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J    سـالم بایـت، در صورت امکان راهی سـریع و آسـان بـرای فعال و 
غیـر فعال کردن کارت شـبکه در ویندوز آمـوزش دهید:

ممکــن اســت بــه دالیــل مختلــف مایــل بــه فعــال کــردن یــا غیرفعــال کــردن یکــی 
ــط  ــه محی ــا ورود ب ــن کار ب ــید. ای ــه باش ــده در رایان ــبکه نصب ش ــای ش از کارت ه
Network Connections در Control Panel وینــدوز شــدنی اســت امــا اگــر ایــن 

ــد، طــی کــردن  ــاوب انجــام دهی ــه طــور متن ــن کار را ب ــن باشــد کــه ای ــد ای نیاز من
ایــن مســیر در هــر بــار انجــام آن ممکــن اســت خســته کننده باشــد. از وینــدوز 8 بــه 
ــام Airplane Mode توســط مایکروســافت اضافــه شــده اســت  ــه ن بعــد قابلیتــی ب
کــه بــا فعــال کــردن آن، کارت شــبکه بیســیم وینــدوز بــه صــورت ســریع غیرفعــال 
می شــود امــا راه ســریعی بــرای غیرفعــال کــردن یــا فعــال کــردن کارت هــای شــبکه 
ــرای  ــه نحــوه معرفــی راهــی آســان و ســریع ب ــدارد. در ادامــه ب غیربیســیم وجــود ن
ــا  ــدوز ب ــبکه در وین ــای ش ــک از کارت ه ــر ی ــردن ه ــال ک ــردن و غیرفع ــال ک فع

اســتفاده از یــک کلیــد میانبــر خواهیــم پرداخــت.
ابتدا کلید های ترکیبی Win+R را فشار دهید.

در پنجره Run عبارت ncpa.cpl را وارد کرده و Enter بزنید.
پـس از بـاز شـدن پنجـره Network Connections بـر روی کانکشـن کارت شـبکه 
مـورد نظـر خـود راسـت کلیک کـرده و Create Shortcut را انتخـاب کنیـد. در پنجره 
بعـدی کـه بـرای شـما بـاز می شـود روی دکمـه YES کلیـک کنیـد. حـال بـه صفحـه 
دسـکتاپ خـود مراجعـه نماییـد. میانبـری از کانکشـن مـورد نظـر در صفحه دسـکتاپ 

بـه چشـم می خـورد.
اکنـون بـر روی ایـن شـورت کات ساخته شـده راسـت کلیـک کـرده و Properties را 
 Shortcut بـر روی قسـمت مقابـل Shortcut انتخـاب نماییـد. حـال در همـان تـب
Key کلیـک نماییـد و بـه دلخـواه خود یـک کلیـد میانبـر را وارد نمایید (به عنـوان مثال 

.(1+Ctrl+Shift

سپس بر روی دکمه OK کلیک نمایید.
از ایـن پس با فشـردن کلیـد ترکیبـی Ctrl+Shift+1 در هـر محیطی از وینـدوز، کارت 
شـبکه غیرفعـال شـده و با فشـردن مجـدد این کلیـد میانبر، کارت شـبکه فعـال خواهد 

. شد

J    سـالم بایت، آیـا راهی وجود دارد کـه بتوان با اسـتفاده از آن حالت 
نمایـش صفحه دسـکتاپ ویندوز 10 را به یک پوشـه اسـتاندارد تبدیل 

