
سال دهم/شماره چهارصد و شصت و یک /چهارشنبـه 3 خرداد 1396
24 May 2017 /  www.Khorasannews.com

یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مســائلی که برای یک 
کاربر رایانه اهمیت دارد، میزان ســرعت رایانه است. این 
مشــکل برای تمامی افراد اتفاق می افتد که بعد از مدتی 
که از خرید سیستمشــان می گذرد، سیستم کم کم کند 
شده و کارایی و ســرعت اولیه را نخواهد داشت. در این 
حالت حتی شما برای باز کردن یک فایل ساده هم مجبور 
می شوید که دقایق بسیاری را انتظار بکشید. این حالت دیر 
یا زود برای تمامی سیســتم های رایانه ای رخ خواهد داد 
و  این مشــکل به این صورت از صبر و حوصله کاربران 
خارج بوده و باعث می شــود که بعد از مدتی تصمیم به 
تعویض سیســتم خود بگیرند، از این گذشته وقت بسیار 
زیــادی هم از یک کاربر در ایــن میان هدر خواهد رفت 
تا برای کار کردن سیستم خودش انتظار بکشد. می توان 

با رعایت یک ســری از مسائل و یاد گرفتن طرز استفاده 
صحیح از سیستم به مرحله ای رسید که این اتفاق در زمانی 
برای سیستم ما رخ دهد که رایانه عمر خودش را کرده و 
دیگر قطعات آن کارایی الزم را ندارند. ما می توانیم با تمیز 
نگه داشتن سیستم عامل سیستم رایانه خود باعث افزایش 
سرعت سیستم شده و از کار کردن با آن لذت ببریم. بیشتر 
کاربران نیاز به تمیز کردن ویندوز و پاک کردن فایل هایی 
دارند که اضافی هستند و در اثر نصب برنامه های جانبی 
روی سیســتم ایجاد شــده  اند. برای این که به این نیاز 
کاربران پاســخ داده شــود در این هفته نرم افزاری را به 
شما معرفی خواهیم کرد که به آسانی ویندوز شما را تمیز 
کرده و سرعت سیستم شما را افزایش دهد. این نرم افزار 
که Portable CCleaner  نام دارد یکی از بهترین نرم 
افزارهایی است که می توانید برای رفع این مشکل از آن 
استفاده کنید. از امکانات این نرم افزار می توان به این مورد 
اشاره کرد که احتیاجی به نصب ندارد و اگر هم آن را نصب 
کنید حجم آن بسیار پایین بوده و فضای زیادی را اشغال 
نخواهد کرد. این نرم افزار با سرعت بسیار باالیی اطالعات 
اضافی را پاک خواهد کــرد و عالوه بر ویندوز اطالعات 
اضافی نــرم افزارهای نصب شــده روی آن را هم پاک 
خواهد کرد. عالوه بر این موارد شــاید این مشکل برای 
شما پیش آمده باشد که پس از نصب یک برنامه نتوانید 
 Portable کنید، با استفاده از Uninstall که دیگر آن را
CCleaner شما قادر خواهید بود که تمامی برنامه های 

مورد نظر خود را Uninstall کنید. همچنین شما می توانید 
با استفاده از این نرم افزار رجیستری سیستم را به صورتی 
خاص تمیز کرده و رجیســتری سیستم خود را کوچک 
کرده و باعث افزایش ســرعت سیستم رایانه خود شوید. 
اگر احساس کردید که برای سیستم شما در اثر استفاده از 
این نرم افزار مشکلی به وجود آمده است باید این نکته را 
بدانید که تمامی تغییرات انجام شده با استفاده از همین نرم 
افزار قابل بازگشت می باشد. عالوه بر همه این موارد این 
نرم افزار این امکان را در اختیار شما قرار خواهد داد که قبل 
از انجام کوچکترین تغییری در سیستم شما از آن اطالع 
پیدا کرده و به دقت آن را بررسی کنید، در این صورت شما 
قــادر خواهید بود که در صورت راضی نبودن از انجام هر 
گونه تغییری جلوگیری کنید. با استفاده از پورتبل کلینر شما 
می توانید گزینه های اضافی در بخش استارت آپ سیستم 
را پاک کرده و در این حالت سیســتم شما بعد از این که 
روشــن شد با سرعت بسیار باالتری آماده کار خواهد شد 
چون تعداد برنامه هایی که در هنگام روشن شدن سیستم 
اجرا می شــوند، کمتر خواهد شــد. این نرم افزار در پاک 
کردن موارد خاصی که در ویندوز وجود دارد حساســیت 
بسیار باالیی داشته و از دقت بسیار زیادی برخوردار است. 
پس شــما می توانید با خیالی آسوده از آن استفاده کرده و 
همیشه ویندوزی تمیز و مرتب داشته باشید. شما می توانید 
https://goo.gl/Gh9kO4 این نرم افــزار را از آدرس 

