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اين نرم افزار قابليتهاي متعدد و . به منظور تايپ و ويرايش متون استفاده كرده ايد Microsoft Wordاحتماأل شما نيز تاكنون با نرم افزار معروف 
ي پيچيدگي هاي اين ابزار دارا. وجود دارد ابزار مخصوص تايپ فرمول هاي پيچيده رياضي است Wordيكي از اين ابزارها كه در . گسترده اي دارد

 Microsoftاما جدا از اين قابليت ، . يد و همچنين كار با اين ابزار مقاديري زمان بر استآ خاص خود است و بيشتر به كار كاربران حرفه اي مي
Word رفته را در دل امكان انجام عمليات رياضي را به شكلي مخفي در خود جاي داده است ، به طوري كه به نوعي يك ماشين حساب تقريبأ پيش

كه به شما امكان انجام عمليات رياضي را به شكلي  Microsoft Wordدر اين ترفند قصد داريم به بررسي اين قابليت . خود جاي داده است
 .عمل ميكند Microsoft Wordاين ترفند بر روي كليه نسخه هاي  .سريع و در داخل خود نرم افزار ميدهد ، بپردازيم

   : بدين منظور
 . را اجرا كنيد Wordم افزار نر .1
 . كليك كنيد Customizeبر روي  Toolsاز منوي  .2
 . برويد Commandsدر پنجره جديد به تب  .3

 Toolsاز ستون ديگر،. را پيدا كرده و آن را انتخاب كنيد Tools  ،Categoryاز ستون . ستون خواهيد داشت 2اكنون يك پنجره داراي 
Calculate  اكنون ). وارد آخرجزء م(را پيدا كنيدTools Calculate را گرفته و آن را در جاي مناسبي از نوار ابزار باالي صفحه رها كنيد       

 )Drag & Drop  . ( 
 . را ببنديد Customizeدر جاي مناسبي از نوار ابزار جاي گرفت ، پنجره  Tools Calculateپس از اينكه دكمه 

 :ان مثال دو عدد را اين گونه بنويسيد، به عنو Wordحال در يك صفحه خالي 
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 . عملگر رياضي هم مابين دو خط عدد جاي گيرد. از خطي بعدي جدا گردد Enterهر عدد با يك 
 :يا دو عدد را پشت سر هم و به شكل زير وارد كنيد
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كه ايجاد كرديد ،  Tools Calculate، بر روي دكمه ) كنيد  Highlight( خط را با موس بگيريد و به حالت انتخاب درآوريد  3اكنون اين 
 . كليك كنيد

 .است نمايان شود 1042را همزمان فشار دهيد تا پاسخ كه در اينجا به فرض  Ctrl+Vسپس در خط بعدي ، دكمه 
تفاوت ميشود كه در جدول زير ليست كليه اين تنها عملگر شما براي عمليات م. اين كار را ميتوانيد با كليه اعداد چند رقمي و چند تايي صورت دهيد

  :عملگر ها را مشاهده ميكنيد

 
 

 هاي كامپيوترترفند
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  ترفند هاي كيبورد 
در اين ترفند قصد داريم روش هاي بسيار جالبي را به شما معرفي كنيم كه با استفاده از آنها ميتوانيد سيستم خود را تنها با  -1

 Switch Userو  Standby  ،Hibernate  ،Logoff  ،Restart  ،Shutdownاستفاده از چند كليد موجود بر روي صفحه كليد 
الزم به ذكر است كه كمتر كسي از اين ترفندها آگاه است و همچنين با استفاده از آنها ميتوانيد سرعت كار با كامپيوتر را بيشتر . نماييد
 . كنيد

 :بدين منظور
 :كردن Shutdownبراي  •
حرف  Startرا فشار داده و پس از نمايش منوي ) Ctrlو  Altمابين كليدهاي ( Winورد ، ابتدا دكمه نمودن سيستم با كيب Shutdownبراي 

