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 فولدرها كيراست كل يبه منو "ديباز نمودن در پنجره جد" نهيافزودن گز  
 

و  گردد يباز م يفولدر، فولدر در همان پنجره قبل كي يبر رو كيپس از دوبار كل ندوز،يو يها نسخه هيدر كل فرض شيبه طور پ ديدان يكه م همانطور
 Folderدر قسمت  يا نهيگز د،يپنجره جد كيباز نمودن فولدر در  يبرا. استفاده نمود Backاز دكمه  يستيبا يبه فولدر قبل يدسترس يبرا

Options تاكنون فكر  اياما آ. ستيچندان جالب ن زين نيو ا شوند يباز م ديپنجره جد كيفولدرها در  هيوجود دارد، اما با فعال كردن آن كل ندوزيو
 مه د؟يداشته باش اريفولدرها در اخت كيراست كل يدر منو Open New Windowبه نام  يا نهيوب، گز يهمانند مرورگرها توانيكه م ديا كرده

 كيراست كل يرا به منو Open New Windowبه نام  يا نهيگز ديتوان ياز آن م يريگ كه با بهره ميپرداز يم يترفند كاربرد كي ياكنون به معرف
 كيفولدر در  ديكه دوست داشت يو در صورت ديفولدر، در همان پنجره وارد آن شو يبر رو كيهمانند قبل با دوبار كل يعني. ديفولدرها اضافه كن

 .ديباز كن ديپنجره جد كيفولدر را در  نه،يگز نيآن و انتخاب ا يبر رو كيباز شود با راست كل ديپنجره جد
 
 :منظور نيبد
 .باز شود ندوزيو يستريرج شگريرايتا و ديبزن Enterرا وارد نموده و  regeditشده و عبارت  Runوارد  Start يمنو از
 :ديبرو ريز ريمس به
 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell 
 

 .ديقرار ده opennewنام آن را . ساخته شود يا رشاخهيتا ز ديرا انتخاب كن New > Keyكرده و  كيراست كل shell يبر رو اكنون
 .تا انتخاب شود ديكن كيكل open new يبر رو حال
 .ديكن OKرا وارد كرده و  Open New &Windowعبارت  Value dataنموده و در قسمت  كيدوبار كل) Default( يسمت راست پنجره، بر رو در

آن را  نام. آن ساخته شود يبرا يا رشاخهيبار ز نيتا ا ديرا انتخاب كن New > Keyكرده و مجددأ  كيراست كل open new يبر رو اكنون
command ديقرار ده. 

 .ديتا به حالت انتخاب درآ ديكن كيكل command يبر رو حاال
 :ديرا وارد كن ريعبارت ز Value dataنموده و در قسمت  كيدوبار كل) Default( يسمت راست پنجره، بر رو از
 

explorer.exe /e, %1 
 

 .ديكن OKپنجره را  سپس
 :داشت ديرا خواه يظاهر نيچن ،ينوار كنار در

 
آن، فولدر  يبر رو كيكه با كل خورد يبه چشم م Open New Windowبه نام  يا نهيگز د،يكن كيفولدر راست كل كي يكه بر رو يدر صورت اكنون

 .باز خواهد شد ديپنجره جد كيمزبور در 

 رنتتندهاي كامپيوتر و اينترف
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 !يزيبدون درد و خونر ندوز،يفونت در و يادينصب همزمان تعداد ز 
  

كار فونت  نيبا ا. ميينما يكپ Windows/Fontsفونت را در پوشه  لياست تا فا يكاف ندوزها،يو هينصب فونت در كل يبرا ،ديدان يطور كه م همان
فونت را  ياديكه تعداد ز يامان از زمان يول. استفاده نمود ندوزيمختلف و يها طياز آن در مح توان يو م گردد ينصب م ندوزيو يمورد نظر بر رو
را  Cancelو  OKصورت تنها دو دكمه  نياند؛ در ا نصب شده ندوزيو يو قبأل رو نديآ ياز آب در م يها تكرار و فونت دينك يم يجهت نصب كپ

