچسـب و در 
مـواردی پلمـب سـربی و برای مدت یک سـال اسـت، 
هـر گونـه ایـراد سـخت افزاری قطعـات رایانـه شـما را 
ضمانـت می کند. هـر چند ایـن ضمانت  هـا در مواردی 
عامـل برخـی کالهبرداری  هـا نیـز شـده اسـت، اما در 
هـر صـورت بهتـر اسـت از بـاز کـردن آن کـه باعث از 
بیـن رفتن شـرایط ضمانـت می شـود خـودداری کنید.

پیچ  ها را بچرخانید
حـال کـه از پلمـب نبودن کیـس خود اطمینـان حاصل 
کردیـد می توانیـد پیچ  هـای پشـت در آن را بـاز کنیـد. 
در ایـن مرحلـه بهتـر اسـت ابتـدا کیـس را در محیطی 
بـاز بـرده و بـه کمـک هـوای سـرد سشـوار، غبـار آن 
را برباییـد. البتـه بـرای انجـام ایـن کار دسـتگاه  های 
ویـژه  محتـوی هـوای فشـرده وجـود دارد کـه به دلیل 
در دسـترس نبـودن آن بـرای شـما، اسـتفاده از هـوای 
سـرد سشـوار هـم کفایـت می کند. پـس از ایـن مرحله 
بایـد بـا یـک دسـتمال که کمـی مرطوب شـده باشـد، 
محیـط داخلـی کیـس را تمیـز کنیـد. بهتر اسـت دقت 
کنیـد که دسـتمال بـا اتصـاالت روی مادربورد و سـایر 
قطعـات برخـورد نداشـته باشـد. شـما می توانیـد برای 

تمیـز کـردن روی قطعات از یـک قلم موی بسـیار نرم 
و یـا پنبـه نیـز اسـتفاده کنید.

فن  ها نیاز به نظافت دارد
بیـش از همـه قطعـات، فن  هـا هسـتند کـه بـه کمک 
فن هـا  پره  هـای  روی  معمـوال  دارنـد.  احتیـاج  شـما 
پـر از گـرد و خاکـی می شـود کـه میـان هـوای داخلی 
کیـس و محیـط بیـرون آن در حـال تبـادل اسـت. این 
مشـکل روی فـن اصلی کیس کـه روی پاور قـرار دارد 
بهتـر قابـل مشـاهده اسـت. شـما عزیـزان می توانیـد 
بـا احتیـاط کافـی، فـن روی سـی پی یو کـه در وسـط 

مادربـورد تعبیـه شـده اسـت را نیـز تمیـز کنید.

رایانه تکانی ادامه دارد
در مرحلـه بعـد می توانید روی سـطح خارجـی قطعاتی 
و  سـی دی رام  درایـو،  فالپـی  هارددیسـک،  ماننـد 
ایـن  روی  معمـوال  کنیـد.  گردگیـری  را  دی وی رام 
بخش  هـا نیـز گـرد و غبـار فراوانـی انباشـته می شـود. 
پـس از انجام این کار هـا در کیس را هماننـد حالت اول 
در جـای خـود قـرارداده و پیچ  های پشـت آن را ببندید. 
بدین ترتیـب نظافـت داخلـی کیـس به پایان می رسـد.

به فکر دست  های خود نیز باشید
از محیـط داخلـی کیـس کـه خارج شـویم بـه دو عضو 
مهـم رایانـه، یعنـی صفحه کلیـد و مـاوس می رسـیم. 
ایـن دو وسـیله نیـز معموال محـل خوبی برای انباشـته 
ارتبـاط  آن  کـه  دلیـل  بـه  و  هسـتند  آلودگـی  شـدن 
مسـتقیمی بـا دسـتان شـما دارنـد، نظافـت آن  هـا از 

اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. بـرای تمیـز کردن 
صفحـه کلیـد، ابتدا سـیم اتصـال آن را از پشـت کیس 
جـدا کنیـد. البتـه دوسـتانی کـه از نـوع بی سـیم ایـن 
قطعـات اسـتفاده می کننـد دیگر نیـازی به انجـام این 
کار ندارنـد. یـک پارچه یـا کاغـذ روی میز قـرار دهید. 
سـپس صفحه کلیـد را کامـال بچرخانیـد، به طوری که 
کلید هـا رو بـه میـز قـرار بگیرنـد. حـال اگـر بـه آرامی 
بـه کلید هـا و پشـت صفحـه کلید ضربـه بزنیـد خروج 
مشـاهده  را  کلید هـا  البـه الی  از  ریـز  آشـغال  های 
خواهیـد کـرد. پـس از ایـن کار می توانید با یـک پارچه 
نـرم و ظریـف، فواصل میـان کلید ها را نیـز تمیز کنید.
در مرحلـه بعـد ماوس خـود را بچرخانید و به پشـت آن 
نگاهـی بیندازیـد. اگـر از ماوس  هـای قدیمی اسـتفاده 
می کنیـد، در پشـت آن  هـا غلتـک دایـره ای شـکلی را 
مشـاهده خواهیـد کرد کـه همانند یک جاروی دسـتی، 
آشـغال  های روی میـز را جمـع آوری و در داخل ماوس 
انباشـته می کنـد. ایـن غلتک  هـا در محفظـه ای قـرار 
دارنـد که بـا یک چرخش سـاده باز می شـود. بـا انجام 
در  شـده  جمـع  ضایعـات  تمامـی  می توانیـد  کار  ایـن 

داخـل مـاوس را خـارج کنید.
اگـر از جملـه کاربرانـی باشـید کـه بـه نظافـت محیط 
اطـراف رایانـه خـود اهمیـت می دهیـد، انجـام نظافت 
داخلـی در بـازه طوالنـی مدت حـدود یک بار در سـال 
بـرای شـما کفایـت خواهـد کـرد. در غیـر این صـورت 
طـول ایـن بـازه را کوتاه تـر کنیـد. الزم بـه ذکر اسـت 
کـه انجـام ایـن کار هـا در بازدهـی و کارایـی رایانه نیز 

تاثیـر مسـتقیم خواهد داشـت.
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