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Windows 

 می گویند. Desktopبه محیطی که میبینید  کامپیوتر را روشن کرده و ویندوز باال آمده و شروع به کار میکنیم،

 می گویند. Trayقرار دارد  سمت راست  *به نواری که پایین صفحه

 

 

 ساعت به سیستم: اضافه کردن یک

In Tray (Click on Clock)Change Date And Time 

SettingAdditional Clock(Tab) 

Show This Clock  Time Zone (منطقه زمانی) Ok 
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 (: System Propertiesپیدا کردن مشخصات سیستم)

StartRight Click (Computer)Properties 

 

 

 

 

 

Windows 7 Ultimate: Ultimate نسخه  7ویندوز   

 Ultimate   نسخه های ویندوز
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                 Pro 

                            Home Premium 

                            Home Basic 

                            Starter (ویندوز تبلت) 

 است. Ultimate*کاملترین نسخه ویندوز 

Service Pack 1: سته نرم افزاری برای حل کردن مشکالت نرم افزاری تا ارائه نسخه جدیدب    

Processor: نوع و سرعت پردازشگر را مشخص میکند.   

 انواع شرکت های تولید کننده پردازشگر

1- AMD:  محاسباتی -گرافیکی  

2- Intel: عمومی    

Installed Memory (RAM):حجم حافظه را مشخص میکند 

 بیشتر باشد تعداد فایل های بیشتری را میتوان همزمان باز کرد Ramهرچه حجم 

System Type: دو مدل سیستم عامل داریم     64-Bit 

                                                              32-Bit 

*64-Bit  32از سخت افزار ها بهتر استفاده می کند در نتیجه سرعتش بیشتر است اما-Bit  که روی آن نصب می شود بهتر  هایینرم افزار تعداد از لحاظ

 هم میگوییند( 32BIT ،X86)به ویندوز نمایش می دهد X86بیتی را با  23در نصب ویندوز  است.

Rating کامپیوتر با هم از  3: برای مقایسهRating  استفاده می کنیم،که بهترینRate  هفت و بدترینRate .ماکروسافت عددی است که  یک است

 به سخت افزار های سیستم میدهد

 Desktop (Snipping:)تهیه تصویر از 

 Start  Snipping  صفحه پنجره ای که می خواهید عکس بگیرید باز شود محل تصویر برداری را مشخص میکنیم موسبا    از ابزار های

                                                         Save As Type : PNG, JPG  Save , نام فایل  :  Save  Desktop  Name نرم افزار برای عالمت گذاری استفاده کرده

 ذخیره نمایید Desktopرا در آن مشخص کنید و فایل تصویر را در  Ramنمونه سوال: از مشخصات سیستم تصویر تهیه کنید و حجم 
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 اضافه کردن زبان به سیستم:

Start  Control Panel  View :  Small Icon Region And Language 

Keyboards And Languages Tab  Change Keyboard  Add (اضافه کردن زبان)  + Persian  + Keyboard  

Persian  

Remove (حذف زبان انتخابی) 

 

 ذخیره کنید Desktopنمونه سوال : از پنجره اضافه کردن زبان به سیستم تصویر تهیه کنید و زبان فارسی را با ابزار ها مشخص کنید و تصویر را در 

Pin کردن یک نرم افزار به نوار وظیفه 

Start  Right Click (On Program)  Pin To Taskbar, Pin To Start Menu 

 : Desktop(در Shortcutایجاد میان بر)

StartAll ProgramsAccessoriesRight Click (On Calc)Send ToDesktop (Create Shortcut) 

 (:Hotkeyکلید میانبر)

Right Click (On Shortcut)PropertiesShortcut Key( انتخاب دکمه مثال F6) 
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 نمی توان استفاده کرد، چون رزرو شده هستند. F12و F5 تا   F1*از کلید 

 F1 : Help 

 F2 : Rename 

 F3 : Search 

 F4 : Address 

 F5 : Refresh 

 F12 : Save As 

 Shortcutتغییر کامنت زیر 

Right Click(on Shortcut)  Properties  Comment : یحات برای میانبروارد کردن توض   Ok 

 

 

 : Iconتغییر 

Right Click (On Shortcut)PropertiesChange Icon 

  انتخاب یکی از آیکن های پیشنهادی -1

2- Look For Icon In This Files : تمامی آدرس حذف شود تا به کتابخانه آیکن های ویندوز متصل شویم 

 ذخیره نمایید Desktopماشین حساب را تغییر داد تصویر تهیه کنید و در  Shortcutنمونه سوال : از صفحه ای که میتوان کلید میان بر 
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 PSR (Problem Steps Recorder :)ابزار 

StartType PSRSelect (PSR)Start(انجام عملیات)در صفحه دلخاه کامنت برای راهنمایی کاربر* Stopذخیره با نام  

 

 باز می شود. Internet Explorer*فایل ذخیره شده با 

 ایجاد پوشه:

Right Click (On Desktop)NewFolder 

 .د در ویندوز بسازید زیرا رزرو شده اندنمی توانی  CONو  PRN*پوشه هایی به نام های 

 : Transparentساخت پوشه 

1- Right ClickNewFolderNameAlt+255(باقسمت ماشین حساب)Enter 

2- Right Click (On Folder)PropertiesCustomize(Tab)Change Icon آیکن شفاف4انتخاب یکی از   

 برای خاموش کردن کامپیوتر: Shortcutساختن  

Right Click  New  Shortcut   Shutdown -R     NextFinish 

 

                                                              Shutdown –S 

-r : Restart 

-s : Shutdown 

 

Hide Drives: 

Right Click (My Computer)ManageDisk ManagementRight Click(On Drive) 

