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J    نصـب  Eset Smart Security ویروس یـاب  مـن  سیسـتم  بـرروی 
می باشـد. مدتـی اسـت کـه رنگ آیکـون مربـوط بـه نرم افزار از سـبز 
بـه قرمـز تغییر یافته اسـت و در نتیجه پس از روشـن شـدن سیسـتم، 
ویروس یـاب پیامـی مبنی براین  کـه نرم افـزار قـادر بـه شـناخت و از 
بیـن بـرودن ویروس  هـا نمی باشـد را می دهد. لطفـا راهنمایـی کنید که 

مشـکل از کجـا می تواند باشـد.
الزم اسـت بدانیـد کـه اکثـر ویروس یاب  هایـی کـه برروی سیسـتم  ها نصب می باشـند 
دارای یـک دوره کاری محـدود و مشـخص هسـتند. ایـن مطلـب بدیـن علـت اسـت 
پـس از  کـه  می باشـند   UPDATE فایل  هـای دسـته  یـک  دارای  ویروس یاب  هـا  کـه 
اتمـام دوره زمانـی مشـخص، ایـن فایل  هـا اعتبـار خـود را از دسـت داده و بـه اصطالح 
نرم افـزار ویروس یابـی Expire می شـود. چنان چـه شـما می خواهیـد مجـددأ نرم افـزار 
بایسـتی  باشـید  داشـته  سیسـتم  بـرروی  صحیـح  عملکـرد  بـا  را  خـود  ویروس یـاب 
فایل  هـای UPDATE نرم افـزار را دریافـت کـرده و آن را بـه روزرسـانی مجـدد کنیـد.

J    مدتـی اسـت هنگامی کـه می خواهـم رایانه خـود را خامـوش کنم
زمـان زیـادی در حدود 5 دقیقه طول کشـیده و در بعضـی مواقع به دلیل 
طوالنـی شـدن زمـان انتظـارShut down شـدن سیسـتم، آن را به طور 
فیزیکـی از طریق دکمـه پاور خامـوش می کنم؛ لطفـأ راهنمایی کنید که 

مشـکل از کجاسـت و چگونـه می تـوان آن را حل کرد؟
طوالنـی شـدن زمـان انتظـار بـه منظـور shutdown شـدن رایانـه در سیسـتم  های 
زیـادی روزانـه تکـرار شـده و علـت آن نیـز برنامه  هایـی می باشـند کـه پـس از بسـته 
شـدن، حافظـه اسـتفاده شـده را به طـور صحیـح بازگردانی نمی کننـد. مثال هنـگام باز 
کـردن یـک کلیـد در رجیسـتری آن را نمی بندند. مایکروسـافت برای حل این مشـکل 
برنامـه رایـگان User Profile Hive Cleanup Service را ارائـه کـرده اسـت. پـس از 
 User Profile Hive Cleanup دریافـت ایـن برنامـه و نصب آن یک سـرویس بـه نـام
در سـرویس های وینـدوز اضافه می شـود. این سـرویس بـا پیگیری برنامه  هـا در هنگام 
خاتمـه یافتنشـان منابـع مـورد اسـتفاده را آزاد کـرده و بـا این آزاد سـازی هنگام ارسـال 
فرمـان �shutdown، log o و... دستورشـما در عـرض چنـد ثانیـه انجـام خواهد شـد.

J    تقریبأ پر شـده اسـت بنابراین برای Cدر سیسـتم من ظرفیت درایو
نصـب نرم افزار هـای جدید در سـایر درایو های سیسـتم اقـدام کرده ام 
امـا نرم افزار هـا دوبـاره در درایو C نصـب می شـوند؛ لطفاراهنمایی کنید 

