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متاســفانه بســیاری از کاربران به دلیل وابستگی و 
عادت بیش از حد به محیط کاربری سیســتم عامل 
ویندوز، حاضر نمی شوند که محیط سیستم عامل های 
دیگر را نیز امتحان کنند، شــاید اگر حاضر به تست 
آن ها شــوند از سیستم عامل های دیگر راضی تر بوده 
و با آن ها آسان تر ارتباط برقرار کنند. در این هفته به 
شما نرم افزاری را معرفی می کنیم تا با استفاده از آن 
بتوانید یک یا چند ایســتگاه کاری مجازی برای خود 
به صورت همزمان روی رایانه تان داشــته باشید. این 
نرم افزار که VMware Workstation نام دارد، یک 
برنامه قدرتمند برای ایجاد ماشین مجازی است. این 
برنامه بیشــتر برای افرادی طراحی شده است که در 
کار توسعه و پیاده سازی نرم افزارهای مختلف هستند 

و بــرای کار خود احتیاج به تســت و ایجاد تغییر در 
محیط نرم افزارهای مربوطه دارند. جالب اســت که 
بدانیــد این نرم افزار در حدود 5 ســال اســت که به 
کاربران ارائه شــده و در ایــن مدت جوایز ویژه ای را 
از آن خود کرده اســت. این برنامــه به کاربران خود 
اجازه می دهد کــه پیچیده ترین برنامه های موجود را 
تنها روی یک رایانه در سیســتم عامل های لینوکس، 
Net ware یا ویندوزهای مایکروســافت اجرا کنند. 

این ایســتگاه کاری مزایای ویژه ای را برای شما به 
دنبال دارد از جمله این که عملیات توســعه و تست 
نرم افزار را به شــدت ســاده کرده و به روند توسعه 
برنامه های کاربردی سرعت ویژه ای می بخشد. روند 
کاری این نرم افزار به این صورت اســت که با فعال 
کردن چند سیستم عامل و کلیه برنامه های کاربردی 
مربــوط بــه آن ها به صــورت همزمــان روی یک 
ســخت افزار ایستگاه کاری منحصر به فردی را برای 
کاربران ایجاد می کند. شــما می توانید با نصب و راه 
اندازی این برنامه تمامی برنامه های سوئیچ را تنها با 
عملیات Drag & Drop، اجرا کنید. همچنین قابلیت 
نمایش چندین صفحه نمایش را در یک لحظه داشته 
باشید. این برنامه قادر اســت که انواع نرم افزارها را 
در هر محیطی که شــما می خواهید به طور همزمان 
اجرا کند بدون این که نیــاز به انجام عملیاتی چون 
پارتیشــن بندی هارد دیســک یا بوت کردن دوباره 

سیستم داشــته باشــید. از ویژگی های نسخه جدید 
این نرم افزار می توان به ســازگاری و پشتیبانی کامل 
از سیســتم عامل هایی چــون ویندوز 7 اشــاره کرد. 
عالوه بر این مورد پیکر بندی سیســتم های مجازی 
برای اســتفاده از پردازنده های چند هســته ای نیز از 
ویژگی های جدیدی است که به ساختار این نرم افزار 
اضافه شــده است. همچنین شــما می توانید در کلیه 
سیســتم های مجازی خود بدون ایــن که نیازی به 
نصب درایور مجزا برای پرینتر داشته باشید با استفاده 
از ThinPrint، کلیــه عملیات مربوط به پرینت خود 
را انجام دهید. جالب اســت که بدانید در نسخه جدید 
این نرم افــزار بیش از هر چیز به بــاال بودن میزان 
امنیت آن اهمیت داده شده است و امنیت ماشین های 
128bit- encryp-  مجازی در این نسخه با الگوریتم
VM- ایجاد شــده است. برنامه مجازی سازی ،tion

ware، کلیه منابع ســخت افزاری فیزیکی را به منابع 

ماشــین مجازی تبدیل می کند، به صورتی که انگار 
هر ماشین مجازی، پردازنده، حافظه، هارد دیسک و 
ابزارهای ورودی و خروجی مجزا و مخصوص به خود 
را دارد و تمامی این منابع فیزیکی بر مبنای استاندارد 
رایانه هــای x86، طراحی شــده اند. شــما می توانید 
 نســخه آزمایشــی این نرم افزار قدرتمند را از سایت 
https://goo.gl/GiqvJY دانلود کرده و داشتن چند 

سیستم عامل مجزا را در یک سیستم تجربه کنید.