U خواهيد ديد كه سيستم خاموش ميشود. انگليسي را دوبار با اندكي مكث ميزنيم. 
 :كردن Restartبراي  •
اين بار  Startرا فشار داده و پس از نمايش منوي ) Ctrlو  Altمابين كليدهاي ( Winنمودن سيستم با كيبورد ، ابتدا دكمه  Restartبراي 

 .ميشود Restartخواهيد ديد كه سيستم . را با اندكي مكث ميزنيم Rو سپس  Uكليدهاي 
 :كردن Standbyبراي  •
اين بار  Startي را فشار داده و پس از نمايش منو) Ctrlو  Altمابين كليدهاي ( Winنمودن سيستم با كيبورد ، ابتدا دكمه  Standbyبراي 

 .ميشود Standbyرا با اندكي مكث ميزنيم ، خواهيد ديد كه سيستم  Sو سپس  Uكليدهاي 
 :كردن Hibernateبراي  •
اين بار  Startرا فشار داده و پس از نمايش منوي ) Ctrlو  Altمابين كليدهاي ( Winنمودن سيستم با كيبورد ، ابتدا دكمه  Standbyبراي 

 .ميشود Hibernateرا با اندكي مكث ميزنيم ، خواهيد ديد كه سيستم  Hو سپس  Uكليدهاي 
 :كردن Logoffبراي  •
اين بار كليد  Startرا فشار داده و پس از نمايش منوي ) Ctrlو  Altمابين كليدهاي ( Winنمودن سيستم با كيبورد ، ابتدا دكمه  Logoffبراي 

L سيستم  خواهيد ديد كه. را دوبار با اندكي مكث ميزنيمLogoff ميشود. 
 :كردن Switch Userبراي  •
اين  Startرا فشار داده و پس از نمايش منوي ) Ctrlو  Altمابين كليدهاي ( Winنمودن سيستم با كيبورد ، ابتدا دكمه  Switch Userبراي 

 .ميشود Switch Userرا با اندكي مكث ميزنيم ، خواهيد ديد كه سيستم  Sو سپس  Lبار كليدهاي 
 
در اين ترفند قصد داريم تا شما را با چندين ترفند ريز و درشت آشنا كنيم كه با استفاده از آنها ميتونيد بهترين استفاده را از  -2

با دانستن اين ترفندها ميتوانيد اعمال زيادي را با استفاده از صفحه كليد انجام دهيد و در نتيجه سرعت كار با . كيبورد خود ببريد
 . تا اندازه زيادي باال ببريد كامپيوتر را

  
  .را زماني كه در حال كشيدن فايلي هستيد به طور همزمان فشار دهيد فايل مزبور كپي مي شود CTRLاگر كليد  
از فايل  SHORTCUTرا زماني كه در حال كشيدن فايلي هستيد به طور همزمان فشار دهيد  CTRL+SHIFTاگر كليدهاي  

 .مورد نظر ايجاد مي شود
را فشار دهيد از اجراي برنامه  SHFTخود هستيد اگر همزمان كليد CD - ROMني كه در حال قرار دادن سي دي درون زما 

AUTORUN شما اجتناب مي كند. 
 . را فشار دهيد F11ببينيد كافي است كليد Full Screenهنگامي كه در حال مشاهده صفحه وب هستيد و مي خواهيد آن را  
 .را از آيتم انتخاب شده مشاهده مي كنيد Propertiesرا بطور همزمان فشار دهيد پنجره  ALT+ENTERاگر كليدهاي  
 .مي توانيد ميان بخشهاي مختلف صفحه نمايش و يا پنجره فعال جابه جا شويد F6با استفاده از كليد  
 .را همزمان بفشاريد تا تغييرات بين پنجره ها را مشاهده كنيد ALt + Tabكليدهاي  
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  اده از ماشين حساب بعنوان يك مرورگر اينرتنتياستف 

يك ماشين حساب تقريبأ پيشرفته كه كار آن . احتماأل گذر شما نيز تاكنون به ماشين حساب موجود در ويندوز افتاده است
اما در اين ترفند قصد داريم به وسيله يك روش مخفي ، از طريق همين ماشين حساب كاري . انجام عمليات رياضي است

