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  دوز در صورت خرابي آنجلوگيري از نصب مجدد وين 
در اين حالت . احتماال براي شما هم پيش آمده كه نرم افزاري را روي دستگاهتان نصب كرده باشيد و تمام تنظيمات سيستمتان بهم ريخته باشد

و بدون نصب مجدد  جستاوقات مي توان از راه ميان بري بهره البته  گاهي . براي رهايي از مشكل ، بسياري اقدام به نصب مجدد ويندوز مي كنند
 .  ويندوز سيستم را به حالت قبل بازگرداند
وجود دارد كه يكي از  كاركرد هاي آن بازيابي و جلوگيري از هنگ شدن ويندوز در  System Restoreدر سيستم عامل ويندوز ابزاري به نام 

  .مواقع حساس و اضطراري است
 System Restore  در حقيقت تنظيمات صحيح ويندوز را به خاطر مي سپارد و آن را در محلي در ديسك سخت براي مواقع اضطراري ذخيره

   .مي كند و با بازيابي كردن اين اطالعات مي توان مشكل را تا حد زيادي حل كرد
  

  
  

  ويندوز را به حالت قبل باز RESTORE MY COMPUTER TO AN EARLIER TIMEاولين گزينه سيستم ريستور يعني 
  مناسب زماني است كه تصور مي كنيد تنظيمات كنوني ويندوز مناسب است كه  Create Restore Pointsگرداند و دومين گزينه يعني مي 

 .مي توانيد با انتخاب اين گزينه  ريستور پوينتي ايجاد كنيد تا در روز مبادا مجددا از اين تنظيمات بهره ببريد
را انتخاب كنيد و با كليك بر روي  Create Restore Pointsبه مسير قبل رفته و اين بار گزينه  Restore Pointsاختن يك س براي

NEXT  به قسمت بعد رفته و نامي را برايRestore Points  جديد انتخاب كنيد و حال گزينهCreate  را كليك كنيد پس از چند لحظه كل
 Lastرا پايين نگاه داشت و با انتخاب گزينه  F8از اين پس در صورت بروز مشكل هنگام بوت ويندوز بايد كليد .  شود ميتنظيمات ويندوز ذخيره 

Known Good Configuration ويندوز را به حالت قبل باز گرداند.  
كه نصب  يو نصب هر برنامه ا يرييهر تغدر ايران ساكن هستيد و از نرم افزارهاي كرك شده استفاده مي كنيد توصيه مي شود  قبل از انجام  اگر

 Restore كي ندوزياز خراب شدن و يريجلوگ يبرا ...) و روالهاي، فا روسهايو يمانند آنت(  دياعمال نما ندوزيرا در و يراتييآن امكان دارد تغ
Points نمائيد  جاديا. 

  
  :مراحل زير را انجام دهيد  ايجاد شده  Pointsبراي استفاده از 

 Systemسپس .را انتخاب كنيد  Accessoriesرا كليك و پس از آن  ALL PROGRAMSرا انتخاب كنيد  STARTمنوي ابتدا 
Tools  را بر گزينيد وSystem Restore را كليك كنيد . 

و تاريخي را كه در آن كامپيوتر  را كليك كنيد RESTORE MY COMPUTER TO AN EARLIER TIMEبعد از آن گزينه  
  .ي كرده است را كليك كنيدخوب كار م

   .را كليك كنيد NEXTاطمينان حاصل كنيد كه تمام فايلهاي باز را ذخيره كرده ايد و پس از ن  انيدر پا
پس از بازگشت به . پس از اتمام كار ،سيستم مجددا راه اندازي خواهد شد .اين حالت سيستم عمليات بازيابي و بازگشت به قبل را آغاز مي كند  در
  .به محيط ويندوز وارد مي شويد OKندوز پنجره اي باز مي شود كه با زدن وي

  ترفندهاي كامپيوتر 
 IRITN، شاهوار نت، سايت ترفندستان: منبع
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   Wordفارسي كردن اعداد در  