دانلود کرده و لذت استفاده از آن را تجربه کنید.

شـبکه  امکانـات  از  اسـتفاده  کـه  معتقدنـد  بسـیاری 
کـردن رایانه هـا، کاری تخصصـی اسـت و کاربـران 
آن  امکانـات  و  ویژگـی  ایـن  از  نمی تواننـد  مبتـدی 
بهـره ببرنـد. امـا مـا بـر ایـن اعتقادیـم کـه تمامـی 
کاربـران حـق دارنـد تا در ایـن زمینه اطالعاتی داشـته 
باشـند. بـدون تردیـد فراگیری بسـیاری از نـکات فنی 
و تخصصـی مربـوط بـه شـبکه های رایانـه ای بـرای 
کاربـران مبتـدی دشـوار و البتـه غیرکاربـردی خواهـد 
بـود. امـا آگاهـی از برخی اصـول مقدماتی ایـن مقوله، 
نـه تنهـا الزم، بلکـه ضـروری نیـز به نظـر می رسـد. 
تصمیـم داریـم تـا در ایـن شـماره به بیـان نکاتـی در 
زمینـه شـبکه های رایانـه ای بپردازیـم. هرچنـد ممکن 
اسـت ایـن بحث کمی طوالنی شـده و در شـماره های 
آینـده بـاز هـم نیاز شـود که بـه ایـن مقولـه بپردازیم.

فلسفه استفاده از شبکه	

بـرای  رایانه هـا  کـردن  شـبکه  قابلیـت  از  امـروزه 
پیاده سـازی بسـیاری از پروژه هـای بـزرگ دولتـی و 
خصوصـی اسـتفاده می شـود. بـه عنـوان مثـال تمامی 
سیسـتم هایی کـه در یک اداره دولتی توسـط کارمندان 
متعـدد اسـتفاده می شـود، بـا اتصـال بـه یـک شـبکه 
اطالعـات  تبـادل  بـرای  مشـترکی  مسـیر  مرکـزی، 
پیـدا می کنـد. بـدون شـک در مراجعـه بـه ادارات و 
سـازمان های مختلـف، نمونه ایـن عملکـرد را دیده اید. 
در شـرایط فعلی اسـتفاده از فناوری شبکه های رایانه ای 
به امری اجباری در تمامی مشـاغل تبدیل شـده اسـت. 
در اکثـر ادارات، سـازمان ها و شـرکت هایی کـه از ایـن 
فنـاوری اسـتفاده می کنند، معموال سیسـتمی به عنوان 
سیسـتم مادر یا همـان سـرور )Server( در نظر گرفته 
می شـود و کاربران از طریق شـبکه بـا آن ارتباط برقرار 
می کننـد. تمامـی اطالعاتـی که نیـاز به ذخیره سـازی 
و بایگانـی دارد در ایـن سیسـتم مرکزی قـرار می گیرد 
و هـر کاربـر بـا اسـتفاده از نـام کاربـری و کلمـه عبور 
خـود، بـه اطالعاتـی کـه مـورد نیاز اوسـت دسترسـی 
پیـدا می کند. بنابراین حـد و مرز دسترسـی افراد کامال 
مشـخص بـوده و از سـوی دیگـر تمامـی فعالیت های 
انجـام شـده آن ها با ذکـر جزئیات ثبت می گـردد. البته 
ایـن نـگاه بـه شـبکه، نگاهـی پیشـرفته و تخصصـی 