چگونـه درایو نصـب نرم افـزار راعوض کنم؟
بـه منظـور حل مشـکل پر شـدن فضـای حافظـه درایـو C بایسـتی برنامه  هـای اضافی 
و غیـر ضـروری خـود را از روی درایـو C سیسـتم خود پاک کنید. شـما می توانید مسـیر 
هریـک از درایو هـای سیسـتم کـه فضای کافی بـرای نصـب نرم افزار بـرروی آن وجود 
دارد را انتخـاب کـرده و نرم افـزار مـورد نظـر خـود را نصـب کنیـد. بایسـتی بدانیـد کـه 
برخـی از نرم افزار هـا در هنـگام نصـب برخـی از فایل  هـای کلیـدی و اصلی خـود را در 
درایـو C (درایـوی که سیسـتم عامل بـرروی آن نصب اسـت) کپی می کننـد، بنابراین در 

ایـن صـورت بخشـی از فضـای حافظه درایـو C را اشـغال می کنند.

J    ایـن امـکان وجـود دارد تـا بـدون اسـتفاده از XP آیـا در وینـدوز
نرم افـزار جانبـی، آن را طـوری تنظیـم کنم تـا در زمان معینـی خاموش 

شـود؟ لطفـآ راهنمایـی کنید.
بلـه وینـدوز XP ایـن امـکان را به شـکل مخفـی دارا می باشـد. بدین صورت کـه با یک 
عمـل سـاده می توانیـد تایمری را ظاهـر کنید تا در زمان دلخواه شـما، سیسـتم خاموش 
 Shutdown-s-t TIME شـده و عبـارت Run وارد Start گـردد. بـرای این کار، از منوی
را وارد کنید.بـه جـای عبارت Time بایسـتی زمان دل خواهی را که می خواهید سیسـتم 
پـس از آن خامـوش شـود، بر حسـب ثانیـه وارد کنیـد. بـه عنـوان مثـال قصـد داریـد تا 
رایانـه شـما یک سـاعت دیگـر به شـکل اتوماتیـک خاموش شـود، کافی اسـت عبارت 
Shutdown-s-t 3600 را درRun وارد کـرده و در نهایـت Enter بزنیـد. پـس از ایـن 

کار خواهیـد دیـد پنجـره ای بـاز خواهـد شـد کـه تایمر آن تـا زمان بـه صفر رسـیدن و 
خامـوش کـردن سیسـتم، کار خواهد کرد.

J   .لطفأ در مورد فایل  های سیستمی و کاربرد آن  ها توضیح دهید
اگـر بخواهیـم تعریـف مختصـر و کوتاهـی از فایل  هـای سیسـتمی را ارائه دهیـم، باید 
بگوییـم کـه ایـن فایل  هـا، فایل هایـی هسـتند که در تشـکیل سیسـتم عامل شـرکت 
دارنـد و بـدون ایـن فایل  هـا، عناصـر اصلـی سیسـتم عامـل نمی تواننـد به خوبـی کار 
کننـد؛ در حقیقـت سیسـتم عامـل مدیریـت خـود را بـر روی فایل  های سیسـتمی انجام 
می دهـد و از طریـق آن  ها تمامـی فرآیند های در حـال انجام سیسـتم را کنترل می کند. 
فایل  هـای سیسـتمی روال  هـای پایه ای در سیسـتم عامل هسـتند که سیسـتم عامل با 
اسـتفاده از ایـن روال  هـا تمـام برنامه  هـای درخواسـتی را اجـرا می کند. ایـن فایل  ها در 
هنگام نصب سیسـتم عامل بر روی هاردیسـک بارگذاری می شـوند و در اختیار سیسـتم 
عامـل قـرار می گیرنـد. قـدرت هر سیسـتم عامل بـه قـدرت فایل  های سیسـتمی آن و 
نحـوه مدیریت سیسـتم عامل بـر روی ایـن فایل  ها بسـتگی دارد. فایل  های سیسـتمی 

در سیسـتم عامـل ویندوز با پسـوند *.dll شناسـایی می  شـوند.