  
بسياري از  .فارسي كردن اعداد است تند و هيچ جائي هم گفته نشده، سهآن  به دنبال حل كردن Wordيكي از مشكالتي كه بسياري از كاربران 

  ويندوز جائي هست كه  Regional settingsالبته در بخش . فارسي نشان داده شوند Wordتا اعداد در دانند چه بايد بكنند  كاربران نمي
حتي . ولي اگر اين كار را بكنيم، همه اعداد بخش هاي مختلف ويندوز فارسي مي شوند. مي توانيم مشخص كنيم اعداد فارسي نشان داده شوند

آن هم فقط اعدادي را . را فارسي كند Wordولي ما به دنبال روشي هستيم كه فقط عدد هاي . ساعت ويندوز هم عدد ها را فارسي نشان مي دهد
زبانه . ظاهر مي شود) Tab(كادري پر از گزينه و زبانه . را انتخاب كنيد Optionsگزينه  Toolsاز منوي . كه به فارسي نوشته مي شوند

Complex script شوئي گزينه در قسمت پائين، منوي ك. را فعال كنيدnumeral  را باز كنيد و از منو گزينهContext كار . را انتخاب كنيد
  .از اين به بعد اعدادي كه فارسي تايپ كنيد فارسي نشان داده مي شوند و اعدادي كه انگليسي تايپ كنيد، انگليسي. تمام است

  

  ... !از ساعت مچي خود به عنوان يك قطب نما استفاده كنيد 
  
حاال .به سمت چپ باشد 12ساعت  كهيبطور ديده يكف دست خود قرار م يساعت خود را رو دينيب يار ابتدا همانطور كه در شكل مك نيا يبرا

وعقربه ساعت شمار قطب جنوب را 12عدد ساعت  نيب ياكنون مكان. رديقرار گ ديساعت شمار رو به سمت خورش هيدست خود را چرخانده تا عقر
  ) لمطابق شك. (دهد ينشان م

 
 يكار شما به راحت نيا با .دهد يشمال را نشان م  قطب 12عقربه ساعت شمار و عدد ساعت  نيمكان ب ديهست يجنوب مكرهياگر شما در ن: مهم نكته

 .ديده صيتشخ ديتوان يقطب ها را م!  ديعدد خورش كيو  يعدد ساعت مچ كيو تنها با داشتن 
  

 ندوزيو يخطا يامهايمتن پ يترفند كپ 
عامل و در جهت آگاه  ستمياست كه از طرف س ييخطا يامهايمواجهه با پ ديآ يبه وجود م ندوزياكثر كاربران و يكه برا يطيشرا نيترياز معمول يكي

 .شود يم ديساختن آنها تول
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 افتني يكه برا ديآ يم شيپ ياما موارد! .  چيكه ه دييو درصدد رفع آن برآ افتهيگردد كه مشكل را  نيشما مفهوم باشد و سبب ا يخطا برا اميپ اگر

 . راهگشا خواهد بود ريكه ترفند ساده ز نجاستيا. جستجو رفت و چاره را از آنجا جست يتهايو سا نترنتيبه سراغ ا ستيبا يراه حل م
وقت  ستيكار انجام شود كه كار نيا فرم جستجو لديكلمه به كلمه در ف پيبا به خاطر سپردن و تا اي اميبا نگاه مداوم به پ ديكه با نجاستيا مشكل

  .يپيتا يو همراه با غلطها ريگ
به حافظه  error اميپ. ديرا فشار ده Ctrl+C يبيترك يكادر دكمه ها نياز فعال بودن ا نانيو اطم errorكادر  دنيبا د ستيكاف فقط

Clipboard مانند  يمتن يتورهايآنرا در اد ديتوان يمنتقل شده و شما مNotepad اي … .Paste قسمت مورد نظر از متن خود را  اكنون  .ديكن
 .حل شود هيثان 10مشكل شما در  نترنتيتا با كمك ا ديكنوارد  Google در كرده و آن را يكپ
  