کرد؟
دســکتاپ وینــدوز در واقــع چیــزی جــز یــک پوشــه بــا قابلیت  هــای خــاص نیســت. 
در وینــدوز 10 می توانیــد بــا اســتفاده از دو کلیــد ترکیبــی، حالــت نمایــش آیکن  هــا و 
شــورت کات  هــای صفحــه دســکتاپ را بــه گونــه ای تغییــر دهیــد کــه حالــت نمایــش 
آن ماننــد دیگــر پوشــه  های وینــدوز شــود. بــدون شــک تــا بــه حــال کاربــران اندکــی 
ــص  ــران متخص ــدی جزو کارب ــا ح ــد ت ــما بای ــد و ش ــه کرده ان ــت را تجرب ــن حال ای
باشــید کــه تصمیــم بــه ایــن کار گرفتــه باشــید. بــه هــر حــال بــرای ایــن کار بایــد 
ــد. ســپس کلید هــای  ــه کنی ــدوز مراجع ــه صفحــه دســکتاپ وین ــز ب قبــل از هــر چی
ــت  ــه حال ــد ک ــد دی ــد از آن خواهی ــد. بع ــار دهی ــی ctrl+shift+0+8 را فش ترکیب
نمایــش آیکن  هــای صفحــه بــه صــورت لیســت بــرای شــما تغییــر خواهــد کــرد. در 
گام بعــدی بایــد کلیــد کنتــرل را گرفتــه و غلتــک روی مــاوس خــود را بچرخانیــد. بــه 
ایــن ترتیــب می توانیــد انــدازه ایــن آیکن  هــا را بزرگتــر یــا کوچکتــر کنیــد امــا اگــر 
ــات  ــا جزئی ــه صــورت تــک ســتونه همــراه ب ــد کــه نمایــش آیکن  هــا ب تمایــل داری
ــن  ــد. در ای ــی ctrl+shift+6 را فشــار دهی باشــد کافــی اســت کــه کلید هــای ترکیب
صــورت هــم نحــوه نمایــش آیکن  هــا بــه صــورت یــک لیســت تــک ســتونه همــراه 
ــا جزئیــات تغییــر خواهــد کــرد. بــرای ایــن کــه بتوانیــد ظاهــر آیکن  هــای خــود را  ب
در صفحــه دســکتاپ بــه همــان شــکلی کــه از ابتــدا بــود بازگردانیــد کافــی اســت کــه 
ابتــدا روی فضــای خالــی از صفحــه دســکتاپ خــود کلیــک راســت کــرده و ســپس از 
منویــی کــه بــرای شــما بــاز می شــود گزینــه view را انتخــاب کــرده و ســپس روی 
ــه  ــد روی گزین ــال می توانی ــوان مث ــه عن ــد. ب یکــی از اندازه  هــای آیکــن کلیــک کنی

Medium Icon کلیــک کنیــد.

J    سـالم بایـت، تعـدادی از کلید هـای کیبورد مـن در وینـدوز 10 کار 
نمی کنـد، بـرای حل این مشـکل چـه کار بایـد بکنم؟

یکــی از مشــکالت شــایعی کــه بســیاری از کاربــران اســتفاده کننده از لــپ تــاپ بعــد 
از نصــب وینــدوز 10 بــا آن روبــه رو شــده اند کار نکــردن برخــی از کلید هــای کیبــورد 
ــد  ــکل می توانی ــن مش ــل ای ــرای ح ــت. ب ــا num lock اس ــه function ی از جمل
مراحــل زیــر را بــه ترتیــب طــی کنیــد. ابتــدا روی دکمــه start کلیــک کنیــد و ســپس 
روی settings کلیــک کنیــد. در مرحلــه بعــدی system را انتخــاب کنیــد. حــال روی 
 synaptics کلیــک کــرده و در لیســت برنامه  هــای موجــود apps & features گزینــه
pointing device را یافتــه و آن را حــذف کنیــد. ســپس وینــدوز را ریســت کنیــد تــا 

مشــکل حــل گــردد.

نظارت بر فعالیت  های کارمندان

و  دارد  که  مزایایی  کنار  در  اینترنت،  و  رایانه  از  استفاده 
شدن  ساده تر  و  کار ها  جریان  به  بخشیدن  سرعت  باعث 
ارتباطات می شوند، معایبی را هم دارد. یکی از معضالتی 
که با فراگیر شدن به کارگیری رایانه ها در منازل و اداره  ها 
از  مضر  بعضاً  و  نادرست  استفاده  های  آمد،  وجود  به 
سیستم  های خانگی/اداری و مواجه شدن با تهدیداتی است 
که کاربران در پیش روی دارند. در این حیطه، تعداد قابل 
توجهی از والدین و مدیران همیشه نگران استفاده ناصحیح 
فرزندان یا کارمندان خود از کامپیوتر هستند و همیشه به 
دنبال روشی برای کنترل و نظارت بر فعالیت  های مختلف 
آن  ها می باشند. همیشه هم نمی توان گفت که فردی که 
از رایانه و اینترنت در محیط کاری خود استفاده می کند، 
متوجه این جریان می باشد. در بسیاری از مواقع جذابیت 