 !به نوعي آن را تبديل به يك مروگر صفحات اينترنتي كرد. نيم كه بتوان كليه سايت هاي اينترنتي را با آن مشاهده كردك
  

  
  
  
  

  .ابتدا به اينترنت وصل شويد :براي اين كار
 .اجرا كنيد Start > All Programs > Accessoriesرا از طريق  Calculatorبرنامه 

 . برنامه باز ميشود Helpپنجره جديد و مربوط به يك خواهيد ديد . كليك كنيد Help Topicsبرنامه روي  Helpاز منوي 
 .به چشم ميخورد ، بر روي آيكون عالمت سوال زرد كليك كنيد Calculatorاكنون از باالي پنجره ، سمت چپ ، محلي كه عبارت 

 .كوچكي باز ميشودخواهيد ديد كه پنجره . كليك كنيد Jump to URLدر داخل منو بر روي 
، آدرس سايتي كه ميخواهيد به آن وارد شويد مثأل  Jump to this URLاكنون كافي است در فيلد مخصوص 

http://www.tarfandestan.com  را وارد كنيد و روي دكمهOK كليك كنيد . 
 . حاال چند ثانيه صبر كنيد تا پنجره سمت راست ، صفحه اينترنتي شما لود شود

 .رتيب شما يك مروگر مخفي در اختيار خواهيد داشتبه اين ت
  .الزامي است http//:الزم به ذكر است براي وارد كردن آدرس اينترنتي ، وارد نمودن 

  
 
  
  
 
  
  
  

CD  ياDVD كند؟ دستگاه صداي عجيبي از خود  مورد عالقه شما ديگر كار نمي
هاي زيادي مشاهده شود؟ در  ل آن را اجرا كند؟ يا ممكن است در سطح زيرين خشكشد تا بتواند محتويات داخ دهد و يا مدت زيادي طول مي مي

خود بگذريد يا راه بهتري نيز وجود دارد؟ در اين ترفند قصد داريم با استفاده  DVDيا  CDاين حالت چاره چيست؟ آيا بايد از خير استفاده مجدد از 
 .ا مجددأ قابل استفاده نماييمخش دار خود را نجات دهيم و آن ر CDاز يك روش جالب ، 

احتياج داريد كمي خميردندان را روي دستمال و يا پارچه پخش كنيد و سپس در   براي پوليش كردن تنها به خميردندان و يك دستمال  نرم: راه حل
ها از بين  هنگامي كه خش. ايج باشيدبايد تنها پس از چند حركت بتوانيد شاهد اولين نت. دار را با دستمال پوليش كنيد اي صفحه خش حالت دايره

 . اي كه بدون كرك باشد پاك و خشك كنيد را با آب بشوريد و آنرا با دستمال يا پارچه CDرفتند، 
 DVDو يا فيلم  Audio CDاگر داراي يك . آز آن تهيه كنيد backupشما دوباره اجرا شد، بهتر است سريعا يك  CDاگر : كپي اضافي

 Toolافزار  هاي فايلي، به شما نرم دي وي دي و يا دي براي سي. پي كردن از برنامه مورد نظر خودتان استفاده كنيدباشيد براي ك مي
unstoppable Coper توانيد در سايت زير دانلود كنيد  افزار را مي اين نرم. كنيم را معرفي مي: 

www.pcwelt.de/doenloads/tools-utilities/sonstiges/407801/index.html 

 دارخشCDنجات 
 !خميردندان با 

 ماشين حساب و مرورگر اينترنت
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 .هاي خود را نجات دهيد باشد، فايل ندهد كه حتي در صورتي كه مديا به سختي قابل خواند افزار اين شانس را به شما مي اين نرم
  
  
  
  

را ميتوان معروفترين و همچنين قدرتمندترين نرم افزار  WinRarدر حاضر نرم افزار 
م افزار به منظور فشرده سازي بسياري از كاربران از اين نر. فشرده سازي فايل دانست