  Wordاعراب در  
 

   يقرار دادن اعراب رو يارا بر ييدهايكل Wordامكان مطلع هستند كه نرم افزار  نياز ا شيسروكار دارند كم و ب Wordكه با  يكاربران همه
  .شوند يشناخته م Diacriticبه نام  Wordاعراب در برنامه  نيا .كرده است ينيب شيكلمه ها پ

شده  انينما يگريكه اعراب با رنگ د ديمشاهده كرد گريدر كتابها و مجالت د زياما حتما شما ن.  ديقسمت آشنا باش نيبا عملكرد ا زيشما ن ديشا
  .همانند رنگ فونت است  كيبه صورت اتومات) Diacritic(فرض رنگ اعراب  شيبه طور پ Microsoft Word در .است 

تا رنگ اعراب را در  ديكه با استفاده از آن قادر ميساده را دار يترفند يقصد معرف Wordبخش از نرم افزار  نيكامل ا يعالوه بر معرف نباريا
Word ديساز زيبا رنگ فونت متما .  
  .كلمه قرار خواهد داد ياعراب مورد نظر را رو Shiftبه همراه  ريز يدهايلك فشردن

  
 

 
 
 
  
 Optionsرا در كادر مكالمه  يها سربرگ Diacritic تيريمد يبرا Word .شوند يشناخته م Diacriticبه نام  Wordاعراب در برنامه  نيا

 .ديبرو Complex Scriptsو به سربرگ  ديكن كيكل Options نهيگز يرا باز كرده و رو Tools يمنو پس .داده است قرار
 Different color for نهيبخش گز نياما قسمت جالب ا. كند يم يسند را مخف يرو ياعراب كلمه ها Diacritic نهيعالمت گز برداشتن

diacritic عراب  ديتوان يآن م يرنگ از كادر جلو كيو انتخاب  نهيگز نيبا فعال كردن ا. استديرا متفاوت از رنگ كلمه ها انتخاب كنرنگ ا. 
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 ! wordدر نرم افزار  يمطالب نامرئ پيتا  
 

  آن نوشته نشده است اما مثال با گرم كردن كاغذ  يبر رو يزيچ چيكه به ظاهر ه ديا دهيرا د ييمختلف ، كاغذها يلمهايتا به حال در ف حتما
 .خواهند داشت  يجالب يمواقع كاربردها يشوند ، بعض ينم دهيد يحالت معمول نوشته ها كه در نيا .گردد  يم داريآن پد ينوشته ها
است متن مورد  يكاف يينوشته ها نيساخت چن يبرا مثال . ديدوستتان ارسال كن يصورت برا نيجشن تولدتان را به ا كيتبر اميپ ديتوان يشما م

 يشعله گرم كند تا نوشته ها كي يآن را بر رو ايكه كاغد را اتو كند و  دين بخواهو از دوستتا ديسيبنو  يكاغد معمول يبر رو موينظرتان را با آبل
 .شوند  ي، مرئ ينامرئ
 !است  Microsoft Wordعمل در نرم افزار  نيهدف ما ، استفاده از هم نباريا اما
شما  يمتن مخف شينما يبرا ديشود و دوستتان با ينمداده  شيشما در حالت  معمول نما يپيتا ياز نوشته ها يقسمت ايروش تمام  نياستفاده از ا با

 …انجام دهد  يگريعمل د
 . ديينما پيو سپس عبارات دلخواه خود را تا ديشو Wordابتدا وارد برنامه  نكاريا يبرا

  

 
 
 

   دييرا انتخاب نما Font نهيراست نموده و گز كيآن كل يو بر رو) Dragعمل ( ديانتخاب كن ديآن را دار يساز يقصد مخفكه را  يسپس متن و
 )دينيرا برگز Font نهيمراجعه كرده و گز Format يبه منو ايو  (
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 : ديبزن كيرا ت Hidden نهيگز Effectsدر بخش  حال
 

 
  

 يسپس بر رو و دينيموجود را برگز يها نهياز گز يكيمراجعه كرده و   Text Effectsبه متن خود به   قسمت  ژهيجلوه و  كيانجام  يبرا حال
Ok ديكن كيكل  . 

