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يکـی از خصوصيـات جديـد و در عين حـال بسـيار جالـب وينـدوز در نسـخه های ۸ 
بـه بعـد، ارتباطـات و سـاختار آناليـن آن اسـت. وقتـی وينـدوز را نصـب می کنيـد، 
می توانيـد دو نـوع حسـاب کاربـری در آن ايجـاد کنيـد. حسـاب کاربـری نـوع اول 
هماننـد حسـاب کاربـری در ويندوزهـای قبلـی اسـت کـه بـه صـورت محلـی و در 
هاردديسـک رايانـه شـما توليـد و ذخيـره می شـود. حسـاب کاربـری نـوع دوم يـک 
حسـاب کاربـری آناليـن اسـت. بـرای ايجاد اين حسـاب کاربـری آناليـن بايد يک 
 حسـاب کاربـری مايکروسـافت داشـته باشـيد. آدرس هـای ايميـل مايکروسـافت،

Hotmail و Outlook حسـاب های کاربـری مايکروسـافت محسـوب می شـوند و 

بـا هـر يـک از آن هـا می توانيـد يـک حسـاب کاربـری آنالين داشـته باشـيد. دقت 
داشـته باشـيد کـه بعـد از بـه پايـان رسـيدن روال نصـب وينـدوز اگـر ايـن چنيـن 
حسـابی ايجـاد نکرده ايـد، هنـوز هـم ديـر نيسـت و می توانيد بـا ايجاد يک حسـاب 
مايکروسـافت، يـک کاربـری آن اليـن در وينـدوز اضافـه کنيـد. در صورتـی کـه از 
يـک حسـاب کاربـری آن الين اسـتفاده کنيـد، کل سيسـتم عامل به امکانـات ابری 
مربـوط بـه حسـاب کاربری شـما متصل می شـود. نـرم افزارهای ايميل، جسـت و جو 
 APP Store، Messaging، Sky Drive، Finance، Music، Video، ،در بينگ
News و ... تقريبـا بيشـتر نرم افزارهـای پيـش فـرض وينـدوز در ايـن حالـت بـا 

حسـاب کاربـری شـما همـگام می شـوند. در واقع به ايـن ترتيب همـه تنظيماتی که 
شـما در سيسـتم عامـل اعمـال کنيـد، عـالوه بـر ذخيره شـدن بـه شـکل محيطی، 
بـه صـورت آن اليـن نيـز ذخيـره می شـوند. عالوه بـر اين بـه محض وارد شـدن به 
محيـط سيسـتم عامـل و پـس از وارد کردن کلمه عبـور و نام کاربری مايکروسـافت 
 Sign خود نيـز Sky Drive خـود، بـه طـور همزمـان بـه ايميل، نـرم افـزار چـت و
in می شـويد. يـک قابليـت ارزشـمند ديگـر اين اسـت که اگر پشـت رايانـه ديگری 
قـرار بگيريـد کـه بـه ويندوز نسـخه جديـد يعنی وينـدوز 7 بـه بعد مجهز بـوده و به 
اينترنـت نيـز متصل باشـد، با وارد کردن حسـاب کاربری مايکروسـافت خـود در آن 
رايانـه می توانيـد بـه حسـاب کاربـری خـود Sign in شـويد. در واقع سيسـتم عامل 
تنظيمات اختصاصی شـما در سيسـتم عامل روی اينترنت ذخيره شـده اسـت و همه 
جـا می توانيـد از آن هـا اسـتفاده کنيـد. در صورتی کـه فايل های خود را جـای ذخيره 
در هاردديسـک روی Sky Drive ذخيـره نماييـد، در هـر رايانه ای نيـز به فايل های 
خـود دسترسـی خواهيـد داشـت. البتـه ظرفيـت ايـن حافظه ابـری اندک اسـت و با 
سـرعت پاييـن و قيمـت بـاالی ترافيـک اينترنـت در ايـران، شـايد ايـن کار چندان 

بـه صرفه نباشـد.

اگر شما هم از سرعت پايين رايانه خود گله مند هستيد و 
معتقديد که بعضی از اوقات رايانه ها خنگ می شوند و به 
از  بعضی  و  نمی دهند  درخواست های شما جواب منطقی 
را  هرچيزی  و  شده  سرکش  اسب هايی  به  تبديل  اوقات 
که خودشان دوست دارند انجام می دهند و دستورات شما 
را ناديده می گيرند با ما همراه شويد تا گوشه ای از اين داليل 
را باهم مرور کنيم و به دستوراتی که در ادامه آورده شده 
است اهميت بدهيد و آنها را اجرا کنيد تا ببينيد که رايانه 
چگونه مطيع و فرمانبردار شما می شود. اگر به دنبال علت 
افت سرعت رايانه خود هستيد و از ويروسی شدن و يا احتمال 
نفوذ ويروس ها به رايانه خود کالفه شده ايد حتما موارد زير را 

بخوانيد و سعی کنيد که آنها را اجرا کنيد.

Defrag	کردن	هاردديسک	رايانه	-	يکپارچگی	

اين عمليات که يکی از ساده ترين عمليات های سيستم عامل 
است و در کليه Operating system ها نيز پيش بينی 
روی  بر  موجود  فايل های  سازماندهی  باعث  است  شده 
هاردديسک شما خواهد شد. بعد از انجام اين عمليات امکان 
بازيابی فايل ها با سرعت بيشتری در اختيار شما قرار می گيرد.