اسـت کـه رعایـت اصـول مربـوط بـه پیاده سـازی و 
امنیـت آن را مطـرح می کنـد. امـا اگـر بخواهیـم بـه 
زبانی سـاده و در ابتدایی ترین سـطح اسـتفاده از شـبکه 
صحبـت کنیـم، بایـد این گونـه گفـت کـه دو کاربر که 
بـا دو رایانـه مختلـف کار می کننـد، می تواننـد برخـی 
و  کـرده  اسـتفاده  مشـترک  به طـور  را  اطالعـات  از 
تبـادل کننـد. ما نیـز قصد داریـم مطالبـی را در همین 
سـطح و بـرای اسـتفاده در منـزل و یـا شـرکت های 
عالقه منـدان  تردیـد  بـدون  کنیـم.  مطـرح  کوچـک 
بـه فراگیـری حرفـه ای ایـن مبحـث، بـا منابـع مـورد 
دارنـد. آشـنایی  آن  آمـوزش  و  مطالعـه  جهـت  نیـاز 

مزایای شبکه برای کاربران مبتدی	

می خواهیـم به زبانی سـاده دربـاره مقدماتی ترین فواید 
اسـتفاده از شـبکه صحبـت کنیم. امـروزه در بسـیاری 
از منـازل، عـالوه بـر رایانه هـای رومیـزی، لپ تاپ نیز 
وجـود دارد. بنابرایـن وجـود دو رایانـه در یـک منزل و 
یـا در یـک محـدوده بسـیار نزدیـک، کامـال منطقی و 
قابـل قبول اسـت. حـال فرض کنیـد می خواهیم حجم 
محـدودی از اطالعاتـی را میـان ایـن دو رایانـه تبادل 
کنیـم. راه های مختلفی برای انجـام این کار وجود دارد. 
یـک راه این اسـت که اطالعـات را روی سـی دی و یا 
دی وی دی رایـت کرده و انتقال دهیم. راه دوم اسـتفاده 
از فلش ممـوری  اسـت. امـا راه دیگری کـه می تواند مد 
نظر قرار بگیرد اسـتفاده از فناوری شـبکه اسـت. شـما 

می توانیـد بـا شـبکه کـردن ایـن دو رایانه، به سـادگی 
اطالعـات را میـان آن هـا جابه جا کنید. البتـه انجام این 
کار نیازمند مقدماتی اسـت که به تدریج به آن ها اشـاره 
خواهیـم کـرد. زمینـه دیگری که اسـتفاده از شـبکه را 
بـه شـما نشـان می دهـد اینترنـت اسـت. کاربرانی که 
از اینترنـت پرسـرعت اسـتفاده می کننـد می تواننـد بـه 
راحتی امکان اسـتفاده از آن را در بیش از یک سیسـتم 
ایجـاد کننـد. البتـه بـرای انجام ایـن کار الزم اسـت تا 
مودم مورد اسـتفاده شـما قابلیت چندکاربری را داشـته 
باشـد کـه اغلـب مودم هـای امـروزی ایـن ویژگـی را 
دارنـد. بـا ایـن کار بـه سـادگی می تـوان اینترنـت را 
میـان چنـد کاربـر مختلف به اشـتراک گذاشـت. زمینه 
دیگـری کـه بیـش از سـایر زمینه هـا مـورد توجـه و 
اسـتقبال کاربـران قـرار می گیـرد، بازی هـای رایانه ای 
اسـت. در اغلـب بازی هـای رایانـه ای امـروزی، قابلیت 
بازی گروهی یا همان شـبکه ای گنجانده شـده اسـت. 
یعنـی چندیـن کاربر می تواننـد به طور هم زمـان از یک 
بـازی مشـترک اسـتفاده کـرده و در رقابتـی تنگاتنگ 
حضـور داشـته باشـند. شـاید ایـن زمینـه مهم تریـن 
کاربـرد امروزی شـبکه در میـان کاربران باشـد. این در 
حالی اسـت که بسـیاری از این کاربران بـا نحوه تبادل 
و جابه جایـی اطالعات در شـبکه های رایانه ای آشـنایی 
ندارنـد. در شـماره های گذشـته بایـت گام هـای اولیـه 
بـرای راه انـدازی یـک شـبکه کوچک خانگـی آموزش 
داده شـده اسـت، در صـورت نیـاز مخاطبـان عزیـز باز 

هـم بـه این مقولـه خواهیـم پرداخت.