وینــدوز 8 هیچ گاه نتوانســت محبوبیت ویندوز 7 را 
به دســت بیاورد و می توان گفت که سیســتم عاملی 
است که بیشتر برای سیســتم های تاچ مورد استفاده 
قرار می گیرد. ویندوز 8 براي اســتفاده در رایانه هاي 
شخصي، رایانه هاي همراه و تبلت ها تولید شده است و 
این سیستم عامل هشتمین نسل از سیستم عامل هاي 
ویندوز مي باشــد و به همین دلیل نــام آن را ویندوز 
8 گذاشــته اند. صفحه دســکتاپ وینــدوز 8 با تمام 
ویندوزهاي قبلي فــرق مي کند و ایده هاي آن خیلي 
تحت تاثیر سیســتم عامل هاي جدید و گرافیکي مانند 
iOS اپــل و یا آندروید اســت. در این هفته دو ترفند 

ویندوز 8 را بــه کاربرانی که به این سیســتم عامل 
مهاجرت کرده اند، آموزش خواهیم داد.

	Lock Screen راه حلی برای حذف

 )Lock Screen( صفحه قفل یا همان الک اسکرین
براي کار در موبایل ها الزم اســت دلیل آن هم واضح 
اســت. این صفحه براي این طراحي شــده است که 
فقط ســاعت و تاریخ را نمایش دهد و هیچ دکمه اي 
در آن کار نمي کند یا به اصطالح صفحه قفل اســت. 
تــا اگر گوشــي در جیب یا در کیفتــان بود و صفحه 
اشــتباها لمس شد وارد منویي نشــود یا شماره گیري 
نکند و یا اگر روي آن رمزعبور گذاشته باشید شخص 
دیگري نتواند وارد گوشــي شما شــود اما وجود این 
صفحه در کامپیوتر فقط یک مزاحم تمام عیار اســت! 
که رونــد Shut Down یا Log Off کردن کامپیوتر 
را طوالني تر مي کند. در این جا، روشــي را به شــما 
آمــوزش مي دهیم کــه مي توانید ایــن صفحه را از 
ویندوز 8 خود حذف کنیــد.  پنجره Run را باز کنید. 
)با کلید هــاي Win+R(  دســتور regedit را تایپ 
کرده و اینتر بزنید تا ویرایشــگر رجیســتري باز شود.  
از پنجره ســمت چپ در ویرایشگر رجیستري، به این 
 HKEY_LOCAL_MACHINEtion:مســیر بروید 

ممکن است شاخه Personalization در زیر شاخه 
Windows وجود نداشــته باشد. در این صورت روي 

Windows کلیک راســت کــرده و گزینه New و 

 Personalization را بزنیــد. کلمــه Key ســپس
را وارد کرده و اینتـــر بزنیـــد تا این شــاخه ساخته 

 شــود.  از پنجره سمت چپ ویـرایشگـــر رجیستري،
Personalization را انتخــاب و باز کنید.  در پنجره 

ســمت راست، کلیک راســت کرده و گزینه New و 
سپس DWORD (32-bit) Value را انتخاب کنید.  
کلمــه NoLockScreen را وارد کرده و اینتر بزنید 
تا این متغیر جدید با نام NoLockScreen ســاخته 
شــود.  روي NoLockScreen دوبار کلیک کرده و 
در پنجره اي که باز مي شــود در قسمت Value عدد 
1 را وارد کنیــد و اینتر بزنید. کار تمام اســت. ویندوز 
را Restart کنید. دیگر اثــري از این صفحه مزاحم 
نخواهد بود. اگر دل تان براي این صفحه تنگ شــد 
و خواســتید آن را برگردانیــد، همــان مراحل باال را 
انجــام داده و مقــدار NoLockScreen را از یک 
 به صفر تغییــر دهید و ویندوز را ري اســتارت کنید. 

 میانبري براي تمام Application ها  	

ابزارها و اپلیکیشــن هاي مختلفي در ویندوز 8 وجود 
دارند. اما براي دسترســي به برخي از آن ها باید چند 
مرحله کار انجام دهید. مثال ابتدا پوشــه اي باز کنید، 
ســپس به یکي از زیر شــاخه هاي آن بروید و از آن 
جا به قســمت مورد نظر خود دسترسي پیدا کنید. اما 
 Shortcut در این جا مي خواهیم روش ســاخت یک
یا همان میان بر را به شما آموزش دهیم که با اجراي 
آن مي توانیــد بــه صورت یک جا به فهرســت تمام 
اپلیکیشن ها و ابزارهاي ویندوز دسترسي داشته باشید. 