حذف	فايل	های	موقت	

احتماال شما هم پس از تفکيک برنامه بر روی رايانه خود 
متوجه شده ايد که تعدادی فايل بر روی سيستم شما بدون 
اجازه گرفتن از شما کپی می شود اين دسته از فايل ها را 
فايل های موقت )temp( می نامند که شما می توانيد بدون 
هيچ گونه نگرانی از شر آنها خالص شده و آنها را پاک کنيد 
اما موقع انجام اين کار از يک نفر متخصص نيز کمک بگيريد 
تا مبادا فايل های اصلی را اشتباها به جای فايل های موقت 
پاک کنيد که در اين صورت نرم افزار شما ديگر اجرا نشده و 

شما حتما بايد آن را دوباره نصب کنيد به اين دسته از فايل های 
موقت می توان فايل های Cache مرورگر را نيز اضافه کرد. 
اين دسته از فايل ها، فايل هايی هستند که در زمان استفاده از 
اينترنت بر روی سيستم شما باقی مانده و پس از استفاده از 
آدرس مخصوص همان سايت ديگر به درد نخواهند خورد، لذا 
با خيال راحت می توانيد اين دسته از فايل ها را نيز پاک کنيد

		Scandisk	اسکن

فايل های ذخيره شده برروی سيستم شما روی هارد شما 
ذخيره شده است که، هاردديسک فضای فيزيکی و قابل 
مشاهده است که از تعدادی سيلندر تشکيل شده است که اين 
سيلندرها باتوجه به حجم هارد شما زياد و يا کم خواهد بود. 
هر سيلندر به تعدادی Sector و Track تقسيم می شود و 
ريزترين جزء آن، Cluster نام دارد که در هنگام ذخيره کردن 
اطالعات در حقيقت اطالعات بر روی Cluster می نشيند. در 
صورت وجود اشکال در فايل های ذخيره شده، هارد ديسک 
شما دچار اشکال می شود. راه حل اين مشکل استفاده دوره ای 
از Scandisk است. اين برنامه بررسی های مورد نياز را در 
خصوص وجود اشکاالت فيزيکی بر روی هاردديسک انجام 
می دهد و در صورت توانايی خود سعی در حل مشکل خواهد 
داشت و در غير اين صورت مشکل را به شما گزارش می دهد.

پاک	کردن	رجيستری	ويندوز	

رجستری محيطی تقريبا متنی است که تنظيمات و اطالعات 
مورد نياز سيستم عامل شما و ساير برنامه های نصب شده 
را برای شما نگهداری می کند. همزمان با نصب و يا حذف 
برنامه ها از روی سيستم، اطالعات غير ضروری متعددی در 
رجيستر ويندوز از شما باقی خواهد ماند که شما می توانيد با 
بهره گيری از نرم افزارهايی که برای اين منظور طراحی 

شده است رجيستری ويندوز خود را پاک کنيد اما حتما قبل 
از اين کار از يک متخصص کمک بگيريد زيرا در صورت 
اشتباه ديگر راه بازگشتی وجود نداشته و ديگر سيستم عاملی 

نخواهيد داشت!

به	روز	نگه	داشتن	درايورها	

قطعات  زيادی  نسبتا  تعداد  رايانه  هر  افزار  سخت  در 
الکترونيکی وجود دارد که از جمله آنها می توان به کارت 
Modem ،(Sound card) کارت صدا ،(vga)گرافيک 

و Chipset های موجود بر روی مادربرد اشاره کرد. همواره 
پس از نصب سيستم عامل جديد نرم افزارهای مختص 
اين قطعات را نصب کنيد و به عالوه سعی در به روز نگه 
داشتن آنها داشته باشيد بعضی از Chipset ها در صورت 
عدم نصب تاثير منفی در سرعت سيستم شما ندارند اما در 
صورت نصب نرم افزار مربوطه اش تاثير مثبتی در سرعت 
سيستم شما خواهد داشت و پس از نصب حتما از کار خود 

پشيمان خواهيد شد.

غيرفعال	کردن	برنامه	های	غير	ضروری	

اگر از آن دسته از کاربران هستيد که عادت به نصب هر 
برنامه ای داريد هميشه به دنبال آخرين نسخه های نرم افراز 
بوده و يا به محض دريافت نرم افزار جديد آن را نصب می کنيد 
بايد به شما هشدار بدهيم که اين کار پيامدهای فراوانی 
دارد که يکی از مهم ترين آنها پايين آمدن سرعت رايانه 
شما می باشد. در صورت عدم نياز به برنامه ای که بر روی 
سيستم شما نصب شده است حتما آن را Uninstall کنيد 
و از حذف Folder ها و فايل های آن خودداری کنيد، اجازه 
دهيد که Folder ها در طی فرآيند Uninstall به صورت 
اتوماتيک حذف شوند و از حذف دستی آنها اجتناب کنيد.

ویندوز آنالین داشته باشید

ترفندویندوز

امنیت ویندوز خود را افزایش دهید
نکاتی برای افزایش امنیت در ویندوز