می شود  باعث  اجتماعی  شبکه  های  نظیر  سایت  هایی 
این  در  را  خود  وقت  از  بسیاری  زمان  مدت  کارمندان  که 
شبکه  ها بگذرانند بدون این که به طور کل متوجه زمان از 
دست رفته خود باشند. به همین خاطر بد نیست که بتوان 
با استفاده از راه حلی، این جریان را مدیریت کرد و به نحوه 
فعالیت کارمندان به شکلی نامحسوس نظارت داشت و به 
شکلی مناسب در رابطه با رفتار آن  ها عکس العمل نشان 
تخصصی  کامل و  بسیار  یک نرم افزار  کار  این  برای  داد. 
وجود دارد. Spyrix Personal Monitor نام نرم افزاری 
جامع و کاربردی است که به مدیران/والدین کمک می کند 
تا در عین دور بودن از سیستم و مشاهده نکردن صفحه 
نمایشگر، نظارت دقیقی بر فعالیت  هایی که کاربران رایانه 
کامل  طور  به  نرم افزار  این  باشند.  داشته  می دهند  انجام 
بر تمام اقدامات کاربر ناظر بوده و کوچکترین فعالیت آن  ها از 
جمله فشردن هر کلید از صفحه کلید، فعالیت در شبکه  های 
اجتماعی مجازی (مانند فیس بوک)، وب گردی  ها، استفاده 
از نرم افزار های مختلف (مانند انواع برنامه  های پیام رسان)، 
فایل  های  با  که  اعمالی  کلیه  و  شده  گرفته  پرینت  های 
هارد  کارت  ها،  مموری  دی وی دی،  سی دی،  در  مختلف 
دیسک، USB و... انجام می گیرد را ثبت و ضبط می کند. 
از جمله قابلیت  ها و امکانات این برنامه کاربردی می توان 
به مواردی نظیر امکان نظارت از را دور، کی الگر پیشرفته 
از  گرفتن  عکس  شده،  تایپ  اطالعات  تمام  ثبت  برای 
صفحه نمایش، ضبط ویدئو از چهره کودکان هنگام کار 

از  گرفتن  عکس  سیستم،  دوربین  طریق  از  سیستم  با 
صدا  ضبط  و  شده  تعیین  زمانی  بازه  های  در  کاربر  چهره 
این  می توان  همچنین  کرد.  اشاره  میکروفن  طریق  از 
برنامه را به شکلی نامحسوس اجرا کرد. نکته جالبی که 
در رابطه با این برنامه وجود دارد این است که توسط نرم 
افزار های امنیتی دیگر نظیر آنتی ویروس، به هیچ عنوان 
قابل شناسایی نیست. این برنامه را می توانید از راه دور هم 
از روی سیستم  ها پاک کنید. امکانات دیگری نظیر ثبت 
صفحات و آدرس  های وب باز شده در مرورگر و همچنین 
موتور های  در  جست وجو  برای  شده  وارد  کلمات  ضبط 
جست وجوگر هم از دیگر قابلیت  های این برنامه می باشد. 
ضبط اقدامات انجام گرفته با نرم افزار های مختلف و حتی 
کنترل حافظه  های جانبی مانند هارد های اکسترنال و فلش 
مموری  ها با استفاده از این نرم افزار امکان پذیر است. در 
نهایت باید گفت که درست است که این دسته از برنامه  ها 
قرار  استفاده  مورد  مدیران  توسط  نظارتی  کار های  برای 
امنیت  صحیح  رفتار  با  که  می شود  پیشنهاد  اما  می گیرد 
و آرامش محیط کاری برای مدیر و کار مند حفظ گردد و 
در شرایط بحرانی از ابزار هایی این چنینی استفاده گردد 
تا اعتماد و اطمینان در محیط کاری به هیچ عنوان از بین 
نرود اما در رابطه با نظارت بر رفتار کودکان خود در استفاده 
گیرید. بهره  افزار ها  نرم  این  از  می توانید  فناوری  ها  از 
https://spyrix-personal-monitor.