     اما از اين. استفاده ميكنند zipو  rarفايلها و همچنين باز كردن فايلهاي فشرده 
قصد داريم به معرفي ترفندي  جادر اين! نرم افزار ميتوان استفاده ديگري نيز كرد

كس بپردازيم كه با بهره گيري از آن ميتوان يك فايل يا يك فولدر را در داخل يك ع
به شكلي كه پس از مخفي سازي شما تنها يك عكس خواهيد داشت و ! مخفي ساخت

ميتوان به فايل دسترسي  WinRarتنها با باز كردن عكس توسط خود نرم افزار 
 .از اين ترفند ميتوان به عنوان يك شيوه بسيار حرفه اي مخفي سازي فايل و فولدر نام برد. داشت

 
 :براي اين كار
 .و همچنين فايل يا فولدري كه ميخواهيد مخفي كنيد نياز خواهيد داشت JPGو يا  GIFايل تصوير با فرمت شما به يك ف

 Add toبدين منظور روي آن راست كليك كرده و . فشرده سازي كنيد WinRarابتدا بايد بايد فايل يا فولدر مورد نظر را توسط خود نرم افزار 
archive نام آن را محض نمونه . را انتخاب كنيدTarfandestan.rar بگذاريد . 

نام دارد قرار  Tarfandestan.jpgاكنون اين فايل فشرده كه قصد مخفي سازي آن را داريد را در كنار تصوير مورد نظر خود كه به عنوان مثال 
 .دهيد

 .يعني اين دو فايل در كنار هم و در يك پوشه
 .شويد Command Promptبزنيد تا وارد  Enterرا وارد كرده و  cmdشده و دستور  Runوارد  Startحال ، از منوي 

از دستور  CMDيادآوري ميشود براي تعويض دايركتوري در . (به فولدري كه اين دو فايل در آن قرار دارد مراجعه كنيد CMDاكنون در داخل 
cd استفاده ميشود(. 

  :بزنيد Enterوارد كرده و  CMDدر  پس از مراجعه به دايركتوري مورد نظر ، كافي است كد زير را
  
 

Copy /b Tarfandestan.jpg + Tarfandestan.rar New-Tarfandestan.jpg 
 
  

نام فايل فشرده كه قصد مخفي سازي آن را داريم و در پايان  Tarfandestan.rarنام عكس اوليه ،  Tarfandestan.jpgدر كد فوق 
New-Tarfandestan.jpg يد است كه فايل فشرده در آن مخفي ميشودنام عكس توليدي جد. 

تصوير . ايجاد شده است New-Tarfandestan.jpgحاال كافي است به فولدري كه فايلها در آن موجود بود مراجعه كنيد ، يك عكس با نام 
 !ه قابل مشاهده نيستاين عكس همان عكس اوليه است ، اما در داخل اين عكس جديد فايل فشرده ما نيز مخفي شده است كه به هيچ وج

 Choose Programروي  Open withاما براي دستيابي به فايل مخفي شده كافي است روي عكس توليد شده راست كليك كرده و از 
عكس شما  WinRarخواهيد ديد كه نرم افزار . كنيد OKرا انتخاب نموده و  WinRarدر صفحه باز شده از ميان ليست برنامه ها . كليك كنيد

را بزنيد تا فايل  Extract toدكمه  WinRarحاال كافي است در ! به گونه اي اجرا ميكند كه فايل مخفي شده در دل عكس نيز پديدار ميگرددرا 
  .فشرده از دل عكس خارج گردد

 
 .همان طور كه ذكر شد اين روش يك روش بسيار حرفه اي براي مخفي سازي فايل و فولدر ميباشد •

  مخفي كردن يك فايل يا فولدر در داخل يك عكس
 Winrarبا استفاده از نرم افزار
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شما نيز اين موضوع پيش آمده باشد كه دوست داشته باشيد بدانيد هزينه تلفن ممكن است براي 
يا حتي هزينه موبايلتان در ماه جاري و از فالن . همراهتان در يك برهه زماني خاص چقدر خواهد آمد

