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همیشــه تبلیغات، بدافزارها و مزاحم هــای اینترنتی در 
کامپیوترها باعــث نارضایتی کاربران می شــود، گاهی 
می توان از نصب آن ها جلوگیری کرد ولی در بعضی موارد 
به صورت خودکار نصب می شــوند و ایجاد مزاحمت ها و 
نارضایتی فراوان می کنند، از این دســته می توان به انواع 
نوار ابزارها )Toolbar( اشاره کرد که اکثراً در هنگام نصب 
نرم افزار ها همراه با برنامه بر روی ویندوز نصب می شوند 
و گاهی بسیاری از تنظیمات را نیز تغییر می دهند، مانند 
موتور جستجو )Search Engine( و یا صفحه خانگی 
)Home Page(؛ اما تاثیــر اینگونه نرم افزارها فقط به 
همین جا ختم نمی شــود، گاهی اوقات این بدافزارها به 
مقاصد جاسوســی و یا امنیتی طراحی و منتشر می شوند 
و امنیت سیستم، شبکه و کاربر را کاماًل تحت تاثیر قرار 

می دهند در نتیجه به منظور حفظ امنیت و حریم خصوصی 
کاربران نرم افزارهایی وارد بازار شدند که این بدافزارها را 
از سیستم حذف کرده و اجازه نمی دهند این گونه بدافزارها 
در ویندوز باقی بماننــد. AdwCleaner یک نرم افزار 
کوچــک، کم حجم، رایگان و در عین حال هوشــمند و 
قوی است که وظیفه آن جستجوی دقیق سیستم برای 
هرگونه بدافزار و عناصر تبلیغاتی و مزاحم است، این نرم 
افزار تمامی ردپاها و عناصــر باقی مانده از نرم افزارها و 
همچنین عوامل تبلیغاتی آن ها را جستجو کرده و در قالب 
یک لیست به کاربر ارائه می دهد و کاربر می تواند به راحتی 

تمامی آن ها را با یک کلیک حذف کند.
از قابلیت های کلیدی نرم افزار AdwCleaner می توان 
به  شناسایی انواع عناصر تبلیغاتی نرم افزاری یا اصطالحًا 
Adware و حــذف تمامی آن ها، شناســایی انواع نرم 

افزارهای ناخواســته یا اصطالحاً PUP و LPI و حذف 
تمامی آن ها، شناســایی انواع نوار ابزارها یا Toolbar ها 
ماننــد Google Toolbar یــا Ask Toolbar و حذف 
تمامی آن ها، شناســایی انواع بدافزارها و رباینده ها یا به 
اصطــالح Hijackers و حذف تمامی آن ها و در نهایت 
Reg�  شناسایی ردپاها و عناصر باقی مانده نرم افزارها در

istry ویندوز اشاره کرد. این نرم افزار، اول Adware ها یا 

عناصر تبلیغاتی نرم افزارها که این دسته شامل برنامه هایی 
می شود که وجود آن ها صرفاً برای تبلیغات بوده و عماًل 
کاربردی نیســتند و معمواًل هنگام نصب بعضی از نرم 

افزارها به سیستم اضافه می شوند و دائماً تبلیغات خاصی 
را به کاربر نشــان می دهند. دوم نرم افزارهای ناخواسته 
یــا Potentially Undesirable Program یــا بــه 
اختصار PUP/LPI نامیده می شوند، این دسته شامل نرم 
افزارهایی می شود که کاربر به آن ها هیچ گونه نیازی ندارد 
ولی این نرم افزارها به صورت خودکار در هنگام دانلود و 
نصب برخی از نرم افزارها بر روی سیستم نصب می شوند 
و تغییراتی را در سیســتم اعمــال می کنند، مانند اجرای 
پروســه های گوناگون در ویندوز که در نهایت باعث کند 
Tool�  شدن سیستم می شوند. سوم شامل نوار ابزارها یا

bars می شود که این گونه نرم افزارها معمواًل به صورت 

Add-on بر روی مرورگرها نصب می شوند و یک نواری 

را جهت دسترسی ساده تر به سایت مورد نظر به مرورگر 
اضافــه می کنند، این گونه نرم افزارها نه تنها ســرعت 
سیستم و مرورگر را می گیرند بلکه یک تهدید امنیتی برای 
Hi�  سیستم به حساب می آیند. چهارم شامل رباینده ها یا

jackers است که این گونه بدافزارها بعد از نصب برخی 

برنامه ها بر روی سیستم اعمال می شوند و کارهایی مانند 
تعویض Home Page و یا Search Engine را انجام 
می دهند و به هم ریختگی در سیستم ایجاد می کنند. این 
نرم افزار با جستجو در قسمت های مختلف سیستم مانند 
محل نصب آن هــا و Registry ویندوز این بدافزارها را 
عالمــت گذاری کرده و به کاربر این امکان را می دهد تا 

بتواند آن ها را به راحتی از روی سیستم حذف کند.