از  ياثر. شود يكه كار واقعأ سخت و آزاردهنده م نجاستيا. ديرا ببند يباز شده به صورت متوال يها تك تك پنجره يستيداشت و با ديخواه
جهت  يكاربرد يترفند ميهم اكنون قصد دار. ديكن Cancel يها را به شكل دست تك تك پنجره ديو با ستين زين Yes to All رينظ ييها هدكم

مشاهده  ييخطا غاميپ گرينصب شده باشد د ندوزيو يبر رو نياز ا شياگر فونت، پ يكه حت يبه طور. ميكن يمشكل به شما معرف نياز ا يخالص
 .و نصب شوند يها كپ تفون هيكل كياتومات ورنگردد و به ط

 
  :منظور نيبد
 

 ).New > Folderو انتخاب  كيبا استفاده از راست كل( ديكن جاديا ديپوشه جد كيخود و در محل دلخواه  يوهاياز درا يكيدر  ابتدا
 .ديكن Pasteو  Copy ديفولدر جد نيرا درون ا ديآنها را نصب كن ديفونت مورد نظر خود كه قصد دار يها ليفا سپس
 .دياند شو شده يكه فونت ها در آنجا كپ يكار  وارد فولدر نياز ا پس
 .ديرا انتخاب كن New > Text Documentsكرده و  كياز صفحه راست كل يقسمت خال يرو بر

 .گردد يباز م Notepadكه برنامه  ديد ديخواه
 :ديينما Pasteو  Copyداخل آن  نأيرا ع ريز يكدها اكنون

 
Copy *.* C:\WINDOWS\Fonts 

 
نصب است در كد  E ويما در درا ندوزيبه عنوان مثال اگر و. دييدر آن نصب است را وارد نما ندوزتانيكه و يوي، دراC ويدرا يدستور فوق به جا در

 .ميكن نيگزيرا جا E:\WINDOWS\Fonts يستيباال با
به عنوان مثال نام ( ديكن رهيدر همان محل ذخ. batنام دلخواه و پسوند  را با ليسپس فا. ديكن كيكل Save as يبر رو File يكار، از منو نياز ا پس

  ).ديقرار ده Tarfandestan.batآن را 
 

 .ديفونت در آن موجود است برو يها ليكه فا يرا بسته و مجدد به فولدر Notepad سپس
 .باشندپوشه  كيفونت در  يها ليدر كنار فا. batساخته شده با فرمت  ليفا يستيحاضر با در

 .ديكن كيدوبار كل ديه اآن را ساخت Notepadكه توسط . batخود با فرمت  ليفا ياست بر رو يكاف حال
 .اند نصب شده يگونه دردسر چيها بدون ه تمام است و فونت كار
 
  :است يذكر چند نكته ضرور انيپا در
 
 ليكردن فا يبه كپ ازيبدون ن ديتوان يشما قرار دارند م سكيد ن هاردفولدر در درو كيدر  ديكه قصد نصب آن ها را دار ييها كه فونت يصورت در

 نيجهت ا شتريدر متن ترفند ب حيتوض نيا. ديو ادامه مراحل را صورت ده ديبه مانند باال بساز bat ليفا كي مأيمستق د،يپوشه جد كيها در  فونت
 bat ليفا كي توان يطبعأ نم CD يدچار مشكل نشوند، چرا كه بر رو كنند ينصب م CD يها را از رو كه فونت يدر صورت يبود كه كاربران مبتد

ها در آن  كه فونت يمحل*.*  يو در كد به جا ديبساز گريد يخود را جداگانه در محل bat ليفا ديتوان يالبته شما م. ها ساخت در كنار فونت ديجد
 .ديوجود دارند را وارد كن

 Command طياز مح ديتوان يشما م. داده شده است حيگونه توض نياست كه جهت سهولت كار ا CMDاز دستورات  يدر اصل جزئ زيفوق ن كد

Prompt ديكار استفاده كن نيا يهم برا .  
شده، سپس به تب  Folder Optionsوارد  Tools ياز منو My Computerدر  يستيبا ها، ليفرمت فا شينما تيجهت فعال نمودن قابل نيهمچن
View نهيگز كيرفته و ت Hide extensions for known file types و  ديرا بردارOK ديكن. 