سایت هایی که زیباتر هستند

از  وب  صفحـات  ظاهـر  و  اینترنـت  در  تنـوع  امـروزه 
اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت چرا کـه یکنواختی در 
ایـن جهان مجـازی باعث ایجـاد خسـتگی در کاربران 
و چـه بسـا کاهـش تعـداد گروهـی از آن هـا شـود. این 
مسـئله مهـم باعث شـده اسـت که عـده ای از افـراد به 
حرفـه طراحـی صفحات وب مشـغول باشـند و دغدغه 
اصلـی آن ها این اسـت کـه بتوانند طرحی نـو را ابداع و 
آن را پیـاده سـازی کننـد تـا کاربران با دیـدن صفحات 
و  طراحـی  جـذب  آن،  بر مطالـب  عـالوه  نظـر  مـورد 

گرافیـک آن نیز شـوند.
وقتـی یـک صفحـه وب را بـاز می کنیـد افکت هـای 
زیبایی را در آن مشـاهده می کنید، شـاید هـم گاهی به 
ایـن موضوع فکـر می کنید کـه کاش خـود بتوانید این 

گونـه صفحـات زیبـا را طراحی کنیـد. ما در ایـن هفته 
 (SwishMax) بـا معرفـی نرم افـزار سـویی اش مکـس
شـما را بـه این خواسـته خـود خواهیم رسـاند به طوری 
کـه حتـی بتوانیـد یک وب سـایت تمـام فلش بسـازید. 
ایجـاد  امـکان  می تـوان  برنامـه  ایـن  قابلیت  هـای  از 
اسـتفاده  بـرای  فلـش  قالـب  در  مختلـف  افکت هـای 
مختلـف  تبلیغاتـی  بنر هـای  ایجـاد  وب،  صفحـات  در 
و  بـازی  کلیپ هـای  سـاخت  زیبـا،  انیمیشـن های  و 
مالتـی  سـی دی های  ایجـاد  آموزشـی،  سـی دی های 

مدیـا و اتـوران سـی دی اشـاره کرد.
تنوع  می توان  نرم افزار  این  در  موارد  بر این  عالوه 
کاری زیادی داشت چرا که بیش از 350 افکت زیبا به 
صورت مولتی مدیا، 10 تصویر و ابزار آماده برای ساخت 
در  مختلف  ابزار   250 از  بیش  و  گوناگون  انیمیش های 

آن وجود دارد.
که  طوری  به  است  پذیر  انعطاف  بسیار  نرم افزار  این 
نویسی  اسکریپت  روش  از  استفاده  با  حرفه ای  کاربران 
می توانند عمل دلخواه خود را با استفاده از این نرم افزار با 

فرمت های مختلف انجام دهند.
از دیگر امکانات نرم افزار می توان به ابزار های مختلف 

برای ایجاد متن، نقاشی کردن و... اشاره کرد.
در محیـط ایـن نرم افـزار می تـوان یـک تصویـر را بـه 
هـر نحـو کـه کاربـر مـورد نظـر دارد ویرایش کـرد، از 
جملـه ایـن کار هـا می تـوان بـه تغییـر انـدازه تصویـر 

بـدون از بیـن رفتـن کیفیـت آن، تغییـر نـور تصویـر، 
چرخـش تصویر و... اشـاره کرد. افکت هایـی که در این 
نرم افـزار به منظـور اسـتفاده در فایل هـای متنی وجود 
از  مو جـود  نرم افزار هـای  دیگـر  بـا  مقایسـه  در  دارد 
تنوع بیشـتری برخوردار اسـت. سـاخت انیمیشـن های 
کارتونـی منحصـر به فرد بـا پیش فرض هـای متنوع از 

دیگـر قابلیت هـای نرم افـزار بـه شـمار مـی رود.
دراین نرم افزار می توان منحنی های مختلف رسم کرد یا 
مسیر های مختلفی برای حرکت یک تصویر ایجاد کرد.