تولیدکنندگان نســخه به روزرســانی شده ویندوز ۱۰، 
تم های آن را در ویندوز اســتور اضافه کردند. این کار 
موجب شــد کاربران بتوانند به راحتی دسکتاپ خود را 
با اســتفاده از بک گراندها، صداها و رنگ ها به دلخواه 
خود ویرایش کنند. این ها همان تم هایی هســتند که 

در ویندوز ۷ نیز به صورت اورجینال قرار داشتند.

چگونه برای دسکتاپ تم انتخاب کنیم؟	

برای انتخاب تم مورد نظر خود مسیر زیر را طی کنید:
 Settings ��> Personalization ��> Themes

to view your installed themes

در زیر قسمت »Apply a theme«، تم های مختلف 
نصب شــده ای را که می توانید انتخاب کنید، مشاهده 
 Get more themes« خواهید کرد و با کلیک روی
 Store لیســتی از تم های موجود در »in the Store

application خواهید دید.

در زمان راه اندازی Creators Update، حدود ۱۷۴ تم 
در استور به صورت رایگان قابل دسترسی است. با کلیک 
روی هر تم، صفحه مربوط به آن باز می شود و می توانید 
جزییات آن را مشاهده کنید. برای دانلود تم دلخواه خود، 
در صفحه مربوط به آن، روی دکمه »Get« کلیک کنید. 
ویندوز آن تم را از استور دانلود می کند و در لیست تم های 
نصب شــده در Settings app قرار می دهد و شــما با 

انتخاب آن می توانید از تم استفاده کنید.

چگونه Desktop Theme خود را سفارشی 
کنیم؟	

تم هـا می تواننـد شـامل چنـد عنصـر اصلـی باشـند؛ 
یـک یـا چند تصویـر زمینه، یـک رنـگ، مجموعه ای 
از صداهـا و مجموعـه ای از نشـانگر های مربـوط بـه 
شـکل مـاوس. در عمـل، متوجـه خواهیـد شـد کـه 
بیشـتر تم هـا از یـک اسالیدشـو و یـک رنـگ، برای 
تصاویـر پس زمینـه اسـتفاده می کننـد. در ایـن تم هـا 
صـدا و تصویر نشـانگر مـاوس اعمال نخواهد شـد و 
Win� »شـما بایـد به صورت جداگانـه و با اسـتفاده از 

dows Default« و »Windows Aero« صداهـا و 

تصویـر نشـانگر مـاوس مـورد نظـر خـود را انتخـاب 

 Background« ،»Color«« کنید. بـا کلیـک روی
می توانیـد   »Mouse cursor« و   »،»Sounds

گزینه هـای موجـود در قسـمت های مختلـف تم هـا 
را مشـاهده و ویرایـش کنید. 

 شــما می توانید تصویر زمینه خــود را با کلیک روی 
»Background« ویرایش کنید. بیشتر تم ها از چند 
تصویر برای پس زمینه استفاده می کنند که به صورت 
اسالیدشو نمایش می یابند. این امکان برای شما وجود 
دارد که مدت زمان نمایش هر تصویر را مشخص کنید 
یا اسالید شو را روی »Shuffle« تنظیم کنید. با این 
کار تصاویر اسالیدشــو به صورت تصادفی انتخاب و 

نمایش داده خواهند شد.
با استفاده از گزینه »Color« می توانید برای هر کاربر 
یــک »accent color« متفاوت انتخاب کنید که در 
آن هر یک از عناصر مانند منوی اســتارت و تسک بار 

دارای رنگ های متفاوت هستند.
اگــر می خواهید رنــگ خاصی برای نــوار عنوان 
پنجره  های اکانت خود انتخاب کنید، صفحه مربوط 
 Title« را به ســمت پایین بکشید، گزینه Color به
 Show accent« موجود در زیر قســمت »bars

color on the following surfaces« را فعــال 

کنید. اگر این کار را انجام ندهید، ویندوز ۱۰ از رنگ 
پیش فرض خود )ســفید( برای نوار عنوان اســتفاده 
می کنــد. در پایین این صفحه به طور پیش فرض در 
 »Choose your default app mode« قسمت
می توانیــد برای اپلیکیشــن ها از بین تم روشــن و 

تیــره موجود در ویندوز ۱۰، یکــی را انتخاب کنید. 
حتی اگر یــک تم جدید انتخاب کنیــد، ویندوز تم 
صــدای »Windows Default« را مجــددا فعال 
می کند. روی »Sounds« کلیــک کنید تا بتوانید 
 No« .ایــن تنظیمات را به دلخواه خــود تغییر دهید
 Sound« را از قســمت مربــوط بــه »Sounds