 .است يعمل ندوزيو يها نسخه هيكل يترفند بر رو نيا
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 ) wordترفند (  wordبدون اضافات در  نترنتيمتن از ا يكپ 
  

نا مرتب است  اريفونت ها بس نيكه ا دينيب يم  wordه متون به برنام نيو در زمان انتقال ا ديكن يم يمتن و مطلب كپ نترنتيازا اديشما هم ز اگر
در  كسانيداشت به شكل ساده و  يا افهيبا هر شكل و ق يتيشما از هر سا يتا فونتها دياستفاده كن رياز ترفند ز ديتوان يو فونت ها اشتباه است م

 .كردن باشد  رهيكردن و ذخ يقابل كپ  wordبرنامه 
 

 pastزدن  يرفته و به جا  wordبه برنامه )  ctrl+a  بيبا استفاده از ترك( ينترنتيا تين كل متن مورد نظر از هر سااست پس از انتخاب كرد يكاف
 unformatted text نهيو در كادر باز شده گز ديكن كيكل past special نهيگز يرو edit ي، از منو wordنوار ابزار برنامه  اي برديآن از ك يمعادلها اي

 .ديرا بزن نتريو ا را انتخاب
 
خط و خطوط درهم و  يو دارا دهيچيشلوغ و پ گريو د شوديم يكپ wordفرض خود  شيپ ماتيكار متن با شكل ساده و با فونت و با تنظ نيا با

 .ديفونت آن را به حالت دلخواه در آور ديتوانيم ديناجور نخواهد بود و هر زمان كه خواست
 
 

 ) wordترفند (  يمتن دهيد بيسآ يها ليفا يابيباز 
                 

 .ديرا اجرا كن wordبرنامه     -1
2- File > open ديمورد نظر را انتخاب كن ليكرده و فا كيرا كل. 
 .ديرا بزن open ديكل و سپس  ديرا انتخاب كن Recover text from any file نهيگز  file of typeدر بخش    -3
  

 ) ندوزيترفند و(  xp ندوزيدر و يمجاز بورديك 
  
   يبرا .كرد پيتا يدر هر نرم افزار توانيماوس م كيو كل ندوزيو يمجاز بورديبا ك .ميكن پيتا بورديبا ك ميخواه ينم اي ميتوان يهمه نم ما

كه مخفف شده  oskه دستور مربوط لديرا از آن انتخاب كرده و در ف runابتدا با دكمه استارت شروع كرده و سپس  كروسافتيما بورديك يراه انداز
on screen keyboard  است را وارد كرده و سپس دكمهok نشان داده شود توريدر مان ندوزيو بورديتا ك ديرا فشار ده. 

 
 .كرد پيتا يبه راحت توانيحرف م يرو كيبا استفاده از موس و كل حاال

 
 شوند،يزده م بورديك قيكه از طر ييدهايشده توسط آن، بر خالف كل پيلب تااست كه مطا نيا يمجاز بورديجالب استفاده از ك يها يژگياز و يكي

را ) شما يپسوردها و مطالب سر لياز قب(شما  بورديزده شده توسط ك يدهايكه تمام كل يجاسوس ياز برنامه ها يبرخ يعني ستند،ين يابيقابل رد
  .  بكنند توانند ينم يمورد كار نيدر ا كنند يم ضبط

  

