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یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مســائلی که برای یک 
کاربر رایانه اهمیت دارد، میزان ســرعت رایانه هر کاربر 
است. این مشکل برای تمامی افراد اتفاق می افتد که بعد 
از مدتی که از خرید سیستمشــان می گذرد، سیستم کم 
کم کند شده و کارایی و سرعت اولیه را نخواهد داشت. 
در این حالت حتی شــما برای باز کردن یک فایل ساده 
هم مجبور می شوید که دقایق بسیاری را انتظار بکشید. 
این حالت دیر یا زود برای تمامی سیستم های رایانه ای 
رخ خواهد داد و  این مشــکل بــه 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 زیادی هم از یک کاربر در این میان 
هدر خواهد رفت تا برای کار کردن سیستم خودش انتظار 

بکشد. می توان با رعایت یک سری از مسائل و یاد گرفتن 
طرز استفاده صحیح از سیستم به مرحله ای رسید که این 
اتفاق در زمانی برای سیســتم ما رخ دهد که رایانه عمر 
خودش را کرده و دیگر قطعات آن کارایی الزم را ندارند. 
ما می توانیم با تمیز نگه داشــتن سیستم عامل سیستم 
رایانه خود باعث افزایش ســرعت 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 سیستم ایجاد شده  اند. 
برای این که این نیاز کاربران پاســخ داده شــود در این 
هفته نرم افزاری را به شــما معرفی خواهیم کرد که به 
آســانی ویندوز شما را تمیز کرده و سرعت سیستم شما 
،TuneUp Utilities را افزایــش دهد. این نرم افزار که 
 نام دارد یکی از بهترین نرم افزارهایی است که می توانید 
برای رفع این مشــکل از آن استفاده کنید. این نرم افزار 
با ســرعت بسیار باالیی اطالعات اضافی را پاک خواهد 
کرد و عالوه بر وینــدوز اطالعات اضافی نرم افزارهای 
نصب شــده روی آن را هم پاک خواهد کرد. عالوه بر 
این موارد شــاید این مشکل برای شما پیش آمده باشد 
Uni�  که پس از نصب یک برنامه نتوانید که دیگر آن را
stall کنید، با استفاده از TuneUp Utilities شما قادر 

Uni�  خواهید بود که تمامی برنامه های مورد نظر خود را
stall کنید. همچنین شما می توانید با استفاده از این نرم 

افزار رجیستری سیستم را به صورتی خاص تمیز کرده و 

رجیستری سیستم خود را کوچک کرده و باعث افزایش 
سرعت سیستم رایانه خود شوید. اگر احساس کردید که 
برای سیستم شما در اثر استفاده از این نرم افزار مشکلی 
به وجود آمده اســت باید این نکتــه را بدانید که تمامی 
تغییرات انجام شده با اســتفاده 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 در هنگام 
انجام کوچکترین تغییری در سیســتم قبل از انجام آن 
شما از آن اطالع پیدا کرده و به دقت آن مورد را بررسی 
کنید، در این صورت شما قادر خواهید بود که در صورت 
راضی نبودن از انجام هر گونه تغییری جلوگیری کنید. 
با اســتفاده از تون آپ، شما می توانید گزینه های اضافی 
در بخش اســتارت آپ سیســتم را پاک کرده و در این 
حالت سیستم شــما بعد از این که روشن شد با سرعت 
بسیار باالتری آماده کار خواهد شد چون تعداد برنامه هایی 
که در هنگام روشــن شدن سیستم اجرا می شوند، کمتر 
خواهد شــد. این نرم افزار در پــاک کردن موارد خاصی 
که در ویندوز وجود دارد حساسیت بسیار باالیی داشته و 
از دقت بسیار زیادی برخوردار است. پس شما می توانید 
با خیالی آســوده از آن استفاده کرده و همیشه ویندوزی 
تمیز و مرتب داشــته باشــید. شــما می توانید آخرین 
نســخه این نرم افزار را از ســایت شــرکت سازنده آن 
http://www.tune�up.com/download/

دانلود کرده و لذت استفاده از آن را تجربه کنید.

بســیاری از برنامه هایی که بعــد از نصب ویندوز به 
صورت پیش فرض روی این سیستم عامل قرار دارند 
می توانند بسیاری از نیازهای ابتدایی شما را رفع کنند. 
درســت اســت که در ابتدای نصب ویندوز تنها یک 
سطل زباله روی صفحه دسکتاپ خود می بینید، اما در 
پشت زمینه برنامه هایی وجود دارند که می توانند بسیار 
به درد بخور باشــند. این هفته به شما برنامه هایی را 
معرفی خواهیم کرد که برای مرتب سازی هارددیسک 
و رفع برخی مشکالت ســخت افزاری در این زمینه 

کمک حال شما خواهد بود.