مشخصأ با صبر كردن تا رسيدن به سر ماه و دريافت قبض . دشاب تاريخ تا فالن تاريخ چقدر مي
با استفاده از اين ترفند هر ! اما راه بسيار بهتري وجود دارد. يتوانيد به اين موضوع پي ببريدموبايلتان م

لحظه كه اراده كنيد مي توانيد صورتحساب موبايلتان را آنگونه كه دلخواهتان هست بر روي موبايل 
 !دريافت كنيد SMSخود به شكل 
آمده است بفرستيد تا به درخواستتان طبق الگويي كه در زير  SMSكافيست تا يك  :بدين منظور

 :پاسخ داده شود
شانزدهم "تا  "1386شانزدهم فروردين ماه "فرض كنيد ميخواهيد صورتحساب خود از تاريخ 

 .را داشته باشيد "1386ارديبهشت ماه 
 :ارسال كنيد 30009را تايپ كرده و به شماره ي  SMSبا استفاده از كاراكترهاي انگليسي اين 

860116,860216 
 :دقت كنيد

 860116: تاريخ شروع)1(
 ,: كاما)2(
 860216: تاريخ خاتمه)3(

 : اي برايتان ارسال ميشود ، به عنوان مثال SMSدر پاسخ به اين درخواست شما چنين 
]860116,860216 

SMS: 45158 
Shahri: 10566 

BeineShahri: 20219 
Jabejaei: 1382 

JameMablagh: 77325 
Moshtarake gerami ba pardakhte bemoghe ma ra yari farmaeid 

 )كليه ي هزينه ها به ريال مي باشد(
  .در پايان هم ذكر اين نكته الزامي است كه پاسخگويي به درخواست شما ممكن است مدتي طول بكشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اكنون قصد داريم يك ترفند جالب را به شما . استفاده ميشود را ميشناسيد PDFكه براي اجراي فايلهاي  Adobe Readerمطمئنأ شما نيز نرم افزار 
يعني برنامه متون . با صداي نرم افزار گوش بدهيد خود را كه توسط اين برنامه اجرا كرده ايد ، PDFمعرفي كنيم كه با استفاده از آن ميتوانيد فايلهاي 

 ! انگليسي شما را به سادگي براي شما ميخواند و شما گوش ميكنيد
 .تنها متون انگليسي را براي شما ميخواند Adobe Readerبراي اين كار دقت كنيد كه 

 !در غير صورت الم تا كام حرف نميزند. ندرا پشتيباني ميكند كه از صفحات زياد ساخته نشده باش PDFديگر اينكه فايلهاي 
 :بدين منظور

 .اجرا كنيد Adobe Readerمورد نظر را توسط نرم افزار  PDFفايل 
 :سپس با استفاده از كليدهاي تركيبي كيبورد اعمال زير را انجام دهيد

 خواندن كل متن شما=  Ctrl + Shift + Bكليدهاي 
 حه اي كه در آن هستيدخواندن صف=  Ctrl+ Shift + Vكليدهاي 
 متوقف كردن عمل خواندن نرم افزار=  Ctrl + Shift + Eكليدهاي 
 ادامه دادن عمل خواندن نرم افزار =  Ctrl + Shift + Cكليدهاي 

  تلفن همراه تاندريافت هزينه 

 



 مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
 

 
 
 

  Gmailافزايش سرعت باز شدن صفحات  •
اين سرويس به مرور تكميل يافت و . ميگذرد)  Gmail( گوگل  مدت زمان زيادي از بازگشايي سيستم ايميل

به ويژه پس از آن كه عضويت . در حال حاضر يكي از ارائه دهندگان پر طرفدار خدمات ايميل در جهان ميباشد
، همواره از مشكل دير باز شدن اوليه  اما كاربران ايراني كه از خطوط اينترنتي با سرعت پايين استفاده ميكنند. در آن ديگر نيازي به دعوت نامه ندارد

در اين ترفند قصد داريم روشي را معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد به نوعي ميانبر زده و به صفحه . گله داشته و دارند Gmailصفحه 
Gmail خود به شكلي سريع وارد شويد. 