 راز در معروف ترين موتور جستجوي دنيا  25 -ر گوگل كشف اسرا 
 
  چيز در نحوه نوشتن همه - 1

به عنوان مثال دستور . توانيد اطالعات موردنيازتان را به راحتي پيدا كنيد با اطالع از چگونگي نوشتن عبارات جستجو در موتورهاي جستجو، مي
ها، كلمه مورد نظر وجود داشته باشد را  آن urlي گوگل، همه صفحاتي كه در آدرس شود تا موتور جستجو باعث مي >Inurl: كلمه مورد نظر<

 . برايتان فهرست كند
 نوار ابزار گوگل  -  2

يكي ديگر از امكانات اين . توانيد كار جستجو را با سرعت و راحتي بيشتري انجام دهيد با اضافه كردن نوار ابزار گوگل به مرورگرتان، از اين پس مي
 . هاي تبليغاتي است ابزار، جلوگيري از نمايش پنجرهنوار 

 . مراجعه كنيد toolbar.google.comبراي دريافت اين برنامه و كسب اطالعات بيشتر به نشاني 
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  چه كسي به سايت شما لينك داده است - 3
 . ك داده استها لين به سايت آن) از سايت خود(مندند بدانند چه كساني  ها عالقه بسياري از مديران سايت

نتيجه اين . را بزنيد Enterرا وارد كرده و كليد  >link:نشاني سايت<توانيد در قسمت جستجو، عبارت  مي. دهد گوگل به اين سوال پاسخ مي
 . اند هايي است كه به سايت شما لينك داده درخواست، فهرست سايت

 
 كاربردهاي تجاري  - 4

 froogle.google.comموتور . گيرند اند و هنوز واژه كاالهاي تجاري، مورد استفاده قرار مي اندازي شده راه دو موتور جستجو فرعي گوگل كه به تازگي
 .رود كار مي براي نمايش و درخواست كاتالوگ محصوالت به calatogs.google.comكند و موتور را تهيه مي onlineهاي  فهرست محصوالت فروشگاه

 
  نگاهي به آينده - 5

گذرد و قرار است در آينده چه كارهايي انجام دهند، بهتر  ها مي خواهيد بدانيد چه در سر آن اگر مي. نگاهي به آينده دارند وگل هميشه نيممديران گ
آدرس آزمايشگاه گوگل . ها بزنيد و خود از نزديك با خدمات و محصوالت آتي گوگل آشنا شويد است سري به آزمايشگاه آن

labsl.google.com/gvs.html باشد مي . 
 
 تر نتايج مطلوب - 6

ها  باشد كه در واقع بسياري از آن دهيد، نتيجه آن هزاران سايت و وبالگ و نشاني مي در اغلب موارد، زماني كه جستجويي را با گوگل انجام مي
هاي تاريخي  تايج جستجو، تعيين بازههاي مؤثر در كاهش حجم ن يكي از روش. كاربرد چنداني ندارند و با موضوع موردنظرتان هماهنگ نيستند

كنيد، گوگل با تبعيت از آن، فقط آن دسته از صفحاتي كه دربازه مذكور  تعريف مي 2004تا  2002هاي  اي را بين سال مثالً زماني كه بازه. است
 ). مراجعه كنيد >پيشرفته جستجوي<هاي تاريخي به گزينه  براي تعريف بازه(كند  اند را برايتان فهرست مي ايجاد يا روزآمد شده

 
 فقط صفحات جديد - 7

تان  كند، بلكه موجب سردرگمي انبوه نتايج، نه تنها به يافتن مطلب موردنظرتان كمكي نمي. شماري در پي دارد جستجو بدون ذكر تاريخ، نتايج بي
ها شديد،  وردنظرتان رسيديد و متوجه قديمي بودن آنعالوه براين اگر بعد از يك بررسي طوالني بين نتايج جستجو، به اطالعات م. شود نيز مي