ایجاد میان بر در ویندوز اکسپلورر   	

 ،New روي دســکتاپ کلیک راست کرده و از منوي 
گزینه Shortcut را انتخــاب کنید.  در پنجره اي که 
 Type the location of the باز مي شــود و در کادر

item ، این عبارت را کپي کنید:

 %windir%.exe shell:::4234d49b 
0245-4df3-b780-3893943456e1

ســپس روي دکمــه Next کلیــک کنیــد.  در پنجــره 
بعــد بایــد اســمي بــراي ایــن میان بــر در نظــر 
بگیریــد. اســم دلخواهــي را وارد کنیــد.  ســپس روي 
ــر جادویــي شــما  دکمــه Finish کلیــک کنید. میان ب
ــک  ــار کلی ــت روي آن دوب ــي اس ــت. کاف ــاده اس آم
کنیــد تــا فهرســت کلیــه Application هــاي نصــب 
شــده وینــدوز 8 را در محیــط وینــدوز اکســپلورر 
ــر  ــا میان ب ــه Shortcut ی ــاال ک ــد.  ح ــاهده کنی مش
لعابــي  و  رنــگ  آن  بــه  مي توانیــد  ســاختید،  را 
ــر  ــراي آن در نظ ــي ب ــن دلخواه ــال آیک ــد. مث بدهی
ــک  ــن کار، روي Shortcut کلی ــراي ای ــد. ب بگیری
راســت کــرده و Properties را انتخــاب کنیــد. 
ســپس بــه زبانــه Shortcut  رفتــه و بــا اســتفاده از 
گزینــه Change Icon، آیکــن دلخواهــي بــراي آن 
انتخاب کنید. همچنیـــن اگـــر دوســت داشــته باشــید 
 )Taskbar( ــدوز ــوار پاییـــن وینـ ــر در ن ــن میان ب ای
هــم قــرار بگیــرد، روي آن کلیـــک راســت کــرده و 

ــد. ــاب کنی ــه Pin to Taskbar را انتخ گزین

  Eset Smart Security ویروس یـاب  مـن  سیسـتم  بـرروي   
نصـب مي باشـد. مدتي اسـت که رنـگ آیکون مربـوط بـه نرم افزار 
از سـبز بـه قرمـز تغییـر یافتـه اسـت و در نتیجـه پـس از روشـن 
شـدن سیسـتم، ویروس یـاب پیامـي مبني براین کـه نرم افـزار قادر 
بـه شـناخت و از بیـن بـردن ویروس هـا نمي باشـد را مي دهـد. لطفا 

راهنمایـي کنیـد کـه مشـکل از کجـا مي تواند باشـد. 
نصـب  سیسـتم ها  بـرروي  کـه  ویروس یاب هایـي  اکثـر  کـه  بدانیـد  اسـت  الزم 
مي باشـند داراي یـک دوره کاري محـدود و مشـخص هسـتند. ایـن مطلـب بدیـن 
علـت اسـت کـه ویروس یاب هـا داراي یک دسـته فایل هـاي UPDATE مي باشـند 
کـه پـس از اتمـام دوره زمانـي مشـخص، این فایل ها اعتبـار خود را از دسـت داده و 
بـه اصطـالح نـرم  افـزار ویروس یابـي Expire مي شـود.  چنان چه شـما مي خواهید 
مجـدد نرم افـزار ویروس یـاب خـود را بـا عملکـرد صحیـح بـرروي سیسـتم داشـته 
بـه  را  آن  و  کـرده  دریافـت  را  نرم افـزار   UPDATE فایل هـاي  بایسـتي  باشـید 

روزرسـاني مجـدد کنید.

 مدتـي اسـت هنگامـي کـه مي خواهـم رایانه خـود را خامـوش کنم 
زمـان زیـادي در حدود 5 دقیقه طول کشـیده و در بعضـي مواقع به دلیل 
طوالني شـدن زمان انتظار Shut down شـدن سیسـتم، آن را به طور 
فیزیکـي از طریـق دکمه پاور خامـوش مي کنم؛ لطفـا راهنمایي کنید که 

مشـکل از کجاسـت و چگونه مي تـوان آن را حل کرد؟
طوالنـي شـدن زمـان انتظـار بـه منظـور shutdown شـدن رایانه در سیسـتم های 
زیـادی روزانـه تکـرار شـده و علـت آن نیـز برنامه هایی مي باشـند که پس از بسـته 
شـدن، حافظـه اسـتفاده شـده را به طـور صحیـح بازگردانـی نمی کنند. مثـال هنگام 
بـاز کـردن یـک کلیـد در رجیسـتری آن را نمی بندند.مایکروسـافت بـرای حـل این 
مشـکل برنامـه رایـگان User Profile Hive Cleanup Service را ارائـه کـرده 
 User Profile اسـت.  پـس از دریافـت این برنامه و نصب آن یک سـرویس به نـام
Hive Cleanup در سـرویس های وینـدوز اضافه مي شـود.این سـرویس با پیگیری 

برنامه هـا در هنـگام خاتمـه یافتنشـان منابع مورد اسـتفاده را آزاد کرده و بـا این آزاد 
سـازی هنـگام ارسـال فرمـان shutdown ، log off و غیـره دستورشـما در عرض 

چنـد ثانیـه انجام خواهد شـد.