	Disk	Defragment

اولین ابزاری که می تواند در این زمینه مورد اســتفاده 
شــما قرار بگیرد ابزار Disk Defragment ویندوز 
اســت. نحوه دسترسی به این برنامه مشابه دسترسی 
به ابزارهایی اســت که در شماره های قبل اشاره شد. 
یعنی باید به پوشه Accessories در نوار ابزار ویندوز 
مراجعه و سپس روی پوشه system Tools کلیک 
کنید با بتوانید ابزار Disk Defragment را مشاهده 
کنید. درباره کارکرد این ابزار که به کمک آن می توان 
فضای اشغال شده هارددیســک را سرو سامان داد. 
مفهوم این کارکرد را می توان به زبان ساده این گونه 
بیان کرد: فضای هارددیســک شما شامل خانه های 
حافظه متعددی اســت که در کنار هــم قرار گرفته 
و شــبکه ای از حافظه را ایجاد کرده اســت. زمانی 
که شــما اطالعاتی را روی هارددیسک خود ذخیره 
می کنیــد و یا اطالعات دیگــری را از روی آن پاک 
می کنید، بخشــی از خانه های این شبکه اطالعاتی 
هارددیســک پر و یا خالی می شــود. انجام این کار 
در دراز مدت باعث می شــود ذخیره سازی اطالعات 
روی هارددیســک نظــم و ترتیب خود را از دســت 
بدهــد و بایت و بیت ها به صورت نامنظم در کنار هم 
قرار بگیرند. بنابراین به مرور زمان این مرتب ســازی 
مشکالتی را برای دسترسی به اطالعات ذخیره شده 
ایجاد می کند که مهم ترین پیامد آن کاهش ســرعت 
دسترســی و به تبع آن کار کشــیدن بیش از حد از 
Disk Defrag�  هارددیسک خواهد شــد. کاری که

ment انجام می دهید این اســت که به مرتب سازی 

فضای اشغال شــده هارددیسک می پردازد تا سرعت 
دسترسی به آن ها افزایش یابد. 

کار با این ابزار نیز بســیار ساده است. شما باید پس 
از انتخــاب درایو مورد نظر خود برای مرتب ســازی 
 Analyze اطالعات ذخیره شده، ابتدای روی گزینه
Disk کلیک کرده و با پایان یافتن انجام این مرحله 

از کار گزینــه بعدی یعنــی Disk Defragment را 
انتخاب کنید.

	Disk	Cleanup	با	کار

یکــی دیگر از ابزارهایی کــه می تواند برای افزایش 
  Disk Cleanupراندمان کاری سیســتم مفید باشد
است. دسترسی به این ابزار نیز مشابه حالت قبل است 
و باید به پوشــه System Tools مراجعه کنید. پس 
از باز کردن این برنامه کافی اســت درایو مورد نظر 
خود را انتخاب کنید و در ادامه انجام کار را با کلیک 
روی گزینــه OK تایید کنید. این اقدام شــما باعث 
می شود سیستم پس از ارزیابی شرایط درایو مربوطه، 
صفحه ای را به شــما نمایش دهــد که از طریق آن 
می توانید بسیاری از اطالعات زائد و ناکارآمد موجود 
در آن درایو را از روی هارددیســک پــاک کنید. با 
اســتفاده از این ابزار بخش عمــده ای از فایل های 
بالاســتفاده که بودن آن ها روی هارددیســک فقط 
باعث اشــغال فضا می شــود پاک خواهد شد، بدون 
آن که مشــکل برای ســایر اطالعات شما به وجود 