en.softonic.com/

آشنایی با گوگل وب مستر
گوگل وب مستر چگونه به بهینه سازی سایت شما کمک می کند؟

یکی از مهم ترین موضوعاتی که صاحبان کسب و کار 
که  است  این  هستند،  درگیر  آن  با  مجازی  فضای  در 
گوگل،  جست وجوی  موتور  در  سایتشان  وب  رنکینگ 
باال باشد. به این معنی که اگر شما چیزی مرتبط با کار 
آن  ها در گوگل سرچ کردید، جزو نتایج اولیه ای قرار گیرند 
کار  این  برای  معموال  می دهد.  نشان  شما  به  گوگل  که 
کار  این  به  کلی  طور  به  و  دارد  وجود  بسیاری  راه  های 
می شود.  گفته   SEO یا  جست وجو  موتور  بهینه سازی 
از  یکی  و  است  متنوعی  بسیار  ابزار های  دارای  گوگل 
ابزار هایی که برای این کار وجود دارد، گوگل وب مستر 
نام دارد. google web master یکی از قدرتمندترین 
ابزار های گوگل می باشد که به مدیریت وب سایت ما در 
موتور جست وجوگر گوگل کمک می کند. به این صورت 
به  گوگل  جست وجوگر  می دهد  اطمینان  ما  به  اول  که 
ما  اختیار  در  اطالعاتی  سپس  دارد،  دسترسی  ما  سایت 
می گذارد که با مطالعه و پیگیری آن  ها درمی یابیم گوگل 
سایت ما را چگونه می بیند و برای بهینه سازی سایت خود 

چه مواردی است که باید در نظر بگیریم.

آیا گوگل به سایت ما دسترسی دارد؟
وجـود  شـما  ذهـن  در  کـه  ازسـواالتی  یکـی  شـاید 
دارد ایـن باشـد کـه آیـا گـوگل اصـال به سـایت شـما 
دسترسـی دارد یـا نـه. بـا اسـتفاده از گوگل وب مسـتر 
اطالعـات و امکاناتی در اختیار شـما قـرار خواهد گرفت 
کـه یکـی از آن  هـا اطمینـان از دسترسـی گـوگل بـه 
سـایت شماسـت. موارد دیگری نظیر امکان درخواست 
بررسـی مجـدد روبات  هـای تحلیلگـر گوگل از سـایت 
شـما و یـا امـکان مسـدود کردن دسترسـی بخشـی از 
سـایت بـرای روبات  هـای گـوگل و همچنین بررسـی 
عملکـرد محتوای سـایت بـه صورت نمودار هم توسـط 
وب مسـتر امکان پذیـر خواهـد بـود. مشـاهده خطا ها و 
مشـکالتی کـه باعث می شـود گوگل نتواند به درسـتی 
محتوای سـایت شـما را بررسـی کند نیـز با اسـتفاده از 

ابـزار گـوگل وب مسـتر امکان پذیـر می باشـد.

چگونه از وب مستر استفاده کنیم؟
1. بـرای اسـتفاده از ایـن ابـزار احتیـاج اسـت کـه یک 

اکانـت گـوگل یـا همـان جیمیل داشـته باشـید
2. پـس از ورود بـه حسـاب کاربـری خـود وارد لینـک 

 https://www.google.com/webmasters

شـویم. می 
 Sign in 3. در صفحـه ای کـه باز می شـود روی دکمـه

to Webmaster Tools کلیـک می کنیـم.