Scheme« انتخــاب کنیــد و در صورتی که مایل 

به غیر فعال کردن افکت های صوتی دســکتاپ در 
Windows 10 هســتید، »OK« را بزنیــد. گزینه 

»Mouse cursor« ایــن امکان را برای شــما به 
وجود می آورد که شــکل ظاهری نشــانگر ماوس 
را انتخاب کنید یا به دلخــواه خود تغییر دهید؛ مثال 
می توانید به جای رنگ ســفید برای نشانگر ماوس، 
رنگ ســیاه را برگزینید یا برای آن، ســایه انتخاب 
کنید. اگر همه قســمت ها را تغییر دهید، نام تم شما 
بــه »Custom« تغییر خواهد کــرد و می توانید با 
انتخاب دکمــه »Save theme«، این تم را برای 

استفاده های آتی ذخیره کنید. 

چگونه تم نصب شده را حذف کنیم؟	

برای حذف تم نصب شــده در لیست، روی آن راست 
کلیک کنیــد و گزینــه »Delete« را انتخاب کنید. 
توجه داشــته باشید که تم های پیش فرض ویندوز ۱۰ 
را نمی توان حذف کرد و تنها تم هایی که توســط شما 

ایجاد یا دانلود شده است، قابل حذف هستند.

 آیــا نرم افــزاری بــرای شناســایی و رفــع بــد ســکتورها وجــود 
دارد؟ لطفــا راهنمایــی کنیــد. 

 شــما می توانیــد بــرای تعمیــر هــارد دیســک و رفــع بــد ســکتورازنرم افزار
HDD Regenerator 1.61 استفاده کنید.

ــای  ــی درایوه ــم و بازیاب ــرای ترمی ــبی ب ــزار مناس ــرم اف HDD Regenerator ن

هــارد دیســک آســیب دیــده مــی باشــد. ایــن نــرم افــزار بــه بررســی ســطح هــارد 
ــا بــد ســکتور، ســعی در رفــع  دیســک مــی پــردازد و در صــورت مواجــه شــدن ب
اشــکال آن هــا می کنــد. HDD Regenerator بیــش از ۶۰ درصــد از انــواع 
ــزار  ــن نرم اف ــد. ای ــر می کن ــدا و تعمی ــده را پی ــارد دیســک آســیب دی ــات ه صدم
ــای  ــن هارده ــا و همچنی ــتم فایل ه ــه سیس ــک ها، کلی ــارد دیس ــواع  ه ــا ان ب
ــی  ــع م ــه ای رف ــه گون ــکتورها را ب ــد و بدس ــده سازگارمی باش ــن بندی نش پارتیش
ــن  ــه کمــک ای ــد. شــما ب ــه وجــود نیای ــات ب ــری در اطالع ــچ تغیی ــه هی ــد ک کن
ــه رفــع  ــرم افــزار مــی توانیــد یــک دیســک بــوت بســازید و در محیــط Dos ب ن
اشــکاالت موجــود در هــارد دیســک بپردازیــد. بعضــا اشــکاالت هــارد دیســک بــه 
قــدری اســت کــه فرمــت low�leve هــم مشــکلی را حــل نمــی کنــد. بــه کمــک 
ایــن نــرم افــزار مــی توانیــد اطالعــات مهــم خودتــان را کــه قبــال بــه واســطه بــد 

ــدن نبــوده را بازیابــی کنیــد. ســکتور شــدن قابــل خوان

 آیــا در وینــدوز XP ایــن امــکان وجــود دارد تــا بــدون اســتفاده از 
نــرم افــزار جانبــی، آن را طــوری تنظیــم کنــم تــا در زمــان معینــی 

خامــوش شــود؟ لطفــا راهنمایــی کنید. 
بلــه وینــدوز XP ایــن امــکان را بــه شــکل مخفــی دارا مــی باشــد. بدیــن صــورت 
ــان  ــا در زم ــد ت ــر کنی ــری را ظاه ــد تایم ــی توانی ــاده م ــل س ــک عم ــا ی ــه ب ک
ــوی Start وارد  ــن کار، از من ــرای ای ــردد. ب ــوش گ ــتم خام ــما، سیس ــواه ش دل خ
Run شــده و عبــارت Shutdown�s�t TIME را وارد کنید.بــه جــای عبــارت 

Time بایســتی زمــان دل خواهــی را کــه می خواهیــد سیســتم پــس از آن خامــوش 

شــود، بــر حســب ثانیــه وارد کنیــد. بــه عنــوان مثــال قصــد داریــد تــا رایانــه شــما 
ــه شــکل اتوماتیــک خامــوش شــود، کافــی اســت عبــارت  یــک ســاعت دیگــر ب
ــس  ــد. پ ــت Enter بزنی ــرده و در نهای  Shutdown�s�t 3600را در  Runوارد ک

از ایــن کار خواهیــد دیــد پنجــره ای بــاز خواهــد شــد کــه تایمــر آن تــا زمــان بــه 
صفــر رســیدن و خامــوش کــردن سیســتم، کار خواهــد کــرد. 