بیاید. البته این ابزار ویندوز گاهی به صورت خودکار 
نیز فراخوانی می شــود. این اتفاق زمانی می افتد که 
حجم اطالعات ذخیره شــده روی یکی از درایوهای 
شــما و به خصوص درایو ویندوز از حد مجاز بیشتر 
می شــود و میزان فضای باقی مانــده در آن کفاف 
اجرای دستورات را نمی دهد. باید به این نکته اشاره 
کرد که در زمان اجرای هر دســتور و یا اســتفاده از 
هر برنامه ویندوزی، تعدادی از فایل های سیســتمی 
مربوط بــه ویندوز و آن برنامه مــورد نظر در درایو 
ویندوز هارددیسک ذخیره سازی می شود. هرچند این 
فایل ها پس از پایان کار شــما با آن نرم افزار خاص 
در درایو ویندوز نیز پاک می شود اما ساختار این کار 
شــرایط را به گونه ای ایجاد می کند که شما همواره 
برای اجرا برخی برنامه ها و دســتورات در سیستم به 
حافظه خالی در درایو ویندوز خود نیاز خواهید شــد. 
زمانی کــه این حافظه کمتر از حد مورد نیاز باشــد 
دستورات و برنامه های شما اجرای نخواهد شد مگر 
آن که حجم اطالعات ذخیره سازی شده در آن درایو 
را کاهــش دهید. در این شــرایط ویندوز به صورت 
خــودکار اســتفاده از Disk Cleanup را به شــما 
پیشنهاد می کند. البته حل این مشکل به کمک این 
ابزار قطعی و صددرصد نیســت. بنابراین پیشنهادی 
که متخصصان به کاربران ارائه می کنند این اســت 
که همیشه حجم درایو ویندوز خود را بیشتر از اندازه 
مــورد نیاز در نظر بگیرد تــا در روند نصب و اجرای 
برنامه های مختلف با چنین مشکالتی مواجه نشوند.

 در سیسـتم مـن آیکـون بلوتـوث از نـوار سـاعت در وینـدوز7 
حذف شـده اسـت، لطفـا راهنمایـی کنید کـه چگونـه می توانم این 

بازگردانم؟  را  آیکـون 
به منظور بازگرداندن آیکون بلوتوث بایسـتی مراحل زیر را انجام دهید:

Change Bluetooth Settingدرکادر جستجوی استارت بلوتوث را تایپ کنید و گزینه 
را انتخـاب کنیـد. در ایـن مرحله پنجره تنظیمات بلوتوث برای شـما باز می شـود که 
Show the Bluetooth icon in the notification area در آن بایسـتی گزینـه 

را تیک زده تا مجدد آیکون بلوتوث در کنار نوار ساعت ظاهر شود.

 می خواهـم انـدازه حاشـیه پنجره هـا در وینـدوز۸ را تغییـر دهم، 
لطفـا راهنمایـی کنیـد که چگونـه می توانم ایـن کاررا انجـام دهم؟ 
در وینـدوز 8 بـا اسـتفاده از ویرایشـگر رجیسـتری وینـدوز می توانید اندازه حاشـیه 
پنجره هـا را تغییـر دهیـد و آن را بـه سـلیقه خـود تنظیـم کنیـد. ایـن کار باعـث 
جذاب تـر شـدن ظاهـر وینـدوز نیـز می شـود. در ایـن ترفنـد بـه نحـوه  انجـام این 

می پردازیـم. کار 
بدین منظور:

پنجـره  در  اکنـون  بزنیـد.   Enter و  کـرده  وارد  را   regedit عبـارت   Run در 
برویـد: زیـر  مسـیر  بـه  وینـدوز  رجیسـتری 

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

کلیـک  دوبـار   BorderWidth روی  بـر  پنجـره  دیگـر  قسـمت  از  اکنـون 
کنیـد. مقـدار پیش فـرض آن 15- اسـت. اکنـون عـدد 0 را بـه جـای آن وارد 
 PaddedBorderWidth بـا  را  کار  ایـن  همچنیـن  کنیـد.   OK و  کـرده 
بدهیـد.  0 مقـدار  آن  بـه  و  دهیـد  انجـام  نیـز   -60 پیش فـرض  مقـدار   بـا 

اکنـون در صورتـی کـه پروسـه explorer.exe را از نـو راه انـدازی کنیـد و یـا 
وینـدوز خـود را Restart کنیـد، خواهیـد دیـد کـه تغییـر اعمـال شـده و لبه های 
پنجره هـا از قبـل نازک تـر شـده اند. شـما می توانیـد بـه جـای 0 اعـداد دیگـری 
کنیـد. تنظیـم  خـود  سـلیقه  بـه  را  پنجره هـا  حاشـیه های  و  کنیـد  وارد  نیـز   را 
پیش فـرض مقادیـر  اسـت  کافـی  نیـز  اولیـه  حالـت  بـه  بازگردانـی   بـرای 

PaddedBorderWidth و BorderWidth را مجـدد وارد کنید.