 بـه تازگی برروی سیسـتم خـود وینـدوز 7 را  نصب کـرد ه ام،  اما 
پـس از نصـب کارت گرافیـک سیسـتم بـا بازکـردن یـک عکس یا 
فعال شـدن اسـکرین سـیور یا... راه انـدازی مجدد می شود.مشـکل 

از کجـا می توانـد باشـد و چگونـه می تـوان آن را حـل کرد؟ 
مشـکل از درایـور کارت گرافیـک سیسـتم شـما می باشـد. بـرای حـل مشـکل فوق 
شـما بایسـتی درایـور سـازگار با وینـدوز 7 رابـرروی سیسـتمتان نصب کنیـد؛ بدین 
منظـور می توانیـد بـه وب سـایت کارخانـه سـازنده کارت گرافیـک سیسـتم خـود 
مراجعـه کـرده و درایـور خـود را بـه منظـور سـازگاری بـا وینـدوز 7 آپدیـت کنید. 

 در سیسـتم مـن برروی درایـو C وینـدوز7 و روی درایو D ویندوز 
XP نصـب می باشـد، لطفـأ راهنمایـی کنیـد کـه چگونـه می توانـم 
بوتـی را بـه وجـود آورم که به تناسـب اسـتفاده هر وینـدوزی را که 

می خواهـم Load کنـم؟
قابلیـت انتخـاب این که کـدام یـک از سیسـتم عامل های موجود بروی سیسـتم اجرا 
شـوند توسـط نرم افـزار Boot.ini اولیـن سیسـتم عاملی کـه نصـب کرده ایـد ایجـاد 
می گـردد. در ایـن فایـل شـما می توانیـد اولویـت Load شـدن سیسـتم عامل های 
موجـود را انتخـاب کنید.هنگامـی کـه شـما رایانه خود را روشـن می کنیـد در هنگام 
بـاال آمـدن سیسـتم صفحـه انتحـاب وینـدوز نمایـش داده شـده وشـما می توانیـد 
هریـک از سیسـتم عامل هـا را کـه مایلیـد بـرای Load شـدن انتخـاب کنیـد. الزم 
اسـت بدانید که انتخاب ویندوز به تناسـب اسـتفاده بایسـتی توسـط کاربرانجام شود.  

 لطفا در مورد مدیریت و راه اندازي یک شـبکه محلي توضیح دهید. 
به منظور راه اندازی یک شبکه محلی این سه کار را باید انجام دهید:

1. انتخاب فناوری مناسب شبکه 
2. خریـد و نصـب سـخت افزار مناسـب ایـن کار، کـه اصلی ترین آن ها کارت شـبکه 

بـرای هـر یـک از کامپیوترها و یک هاب- سـوییچ اسـت.
3. تنظیـم و آماده سـازی سیسـتم ها بـه نحـوی کـه بتواننـد همدیگـر را ببیننـد و با 

یکدیگـر صحبـت کنند.
وینـدوز  قسـمتی بـه نـام Network Setup Wizard  دارد که تنظیمات شـبکه را 

بـرای شـما انجـام می دهد. 
بـه طـور کلـی، کارهایـی کـه بایـد انجـام دهیـد تـا یـک شـبکه مـرده  یعنـی 
نرم افـزاری  تنظیمـات  منتظـر  فقـط  و  شـده  انجـام  آن  اتصـاالت  کـه  شـبکه ای 
اسـت: قـرار  ایـن  از  بپردازیـد،  آن  از  بهره بـرداری  بـه  و  کنیـد  زنـده  را   اسـت 