را در مقابل  >سال يك<و حتي  >ماه 6<، >ماه 3<چطور؟ اگر به دنبال اطالعات جديد و روزآمد هستيد، در قسمت جستجوي پيشرفته، عبارات 
را انتخاب  >ماه 3<مثالً اگر عبارت . مايش دهدوارد كنيد تا گوگل بسته به تاريخ ذكر شده، فقط فهرست صفحات جديد را برايتان ن Dateگزينه 

هايي كه با موضوع موردنظرتان منطبق هستند را نمايش  اند را جستجو و آن كنيد، گوگل تمامي صفحاتي كه در سه ماه گذشته ايجاد يا بروز شده
 . دهد مي

 

 مستثني كردن كلمات  - 8
  قبل از كلمه > -<با گذاشتن عالمت . تر شد توان به اطالعات موردنظر نزديك ، ميبا مستثني كردن كلمات، عالوه بر كاهش حجم نتايج جستجو

مثالً نتيجه عبارت ، همه . كند اي باشند، پرهيز مي دلخواه، گوگل آن كلمه را استثنا قلمداد كرده و از نمايش صفحاتي كه حاوي چنين كلمه
 . شود اند را شامل مي صفحاتي كه مربوط به ايران هستند و از تهران نامي نبرده

 
9- Wildcard ها 

معني  >*<كاراكتر . استفاده كنيد >*<طور كامل از كلمات موضوع مورد جستجو آگاهي نداريد، بهتر است از كاراكتر كمكي ستاره  زماني كه به
 . دهد مي >هرچيز<
 
   عناوين صفحات - 10

مثالً . كند از اين عناوين، به شما در پيدا كردن مطالب مورد نيازتان كمك شاياني مياوقات استفاده  گاهي. معموالً همه صفحات وب، عنوان دارند
 . دارد تا فقط عناوين صفحات را براي يافتن كلمه ذكر شده، جستجو كند ، گوگل را بر آن مي>intitle: كلمه مورد نظر<عبارت 

 
  هاي خبري شركت در گروه - 11

يكي ديگر از خدماتي است كه از طريق اينترنت ارايه ) News group(هاي خبري  به عنوان مثال گروه. استاينترنت فراتر از ايميل و صفحات وب 
هاي خبري  آدرس گروه. بخشي است ها، به نوبه خود، كار لذت هاي معروف و معتبري هستند كه شركت در آن هاي خبري گوگل، گروه گروه. شود مي

 groups.google.com: گوگل از اين قرار است
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 جستجوي خودكار  - 12

بنابراين هر . اوقات ممكن است عليرغم صرف وقت زياد، باز هم به نتيجه دلخواه نرسيد گاهي. جستجو در اينترنت، قصه سوزن و انبار كاه است
اين ابزار با دريافت . گل نام داردگو >دهنده پيغام<يكي از اين ابزارها، . ابزاري كه در اين پروسه، از اتالف وقت جلوگيري كند، بسيار باارزش است

را آدرس ايميل و عبارت مورد جستجو، به طور خودكار و روزانه، جستجويي را براساس عبارت دريافتي ترتيب داده و هر زمان كه اطالعات جديدي 
 www.googlealert.com: دهنده گوگل به اين ترتيب است آدرس پيغام. كند يافت نمايد، آدرس آن را برايتان ايميل مي

 
 جستجوگر اخبار  - 13

بنا به درخواست كاربر، قابل (دهنده گوگل، مشخصات اخبار موردنظر را به همراه آدرس ايميل دريافت كرده و روزانه  اين ابزار نيز همانند پيغام
العات مناسب، آن را برايتان ايميل دهد و در صورت يافتن اط هاي خبري ترتيب مي براساس عبارت دريافتي، جستجويي را در سايت). تنظيم است