اكنون  .كنيد استفاده http://m.gmail.com، از آدرس  Gmailگين كردن به كافي است به جاي وارد كردن صفحه مربوط به لو :بدين منظور
    .ميل شما با سرعتي باالتر و البته بدون نمايش متعلقات اضافي باز خواهد شد

  
  روشن شدن كامپيوتر در زمان دلخواه •

 . شويد  Setupوارد محيط  F1يا  Delشدن كامپيوتر با زدن كليد  Restartدر هنگام روشن شدن يا  -1   
 . را پيدا كنيد  Power Management Setupي گزينه -2
 .را فعال كنيد  PWron/Resume by alarmي  سپس گزينه -3
 .زمان مورد نظر خود را بنويسيد  Time alarmي تاريخ خود را بنويسيد و در گزينه Date alarmي  در گزينه -4
حال در تاريخ و ساعت . ات كامپيوتر خود را خاموش كنيد و فقط سيم برق كامپيوتر به پريز باشد و ذخيره اطالعات و تغيير F10با فشردن كليد  -5

  .مورد نظر شما كامپيوتر بصورت اتوماتيك روشن مي شود
  

 Explorerو  My Computerمخفي كردن درايوها در  •
  

توليدات نرم افزاري بسياري هم جهت  .ي كردن اطالعات استيكي از پرسشهاي متداول و مورد عالقه بسياري از كاربران كامپيوتر چگونگي مخف
دروني پوشش دادن اين نياز موجود ميباشد كه بعضي بصورت رايگان و بعضي با هزينه هاي باال قابل تهيه است و غير از اين، استفاده از امكانات 

سترسي به منابع از طريق شبكه و بصورت محلي نيز امكان د NTFS Permissionو  Share Permissionسستم عامل مايكروسافت نظير 
در اينجا شما فرا . با همه اين احوال باز روشي كه بتواند درايوها را از ديد افراد مخفي نگاه دارد موضوعي قابل توجه است .را نيز قابل كنترل مينمايد

 .د افراد مخفي نگاه داريددرايوهاي كاربر فعال فعلي را از دي XPو  2000خواهيد گرفت كه چگونه در ويندوز 
مخفي نگاه ميدارد هر چند با وارد كردن نام آن در  Explorerو  My Computerدرايو مورد نظرتان را در  ،اعمال اين تغييرات در رجيستري

Explorer قابل دسترس ميباشد: 
 .را بزنيد OKو دكمه  regeditكليك كنيد و بنويسيد  Runو سپس  Startبر روي  -1
: كليد مقابل برويد به -2

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer  
      ايجاد كنيد و نام آن را DWORD Valueدر قسمت سمت راست بر روي دكمه سمت راست ماوس كليك كرده و يك مقدار جديد  -3

No Drives قرار دهيد . 
تغيير دهيد و از جدول زير براي مخفي  Decimalرا به  Baseد ايجاد شده دوباره كليد كنيد و براي انجام ورودي حاال بر روي مقدار جدي -4

حال كافيست يكبار سيستم را . را وارد كنيد 32را داريد مقدار  Fبعنوان مثال چنانچه قصد مخفي كردن درايو : كردن هر يك از درايوها استفاده كنيد
آنها را با هم جمع  Decimalهمچنين اگر قصد داشتيد چند درايو را همزمان مخفي كنيد بايد مقادير . نيد تا نتيجه اعمال شوددوباره راه اندازي ك

در . را وارد نماييم 56را جمع كرده و مقدار  32و  16، 8بايد مقادرير  Fو  D ،Eكنيد و نتيجه را وارد كنيد بعنوان نمونه براي مخفي كردن درايوهاي 
 .كليه درايوها حذف ميشوند 67108863استفاده از مقدار  صورت
پس  ،بيني و جبران ناپذيري بدنبال داشته باشد بياد داشته باشيد كه اعمال تغييرات نادرست در رجيستري ويندوز ميتواند نتايج غير قابل پيش: توجه

  .دحتماً قبل از اعمال هر تغييري در رجيستري از آن يك كپي پشتيبان تهيه كني