ــي  ــرعت و کارای ــاظ س ــدوز را از لح ــب ترین وین ــا مناس  لطف
ــد.  ــی کنی ــاپ معرف ــراي لپ ت ب

ــود  ــاپ خ ــرای لپ ت ــب ب ــتم عامل ویندوزمناس ــک  سیس ــاب ی ــور انتخ ــه منظ ب
ــی  ــاور سیســتم توجــه کاف ــری و پ ــت بات ــر مدیری ــی نظی ــه پارامترهای بایســتی ب
ــرای لپ تــاپ بایســتی  داشــته باشــید؛ بدیــن معنــی کــه یــک وینــدوز مناســب ب
بتوانــد از باتــری و پــاور سیســتم اســتفاده بهینــه را داشــته باشــد. الزم اســت بدانیــد 
ــی  ــاوت چندان ــدوز تف ــتم عامل های وین ــا سیس ــرای نرم افزاره ــدگاه اج ــه از دی ک
ــی کــه از  ــوع دســتگاه و امکانات ــه ن ــن شــما بســته ب ــا یکدیگــر نداشــته بنابرای ب
ــود  ــدوز موج ــتم عامل های وین ــد از سیس ــد می توانی ــار داری ــود انتظ ــتم خ سیس

ــد. اســتفاده کنی

ــط  ــا فق ــد، ام ــب مي باش ــدوز نص ــچ وین ــن پن ــتم م  روي سیس
ــي درســت عمــل کــرده و ســایر ویندوزهــا ویروســي  ــدوز اول وین
اولــی  کارباوینــدوز  درهنــگام  بگویــم  اســت  الزم  هســتند. 
ــه  ــد ک ــي کنی ــا راهنمای ــوند. لطف ــاز مي ش ــدي ب ــه کن ــا ب آیکون ه
ــه  ــک ویندوزب ــا از ی ــه ویروس ه ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــا ای آی

ــد؟  ــدا کنن ــال پی ویندوزدیگرانتق
 بلــه، امــکان انتقــال ویروس هــا از یــک وینــدوز بــه وینــدوز دیگروجــود دارد. الزم 
اســت بدانیــد کــه هــر وینــدوزي کــه آلــوده بــه ویــروس باشــد بســته بــه ســاختار 
ــدوز  ــن وین ــد. بنابرای ــوده کن ــتم را آل ــاي سیس ــایر درایوه ــد س ــروس مي توان وی
نصــب شــده درهــر درایــوی کــه آلــوده بــه ویــروس باشــد، ویروســی می گــردد.

 مدتــي پیــش اطالعــات هــارد اصلــي سیســتم خــود را بــه یــک 
ــال داده و ســپس آن را فرمــت کــردم؛ پــس از  ــي انتق هــارد جانب
تعویــض وینــدوز و بازگردانــدن اطالعــات از هــارد جانبــي بــه هارد 
اصلــي متوجــه شــدم کــه یکــي از فولدرهــا کــه بــه صــورت یــک 
فایــل مخفــي وجــود داشــت از روي هــارد پــاک شــده اســت. لطفــا 
راهنمایــي کنیــد کــه آیــا امــکان بازگردانــدن فولــدر مذکــور وجــود 

دارد؟ 
ــاي  ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــد ب ــما مي توانی ــود دارد و ش ــکان وج ــن ام ــه، ای بل
recovery بــه فایــل خــود دسترســي مجــدد داشــته باشــید. امــا بایســتي بــه ایــن 

نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه امــکان بازگردانــدن فایــل در صورتــي وجــود دارد 
کــه شــما در آن قســمت از فضــاي حافظــه کــه فولــدر مذکــور وجــود داشــته اســت 
ــاک  ــل پ ــن صــورت آدرس  فای ــرا در ای ــید. زی ــرده باش ــي نک ــدي را کپ داده جدی

ــن خواهــد شــد.  ــد جایگزی ــه و آدرس فایل هــاي جدی ــن رفت شــده، از بی

حذف آسان بدافزارها و فایل های مزاحم تبلیغاتی
 گلسـا ماهیـان

ویندوز خود را زیباتر کنید
چگونه تم های دسکتاپ را در ویندوز 10 نصب کنیم؟
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