4. در این مرحله باید سایت خود را وارد کنید.
سـایت  مالکیـت  کـه  اسـت  الزم  بعـدی  گام  در   .5
خـود را بـه گـوگل ثابـت کنیـد کـه چنـد روش را بـه 
سـربرگ  از  کار  ایـن  بـرای  می کنـد.  پیشـنهاد  شـما 
Alternate methods گزینـه HTML tag را انتخاب 

کـرده و در کادر ظاهر شـده یک تـگ HTML در اختیار 
شـما قـرارداده می شـود کـه بایـد آن را کپـی کنیـد.
6. کد کپی شده را در تگ Head سایت خود قرار دهید.
7. پـس از ذخیـره تغییـرات دوبـاره بـه صفحـه گـوگل 
وب مسـتر بازگشـته و روی دکمـه verify کلیک کنید 
در ایـن مرحلـه شـما موفـق شـده اید کـه سـایت خود 
را در ابـزار وب مسـتر ثبـت کنیـد. در ادامـه شـما را بـا 

بخش  هایـی از ایـن ابـزار آشـنا خواهیـم کـرد.

داشبورد وب مستر
در ایـن صفحـه کـه صفحـه آغازیـن سـایتی کـه ثبت 
آخریـن  از  مختصـری  اطالعـات  اسـت،  کرده ایـد 
وضعیـت سـایت نمایـش داده می شـود. این ها شـامل 
اطالعاتـی در مـورد وضعیـت sitemap هـا، وضعیـت 
بازبینی سـایت توسـط موتور گـوگل و وضعیت کلمات 
سـایتتان  بـه  ورود  بـرای  شـده  جسـت وجو  کلیـدی 
اسـت. در منوی سـمت چـپ لیسـتی منویـی می بینید 
کـه از طریـق آن را سـایر قسـمت  های ایـن سـرویس 

می توانیـد دسـت پیـدا کنیـد.

sitemap مدیریت
Sitemap یـا بـه فارسـی نقشـه سـایت، بـه صـورت 

تعدادی اسـتاندارد عرضه شـده که اکثـر آن ها را گوگل 
در ایـن سـرویس پشـتیبانی می کند. همچنیـن گوگل 
ایـن امـکان را در اختیـار شـما قـرار می دهد که نقشـه 
سـایت رو بـه صـورت Feed یا «خـوراک» ثبـت کنید. 
بـا ثبت نقشـه سـایت گـوگل می تواند بسـیار سـاده تر 
و سـریع تر به مرور سـایت شـما بپـردازد و آدرس  هایی 
کـه ممکـن اسـت لینکی بـه آن ها داده نشـده باشـد را 
پیـدا کنـد. همچنیـن تغییـرات صفحـه خیلی سـریعتر 
شناسـایی خواهند شـد. اسـتفاده از این سـرویس خیلی 
موثـر اسـت و حتمـا حداقل یک نقشـه سـایت به ثبت 
برسـانید. پـس از ثبت نقشـه سـایت می توانیـد آخرین 
وضعیـت آن را بررسـی و تعداد لینک  های اضافه شـده 

بـه موتـور جسـت وجوی گـوگل را مشـاهده کنید.

Links to your site لینک  ها به سایت
در ایـن بخـش صفحاتی که لینک  هایی از سـایت  های 
می شـوند.  لیسـت  اسـت  شـده  داده  آن  بـه  دیگـر 
لینـک  بـرای  کـه  لینکـی  متـن  می تـوان  همچنیـن 
دادن اسـتفاده شـده اسـت را مشـاهده کرد. با اسـتفاده 
از ایـن ویژگـی مشـخص می شـود که کـدام صفحات 
بیشـتر مـورد پسـند مخاطبین قـرار گرفته اسـت که به 
آن لینـک داده انـد و از چـه واژگانـی برای لینـک دادن 
اسـتفاده کرده انـد. امـکان مشـاهده سـایت  های لینک 
بسـیار  بخش  هـای  مسـتر  وب  دارد.  وجـود  نیـز  داده 
متنـوع و امکانـات بسـیاری دارد که با یک مرور سـاده 

بـه سـادگی می توانیـد بـا آن  ها آشـنا شـوید.
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