 
 . ستين شيشده و قابل نما ي، مخف ديكه انتخاب كرده بود يكه عبارت ديكن يمشاهده  م حال
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 .داده شده است  شينما رياست كه در شكل ز يدكمه ا يبر رو كيشده شما ، توسط دوستتان كل يمتن مخف  شينما يراه برا نيتر راحت
  

 
 
  : ديمشاهده كن ديكه به متن خود داده بود يا ژهيشده خود را به همراه جلوه و يمتن مخف ستيبا يدكمه م نيا يبر رو كيصورت كل در
  

 
 
  

 ر ويندوزكليد هاي ميانب 
 

Win+R )نشان دادن پنجره ): كليد ويندوزRUN 
Win+M  : مخفي كردن)Minimize (پنجره هاي باز 

Win+Shift+M  : لبرگرداندن پنجره هاي مخفي شدهبه حالت او 
F1  : نمايشHelp ويندوز 

Win+F  و ياF3  : نمايش پنجره جستجو)Find( 
Ctrl+Win+F  : نمايش پنجرهFind computer 

Win+E  : نمايش پنجرهWindows Explorer 
Win+Tab  :1عوض كردن پنجره فعال 
Alt+Tab  :2عوض كرن پنجره فعال 
Win+D  : نمايش صفحهDesktop اول و برگشت به حالت 

Win+Pause  : نمايش صفحهSystem Properties 
Alt+Space  : كنترل پنجره ها از طريق صفحه كليد(ظاهر شدن منوي نوار عنوان(  
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   MEو  XPكيبورد مجازي در ويندوز  
 

براي راه اندازي . افزاري تايپ كرد رمبا كيبورد مجازي ويندوز و كليك ماوس ميتوان در ن. همه ما نمي توانيم و يا نمي خواهيم با كيبورد تايپ كنيم
 oskحرف  سهرا از آن انتخاب كنيد در محل مخصوص دستور اجراي فرامين  Runكيبورد مايكروسافت ابتدا با دگمه استارت شروع كرده و سپس 

حاال با . انيتور ظاهر شودرا فشار دهيد تا كيبورد ويندوز در م OKاست را وارد كرده و سپس دگمه  On Screen Keyboardكه كوتاه شده 
 . استفاده از ماوس و كليك بر روي حروف ميشود به راحتي تايپ كرد

  

 
 
  

  جلوگيري از قطع شدن مودم  
 

انجام تغيير كوچكي در تنظيم مودم سبب . ارتباط با اينترنت اگر با خطوط تلفن و مودم ايجاد شده باشد به داليل گوناگون قطع و وصل خواهد شد
 . ثانيه فعال شده و از قطع ارتباط جلوگيري نمايد 50د تا مودم در صورت عدم دريافت عالئم مخابراتي از كامپيوتر پس از گذشت خواهد ش

  
 : MEيا  98ويندوز 

Control Panel >Modem >General >Properties >Connection > Advanced  
  

  . را وارد كنيد S10=50كد  Extra Settingsسپس در قسمت 
  

 : XPويندوز 
Control Panel >Phone and Modem Options >Modem >Properties >Advanced  

  
كد ديگري ديده ميشود كد جديد را بايد با  Settingدر صورتي كه در قسمت . را وارد كنيد S10=50كد  Extra Settingsسپس در بخش 

  .تايپ يك كاما از كد قبلي جدا كرد
  

  كوچك  تغيير حروف از بزرگ به 
 

هيد كافي چنانچه بخشي از متن و يا تمام آن به اشتباه و يا عمداً با حروف بزرگ انگليسي تايپ شده و تصميم داريد آنها را به حروف كوچك تغيير د
  ليدها استفاده مجدد از همان ك. را همزمان فشار دهيد تا متن به حروف كوچك تبديل شود shift+f3هاي  است پس از انتخاب نوشته دكمه

  .خش هاي اليت شده را به حروف بزرگ تبديل خواهد كردب