 در سیسـتم من ظرفیت درایو C تقریبا پر شـده اسـت بنابراین براي 
نصـب نرم افزارهـاي جدید در سـایر درایوهاي سیسـتم اقـدام کرده ام 
امـا نرم افزارها دوبـاره در درایـو C نصب مي شـوند؛ لطفاراهنمایي کنید 

چگونـه درایو نصـب نرم افزار راعـوض کنم؟
بـه منظـور حـل مشـکل پـر شـدن فضـاي حافظـه درایـو  C بایسـتي برنامه هـاي 
اضافـي و غیـر ضـروري خـود را از روي درایـو C سیسـتم خـود پـاک کنیـد. شـما 
مي توانیـد مسـیر هریـک از درایوهـاي سیسـتم را کـه فضـاي کافـي بـراي نصـب 
نرم افـزار بـرروي آن وجـود دارد را انتخـاب کـرده و نرم افـزار مـورد نظـر خـود را 
نصـب کنیـد.  بایسـتي بدانیـد کـه برخـي از نرم افزارهـا در هنـگام نصـب برخـي از 
فایل هـاي کلیـدي و اصلـي خـود را  در درایـو  C ) درایوي که سیسـتم عامل برروي 
آن نصـب اسـت( کپـي مي کننـد، بنابرایـن در این صورت بخشـي از فضـاي حافظه 

درایـو  C را اشـغال مي کننـد. 

 آیـا در وینـدوز XP ایـن امـکان وجـود دارد تـا بـدون اسـتفاده از 
نرم افـزار جانبـی، آن را طـوری تنظیم کنم تـا در زمـان معینی خاموش 

شـود؟ لطفـا راهنمایـی کنید. 
بلـه وینـدوز XP ایـن امـکان را به شـکل مخفی دارا می باشـد. بدین صـورت که با 
یـک عمـل سـاده می توانید تایمری را ظاهر کنید تا در زمان دل خواه شـما، سیسـتم 
Shut- شـده و عبـارت Run وارد Start  خامـوش گـردد. بـرای ایـن کار، از منـوی

down-s-t TIME را وارد کنید.بـه جـای عبـارت Time بایسـتی زمـان دل خواهـی 

را کـه می خواهیـد سیسـتم پـس از آن خامـوش شـود، بـر حسـب ثانیـه وارد کنیـد. 
بـه عنـوان مثـال قصـد دارید تـا رایانه شـما یک سـاعت دیگر بـه شـکل اتوماتیک 
خامـوش شـود، کافـی اسـت عبـارت Shutdown-s-t 3600 را در Run وارد کرده 
و در نهایـت Enter بزنیـد. پـس از ایـن کار خواهیـد دیـد پنجره ای باز خواهد شـد 
کـه تایمـر آن تـا زمـان به صفر رسـیدن و خاموش کـردن سیسـتم، کار خواهد کرد. 

 لطفا در مورد فایل های سیستمی و کاربرد آن ها توضیح دهید. 
اگـر بخواهیـم تعریف مختصـر و کوتاهی از فایل های سیسـتمی را ارائـه دهیم، باید 
بگوییـم کـه ایـن فایل ها، فایل هایی هسـتند که در تشـکیل سیسـتم عامل شـرکت 
دارنـد و بـدون ایـن فایل هـا، عناصـر اصلی سیسـتم عامـل نمی تواننـد به خوبی کار 
کننـد؛ در حقیقـت سیسـتم عامـل مدیریـت خـود را بـر روی فایل هـای سیسـتمی 
انجـام می دهـد و از طریـق آن هـا تمامـی فرآیندهـای در حـال انجـام سیسـتم را 
کنتـرل می کنـد. فایل هـای سیسـتمی روال هـای پایـه ای در سیسـتم عامل هسـتند 
کـه سیسـتم عامل بـا اسـتفاده از ایـن روال ها تمـام برنامه هـاي درخواسـتی را اجرا 
می کنـد. ایـن فایل هـا در هنگام نصب سیسـتم عامـل بر روی هاردیسـک بارگذاری 
می شـوند و در اختیـار سیسـتم عامـل قـرار می گیرنـد. قـدرت هـر سیسـتم عامـل 
بـه قـدرت فایل هـای سیسـتمی آن و نحـوه مدیریـت سیسـتم عامـل بـر روی این 
فایل هـا بسـتگی دارد. فایل هـای سیسـتمی در سیسـتم عامـل وینـدوز بـا پسـوند 

*.dll شناسـایی می  شـوند.
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