 . است www.google.com/newsalertsآدرس اين ابزار . كند مي

 
 حساب گوگل  ماشين - 14

اين ابزار عالوه بر حل معادالت رياضي، قابليت تبديل انواع . كند گوگل براي حل معادالت رياضي هم، ابزاري دارد كه بسيار سريع و با دقت عمل مي
 : براي آشنايي بيشتر با اين ابزار كارآمد به آدرس زير مراجعه كنيد. كديگر را نيز داردواحدها به ي

www.google.com/help/features.htm#calculator 
 
 معني كلمات  -  15

در جواب اين  . را بزنيد Enterرا نوشته و كليد >define: كلمه موردنظر<دانيد، در كادر جستجو  اي را نمي اگر معني يا بهتر بگوييم، تعريف كلمه
 . رسيد شود كه با كليك روي آن، به جزييات بيشتري مي جستجو، عالوه بر تعريف كلمه، لينكي نيز نمايش داده مي

 
 ترجمه كنيد - 16

براي استفاده از ). امكان ترجمه بالعكس نيز وجود دارد(زبان زنده دنيا ترجمه كند  5تواند انگليسي را به  گوگل مي  در حال حاضر، ماشين ترجمه
 . برويد www.google.com/lauguage-toolsاين مترجم ماشيني به آدرس 

 
 تصويرياب  - 17

اين ابزار با دريافت كلمه يا عبارتي، تصاوير موجود روي اينترنت را جستجو كرده و . ام اش ستوده من شخصاً هميشه گوگل را به خاطر ابزار تصويرياب
مراجعه  www.google.com/imghpبراي استفاده از اين ابزار به آدرس . كند با عبارت دريافتي منطبق هستند، فهرست مي هايي را كه در نهايت آن

 . نماييد
 

 پرسش و پاسخ  - 18
سري به آدرس . كار وقت كافي در اختيار نداريد اگر براي انجام اين. گيري است آوري مطالب از اينترنت، كار وقت تحقيق و جمع

answers.google.com/answers تان برسيد تر به هدف ها، سريع بزنيد و با مطرح كردن سواالتتان و بررسي جواب . 
 

  نمايش پنجره تنظيمات - 19
به عنوان مثال با مراجعه به آدرس . تان تنظيم كنيد دهد تا نحوه نمايش نتايج را مطابق ميل گوگل به شما اين امكان را مي

www.google.com/preferences عالوه براين در قسمت تنظيمات امكانات ديگري نظير . توانيد تعداد نمايش نتايج در هر صفحه را تعيين نماييد مي
Safe Searching كند هايي كه به هر دليلي غيرمجاز هستند، پرهيز مي با فعال كردن اين گزينه، گوگل از نمايش سايت. نيز وجود دارد . 

 
 وگل آمار استفاده از گ - 20

در اين سايت جزيياتي از چگونگي استفاده ملل . آمار جهاني استفاده از گوگل موجود است www.google.com/press/zeitgeist.htmlدر سايت 
 . ها وجود دارد مختلف از گوگل و الگوهاي جستجوي آن
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 ها  بندي جستجو در دسته - 21
به عنوان مثال براي يافتن اطالعاتي درباره هنر، . دهد را نيز مي) Categories(ها  بندي عالوه بر جستجوي كلي وب، گوگل امكان جستجو در دسته

تر به  هاي گوگل ترتيب بدهيد و سريع بندي ، جستجويي را در دستهwww.google.com/dirhpتوانيد ضمن مراجعه به نشاني  مي... تجارت، ورزش و 
 . تان برسيد هدف

 
 براي بالگرها  -  22

كه با در اختيار داشتن يك وبالگ شخصي حرف مان را به گوش  ه باشيم يا نه؟ ايده داشتن يك وبالگ شخصي، بسيار جالب است و اينوبالگ داشت
اين سايت متعلق به گوگل . مراجعه نماييد www.blogger.comبراي ساخت يك وبالگ شخصي، به آدرس . برسانيم، فكر بسيارخوبي استديگران 