به  می توانند  نرم افزار  کمک  با  شده  ساخته  فا یل های 
پشت  تصویری  فایل های   ،exe اجرایی فایل  صورت 
سر هم و با فرمت gif، فایل فلش با فرمت swf و یا فایل 
های AVI ذخیره سازی شوند.  به عالوه در این نرم افزار 
امکان استفاده از فایل های تصویری با فرمت swf که 
با دیگر نرم افزار های فلش ساخته شده است و همچنین 

فایل های صوتی تصویری و متنی متنوع، وجود دارد.
سویی اش مکس سرعت باالیی را هنگام کار عرضه و 
از انواع فرمت های موجود برای فایل های عکس، صدا، 
تصویر و گرافیکی پشتیبانی می کند. همچنین نرم افزار 
مختلف  سرعت های  و  اینترفیس ها  تمام  با  مذکور 

اینترنت سازگاری دارد.
شما می توانید آخرین نسخه از این نرم افزار را از آدرس 

زیر دانلود کنید.
http://qpdownload.com/swishmax/

همیشه میان بر بزنید
نحوه ایجاد کلید های میان بر برای برنامه  های مختلف

کنار  که  است  آمده  پیش  هم  شما  برای  حال  به  تا  حتما 
تماشای  محو  و  باشید  نشسته  متخصص  فردی  دست 
نحوه کار حرفه ای او با کیبورد رایانه شده باشید. معموال 
این دسته از افراد، تسلط بسیار ویژه ای به انواع کلید های 
از ماوس کمک بگیرند، با  که  این  بدون  میان بر دارند و 
سرعت کار های مختلفی از جمله کپی، کات یا حتی باز 
کردن صفحات و فولدر های مختلف انجام می دهند. اگر 
باال  زمینه  این  در  را  خود  سرعت  هم  شما  دارید  دوست 
ببرید الزم است که با کلید های میان بر کیبورد آشنا شوید. 

این هفته شما را با این موضوع آشنا خواهیم کرد.

میان بر های همیشگی
با  متعددی  میان بر  کلید های  ویندوز،  سیستم عامل  در 
هدف کوتاه  کردن مسیر دست یابی به اهداف و ساده تر 
کاربران  از  بسیاری  است.  شده  تعبیه  کار ها  انجام  شدن 
ویندوز با این کلید ها آشنایی دارند. ما نیز در انتهای این 
مطلب به مهم ترین و کاربردی ترین این کلید ها اشاره ای 
می کنیم تا مورد استفاده سایر کاربران نیز قرار بگیرد اما در 

ابتدا به آموزش نکته جالب تری در این زمینه می پردازیم.

ایجاد کلید میان بر
هر یک از کاربران رایانه در روند کاری خود با برنامه  های 
چند  از  آن  ها  همه  معموال  اما  دارند  کار  و  سر  متعددی 
مثال  به عنوان  می کنند.  بیشتری  استفاده  خاص،  برنامه 
را  اتوکد  نرم افزار  با  کار  معموال  عمران  مهندس  یک 
مهم ترین فعالیت رایانه ای خود معرفی می کند و یا یک 
طراح، از نرم افزاری مانند فتوشاپ بیش از سایر برنامه  ها 
این  آیکون  قراردادن  با  افراد  این  اغلب  می کند.  استفاده 
برنامه در صفحه زمینه ویندوز، مسیر دست یابی به آن را 
ویندوز  سیستم عامل  که  ویژه ای  می کنند.قابلیت  کوتاه  
امکان  آن  ها  به  است،  کرده  ایجاد  خود  کاربران  برای 
می هد تا در این شرایط، برای برنامه  های مورد نظر خود 
کلید میان بر تعریف کنند. برای انجام این کار کافی است 
روی فایل اجرایی برنامه دلخواه خود راست کلیک کرده 
تب  به  ادامه  در  کنید.  انتخاب  را   Properties گزینه  و 
Shortcut مراجعه کنید. در این قسمت بخشی را با عنوان 

Shortcut Key مشاهده خواهید کرد. شما می توانید یکی 

از کاراکتر های صفحه کلید را در این بخش وارد کنید. با 
این کار کلید های پیش فرض Ctrl+Alt به همراه کاراکتر 

انتخابی شما، به عنوان کلید میان بر برنامه تعیین خواهد 
می توانید  پنجره،  این  از  خروج  و  تنظیمات  تایید  با  شد. 
 Ctrl، Alt عملکرد آن را مورد ارزیابی قرار دهید. کلید های
و کاراکتر مورد نظر را به طور هم زمان فشار دهید تا برنامه 

مربوطه اجرا شود.