در   Charms نـوار  در  جسـتجو  تاریخچـه  می تـوان  چگونـه   
کنـم؟  پـاک  را  وینـدوز۸ 

 Charms می توانیـد بـه نـوار Win+C در وینـدوز 8 بـا اسـتفاده از کلیـد ترکیبـی
قسـمت  نـوار،  ایـن  در  موجـود  گزینه هـای  از  یکـی  باشـید.  داشـته  دسترسـی 
Search اسـت کـه به وسـیله آن می توانیـد به صـورت پیشـرفته محتویـات رایانه 

را جسـتجو کنیـد. کلیـه جسـتجوهای انجـام شـده بـه ایـن روش در تاریخچـه 
سیسـتم ذخیـره می شـود. در روش زیـر بـه نحـوه پـاک کـردن تاریخچه جسـتجو 
در نـوار Charms وینـدوز 8 خواهیـم پرداخـت. همچنیـن شـما می توانیـد به طور 

کلـی قابلیـت ذخیـره مـوارد جسـتجو شـده را نیـز غیرفعـال کنید.
بدین منظور: 

 Change کلیـک کنید.سـپس بـر روی Settings بـر روی Charms در نـوار
PC settings کلیـک کنید.اکنـون وارد بخـش  Search شـوید.حال بـا کلیـک 

کنیـد. حـذف  را  جسـتجو  تاریخچـه  می توانیـد   Delete history روی   بـر 
همچنیـن در صورتـی کـه قصـد دارید از ذخیره موارد جسـتجو شـده بعـدی پرهیز 
Let Windows save my searchs as future search sug�  کنیـد، گزینـه

gestions را بـر روی Off تنظیـم کنید.

شـبکه های  در  را   MAC آدرس هـای  فیلترکـردن  روش  لطفـا   
دهیـد. توضیـح  بی سـیم 

عنـوان بـا  کـه  اسـت  فـرد  بـه  منحصـر  شناسـه  یـک  دارای  دسـتگاهی   هـر 
Media Access Control address یـا همـان MAC address شـناخته مـی 

شـود. لپ تـاپ ، گوشـی هوشـمند ، تبلـت ، کنسـول بـازی شـما و یـا هـر چیـزی 
کـه از شـبکه هـای Wifi پشـتیبانی کنـد ، دارای ایـن شناسـه می باشـد. روتـر 
شـما می توانـد لیسـتی از مـک آدرس هـای متصـل شـده بـه آن را نمایـش دهـد. 
هم چنیـن روترهـا بـه شـما اجـازه مـی دهنـد تـا مـک آدرس هـا را فیلتر کـرده و 
مثـال بـه یـک یـا چنـد مـورد از آن اجـازه دسترسـی بـه شـبکه تـان را ندهیـد .با 
ایـن حـال ایـن روش نیـز چنـدان باعـث باال رفتـن امنیت نخواهد شـد . شـاید در 
مـورد افـراد عادی این روش کارسـاز باشـد ، اما افـرادی حرفه ای که سرشـته ای 
در بحـث امنیـت شـبکه دارنـد ، مـی تواننـد ترافیک وای فای شـما را شـنود کرده 
و بـه راحتـی مـک آدرس هایـی کـه به شـبکه شـما متصـل شـده اند را پیـدا کند. 
سـپس مـک آدرس دسـتگاه خـود را به یکی از مـک آدرس های مجـاز تغییر دهد 
و بـه شـبکه شـما متصـل شـود. البته عالوه بـر تغییر مـک آدرس بایـد کلمه عبور 

شـبکه شـما را هم داشـته باشـد.
ایـن روش شـاید مزایایـی داشـته باشـد ، امـا مسـلما معایبـی نیـز دارد . مثـال 
اگـر یکـی از آشـنایان شـما بخواهـد بـه شـبکه تـان متصـل شـود ، نیازمنـد 
ایـن اسـت کـه شـما در تنظیمـات بخـش فیلترینـگ مـک آدرس هـا تغییراتی 
به وجـود بیاوریـد . بایسـتی بدانیـد کـه اسـتفاده از یـک کلمـه عبـور قدرتمنـد 
WPA2 بهتریـن روش بـرای حفاظـت در برابـر دسترسـی غیـر  و رمزنـگاری 

مجـاز بـه شـبکه تان اسـت .

یک سیستم سریع تر داشته باشید
 گلسـا ماهیـان

برنامه هایی که از ابتدا هستند
آشنایی با برنامه هایی که به صورت پیش فرض در ویندوز وجود دارند
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مبتدیان