 . است
 

 ها  داخل فايل جستجوي - 23
دارد تا تمامي  گوگل را برآن مي iran :مثالً عبارت. اي دلخواه جستجو كرد هاي مشخصي را براي يافتن كلمه توان داخل فايل با كمك گوگل مي

اي هستند را  مههايي كه داراي چنين كل جستجو كرده و آن Iranي  را به منظور يافتن واژه) Microsoft wordمربوط به برنامه ( docهاي  فايل
 . فهرست كند

 
 كلمات عمومي  - 24

شوند و تاثيري در  شوند، توسط گوگل ناديده انگاشته مي و غيره، زماني كه در عبارت مورد جستجو ذكر مي the ،to ،atبرخي كلمات عمومي نظير 
 . ها بگذاريد در مقابل آن > + <عالمت  خواهيد چنين كلماتي در نتيجه جستجو موثر باشند كافي است يك حال اگر مي. نتيجه ندارند

 
 موتورهاي جستجوي تخصصي  - 25

مثالً براي جستجو . توانيد ضمن معرفي منابع موردنظرتان به گوگل، از آن بخواهيد كه نتايج جستجو را فقط از همان منابع بياوريد با اين ترفند مي
   www.google.com/Microsoft :شود در سايت مايكروسافت به روش زير عمل مي

  

  مسنجر اهويدر  گريافراد د Add Listخودتان از  IDپاك كردن  
 :نكاريا يبرا
 http://www.vizgin.com/remover.php :ديمراجعه كن ينترنتيآدرس ااين است به  يكاف
 .ديكن يمشاهده م لدياز باز شدن صفحه، سه ف پس
 .ديخود را وارد كن IDدوم، پسورد  لديدر ف نيهمچن .دييرا وارد نما ديپاك كن يدفر ستياز ل ديخودتان را كه قصد دار IDاول،  لديف در
 .دييرا وارد نما ديش پاك كنAdd Listخود را از  ديفرد مورد كه قصد دار ID ،Victim's ID يعنيسوم  لديدر ف تأينها
   .ديكن كيسطل آشغال كل كونيآ يبر رو انيپا در

شما با  ID د،يكرد افتيدر Your ID has been successfully removed from victim's addlistبا عنوان  يغاميكه پ يدر صورت ه،ياز چند ثان پس
 .فرد مورد نظر پاك شده است Add Listاز  تيموفق

 
 :ديبه چند نكته مهم دقت كن اما
است و امكان پاك كردن  نيمورد نظر در حال حاضر آنالاست كه فرد  يمعن نيبد د،يرو شد روبه Victim should be offline غاميكه با پ يصورت در
ID دياست انجام ده نيكه فرد آفال يگريكار را در زمان د نيا جهيدر نت. است وجود ندارد نيكه آنال ياو در حال ستيشما از ل. 
 حيمجدد آن را به شكل صح. ط بوده استغل ديكه وارد كرده ا يو پسورد ID د،يروبرو شد Your Username or password is wrong غاميبا پ اگر

 .دييوارد نما
 ستميشد قطعأ س ديتأمل متوجه خواه يو پسورد خودتان است؟ با كم IDبه وارد كردن  يازيكه چه ن ديايب شيشما پ يسوال برا نياست ا ممكن

كه  IDصورت هر  نيا ريدر غ. ديو سپس اقدام نما كرده نيشما لوگ يبه حساب كاربر يستيفرد پاك كند با ستيشما را از ل IDبتواند  نكهيا يبرا
  . دياز وارد كردن پسورد خود نداشته باش يتيامن ينگران جهيدر نت. ستين نييانقدر پا اهوي تيكه قطعأ امن! شد يفرد حذف م ستياز ل ديكرد يم دوار
  

  .ديكن Sign Outاز آن  ديهست نيمسنجر لوگ اهويخود در  IDكه با  يدر صورت نكار،ياز انجام ا شيپ نيهمچن