ایجاد آیکون میان بر در صفحه زمینه
اصلی  آیکون  برای  می توانید  را  مبان بر  کلید های 
آن  ها   (Shortcut) میان بر  آیکون  های  یا  و  برنامه  ها 
ایجاد کنید. معموال در هنگام نصب بسیاری از برنامه  ها، 
گزینه ای در اختیار کاربر قرار می گیرد که ایجاد آیکون 
آن برنامه در بخش  های مختلف ویندوز از جمله صفحه 
زمینه را از او سوال می کند. بنابراین اغلب آیکون  های 
در  پیش فرض  به طور  نصب،  پس از  برنامه  ها  میان بر 
صفحه زمینه ویندوز قرار می گیرند اما اگر تمایل به ایجاد 
دلخواه آیکون میان بر برنامه   ها و یا پوشه  های مختلف 

دارید، می توانید از راه  های زیر استفاده کنید:
در روش اول باید در صفحه زمینه (دسکتاپ) راست کلیک 
کرده و در بخش New، گزینه Shortcut را انتخاب کنید. 
شما  از  که  می شود  باز  جدیدی  پنجره  کار  این  انجام  با 
می خواهد تا درایو، پوشه، فایل و یا برنامه اجرایی مورد نظر 
خود برای ایجاد آیکون میان بر را انتخاب کنید. به عنوان 
سایر  از  بیش  خود  پوشه  های  از  یکی  از  شما  اگر  مثال 
پوشه  ها استفاده می کنید و تعداد دفعات مراجعه شما به این 
پوشه زیاد است، می توانید آیکون میان بر آن را در صفحه 
زمینه ویندوز خود قرار دهید تا به سادگی به آن دسترسی 
داشته باشید. برای ایجاد آیکون میان بر برنامه  های نصب 
معمول  به طور  که  برنامه  نصب  مسیر  به  باید  نیز  شده 

است   Program Files پوشه  و  ویندوز  نصب  درایو  در 
مراجعه کرده، برنامه مورد نظر را یافته و سپس روی فایل 
اجرایی آن کلیک کنید.روش دوم این گونه است که باید 
روی فایل یا پوشه مورد نظر خود راست کلیک کرده و در 
با  کنید.  انتخاب  را   Desktop گزینه  Send to قسمت
انجام این کار نیز آیکون میان بر مورد نظر شما در صفحه 
زمینه ویندوز ایجاد می شود. تفاوت این دو روش این است 
آیکون میان بر برای  که در برخی موارد، همچون ایجاد 

درایو ها، امکان استفاده از روش دوم وجود ندارد.

نگران حذف آیکون  ها نباشید
که  کنیم  اشاره  مطلب  این  به  ادامه  در  است  الزم 
شمار  به  دسترسی  مسیر  یک  منزله  به  تنها  آیکون  ها 
برنامه  یا  و  بر فایل  تاثیری  هیچ  آن  ها  حذف  و  می آیند 
شدن  حذف  صورت  در  بنابراین  نمی گذارد.  اصلی 
البته  داد.  نخواهید  دست  از  را  چیزی  آیکون ها  این 
این  خود  حذف  فقط  ما  منظور  که  باشید  داشته  دقت 

آیکون هاست، نه محتویات موجود در آن ها.

برخی از کلید های میان بر کاربردی:
می توان  ویندوز  پرکاربرد  میان بر  کلید های  جمله  از 
جابه جا  برای   Ctrl+X کردن،  کپی  برای   Ctrl+C به 
کردن، Ctrl+V برای چسباندن و یا همان Past کردن 
(قفل  ویندوز  از  موقت  خروج  برای   Windows+L و 
بستن  و  برنامه  ها  از  خروج  برای   Alt+F4 و  کردن) 
زمینه  این  در  عالقه مندید  اگر  اما  کرد  اشاره  پنجره  ها 
آدرس به  می توانید  کنید  کسب  بیشتری  اطالعات 
support.microsoft.com/kb/126449 سری بزنید.
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