  نام گذاری کامپیوتر
  IPدادن آدرس 

 به اشتراک گذاشتن فایل ها
 به اشتراک گذاشتن چاپگر

 انجام تنظیمات امنیتی 
 به اشتراک گذاشتن اتصال اینترنت

بعـد از نصـب سـخت افزارهای مورد نیـاز برای راه اندازی شـبکه، نوبت بـه تنظیمات 
نرم افـزاری آن می رسـد. در اولیـن قـدم، بایـد بـرای تک تـک کامپیوترهـای موجود 
در شـبکه خـود اسـمی منحصـر بـه فـرد و غیرتکـراری تعییـن کنید. عالوه بر اسـم 
کامپیوتـر، اسـم گـروه کاری یـا workgroup هـم مهـم اسـت. تمـام کامپیوترهای 

یـک شـبکه کوچک بایـد عضو یک گـروه کاری باشـند.
بـرای اتصـال کامپیوترهایـی کـه در فاصلـه ای نه چنـدان دور از یکدیگـر قـرار دارند  

راه هـای مختلفـی وجـود دارد کـه عبارتند از:
 سیم کشی دیتا به صورت توکار در حین ساخت ساختمان  

 قـراردادن سـیم ها در کف اتـاق و اتصال کامپیوترهایی که در یـک اتاق قرار دارند. 
 استفاده از فناوری بی سیم 

 استفاده از سیم کشی برق داخل ساختمان 
 استفاده از سیم کشی تلفن داخل ساختمان

 Nod32  لطفـا توضیـح دهید کـه چگونه مي تـوان از آپدیت هـاي 
بک آپ یا نسـخه پشـتیبان تهیـه کرد؟ 

چنان چـه مي خواهیـد به آپدیت هاي Nod32 دسترسـي داشـته باشـید بایسـتي مراحل 
زیـر را تکـرار کنید: به شـاخه C:program files رفته و پوشـه ESET را انتخاب کنید. 
از داخـل پوشـه مذکور فایل هـاي em را که 12 عدد هسـتند در محلي دیگر کپي کنید.

چنان چـه وینـدوز سیسـتمتان را عـوض کردیـد و یـا به هر دلیـل دیگري خواسـتید 
ESET را آپدیـت کنیـد بـا یسـتي به آدرس باال رفتـه و فایل هـای em را در همان 

 مسـیر قبلـي کپـي کنیـد. سـپس در پاسـخ سـوالي کـه پرسـیده مي شـود بایسـتي
YES TO ALL را زده و در نهایت سیستم را راه اندازي مجدد کنید.

البتـه الزم بـه ذکراسـت کـه نرم افزارهایـي نیـز وجـود دارنـد کـه بـا اسـتفاده از آن هـا 
مي توانیـد از آپدیت هـاي Nod32 نسـخه پشـتیبان تهیـه کنیـد. عـالوه بر ایـن با یک 
جسـت وجوی بسـیار سـاده در گوگل هم می توانید آپدیت های Nod32 را از سـایت های 
ایرانـی دریافـت کنیـد. در ایـن سـایت ها توضیحات مفصلـی جهت نحـوه آپدیت کردن 
هـم گذاشـته شـده اسـت که می توانـد تمامی مشـکالت شـما در این زمینـه را برطرف 
سـازد. ایـن موضـوع در رابطـه بـا آنتـی ویروس هـای دیگری نظیـر کاسپراسـکای هم 
صـادق اسـت و اگـر از ایـن آنتـی ویـروس اسـتفاده می کنیـد هـم می توانیـد از طریـق 
راهنماهـای موجود در وب سـایت ها نحوه فعال سـازی آن به صـورت رایگان را بیاموزید 

و هـم می توانیـد آپدیت هـای آن را بـه همیـن روش دریافـت کنید.

سرعت رایانه خود را افزایش دهید
 گلسـا ماهیـان

شبکه ای از رایانه ها
آشنایی با شبکه های رایانه ای و مزیت های آن

ITدراجتماعپرسشازشماپاسخازما

مبتدیان