Change Drive Letter And Path   Add: اضافه کردن درایو     Ok 

                                                     Remove: مخفی کردن درایو   
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 بر روی فلش: Iconقرار دادن 

Open Iconfidner.Com  Search  Download ICO  

Copy Icon Into Flash From My Document (Download)StartAll ProgramsAccessoriesNotepad 

 دستورات

  [Autorun] 

   Icon=اسم آیکن .Ico 

Example: 

 
File  Save As  Into Flash, Name: “Autorun.Inf” Saveفلش را باید قطع و وصل کرد 
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 می باشد. Icon  ،Ico*پسوند فایل های 

 را ندید ید  یعنی فلش ویروسی شده است.  Icon*اگر فلش را نصب کردید و 

 : Mouseتنظیمات 

Start  Control PanelViewSmall IconMouse 

 

Tab1: Buttons: Switch Primary And Secondary Buttons: ( برای چپ دست ها سمت چپ و راست را عوض می کندجای کلیک  ) 

 

Tab2: Pointer Tab 

 

 عالمت موس را تغییر می دهیم.( Browse   )با استفاده از دکمه     

 



9 
 

Tab3: Pointer Option Tab    Motion: تنظیم سرعت موس   

                                                Snap To: موس بعد از باز شدن صفحه روی دکمه دیفالت قرار می گیرد.      نشانگر   

                                                Display Pointer Trials: دنباله دار   

                                                Show Location Of Pointer: در سفحه کلید نمایش محل موس با استفاده از دکمه کنترل   

 

 : Shortcutیک  Commentتغییر 

Right Click(On Shortcut)PropertiesComment 

 Start Menuدر  Search Boxنمایش 

Control Panel  Programs And Features  In Left Panel: Turn Windows Features On Or Off  Windows 

Search   OK 

 

 افزارپیدا کردن نام فایل نرم 

Right Click (On File)  Properties  Target: نام فایل نرم افزار 
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 تنظیم وظایف برنامه ریزی شده

Start  Type: Task Schedule 

1- Create Basic Task 

2- Task Name : نام گذاری 

 نحوه اجرا -3

a. Daily 

b. Weekly 

c. Monthly 

d. When My Computer Start 

e. When I Am Logon 

 تنظیم تاریخ و زمان -4

 نوع وظیفه -5

a. Start A Program: اجرای نرم افزار    

b. Display A Message : نمایش پیام 

 وارد کردن نام فایل نرم افزار -6

7- Finish 

  برای اجرای نرم افزارPaint  عبارت  6باید در مرحلهMspint.Exe را وارد کنید 

  برای اجرای نرم افزارCalculator   عبارت  6باید در مرحلهCalc.Exe را وارد کنید 

  عبارت  6برای خاموش کردن سیستم باید در مرحلهShutdown  را وارد کنید و درArgument  عبارت–S  یا–R 

o S  برایShutdown 

o R  برایRestart 

  باید کپی شود کامل کل آدرس  "اگر در آدرس عالمت % بود فقط اسم فایل کافیست اگر 

Address For Google Chrome  

"Exe.Chrome\Application\Chrome\Google\)X86(Program Files \:C" 

Address For Calculator 

%Windir%\System32\Calc.Exe 

 

 آدرس سایتی را وارد کنید در زمان تنظیم شده سایت باز می شود Argument( در Google Chromeاگر هنگام باز کردن مرورگر وب )
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 ها مخفی کردن فایل ها یا فولدر

Hide: Right Click (On Files/Folders)  Properties  General Tab  Hidden   Ok 

Unhide: 

1- Open (Computer, Document, Picture)  Organize  Folder And Search Options  View Tab 

a. Show Hidden File And Folders And Drives : نمایش فایل های مخفی 

b. Do Not Show Hidden File And Folders : عدم نمایش فایل های مخفی 

 کنید آن فایل به صورت کم رنگ نمایش داده میشود Hidden*اگر ویندوز در حالت نمایش فایل های مخفی باشد و شما فایلی را 

 

 حجم فایل ها

Select Files  Right Click (On Files)  Properties  Size 
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 سازیفشرده 

 دلیل فشرده کردن فایل ها برای انتقال سریعتر است

Winrar 

 Kgb Archiver, 7zip, Winzip, Winrar*نرم افزار فشرده سازی 

 Select Files  Right Click (On Files)  Add To Archive : فشرده سازی

1- Archive Name : نام فایل فشرده 

2- Archive Format :  

a. Rar:  وین رر داریم باال تر ولی برای باز کردن نیاز به نرم افزارقدرت فشرده سازی  

b. Zip: قدرت فشرده سازی کمتر اما برای باز کردن فایل نیاز به نرم افزار خاصی نیست 

3- Compression Method:  

a. Fastest: سرعت بیشتر ولی فشرده سازی کمتر 

b. Best : سرعت کمتر ولی فشرده سازی قویتر 

 وارد کردن کلمه عبور و تایید کلمه عبور : Advance Tab  Set Password : کلمه عبور -4

 

باز کردن فایل فشرده  : Right Click (On Zipped File)  Extract To نام فایل\ 

 Extract Toفایل ها را از حالت فشرده خارج میکند و در مسیر جاری کپی میکند ولی گزینه  Extract Hereگزینه 

Filename\   در پوشه ای با نام فایل فشرده کپی میکندفایل ها را 

 اگر فایل فشرده ای با دبل کلیک باز شود و جلوی نام فایل ها * وجود داشته باشد روی آنها پسورد قرار دارد 

 Winrarدریافت فایل 

1- Open Www.P30download.Com 

2- Search : Winrar 

3- Open Search Result : باز کردن نتیجه جستجو   

 

4- Download نسخه مربوط به سیستم عامل خود 

http://www.p30download.com/
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a. 32Bit 

b. 64Bit 

*Start  Computer  Properties: مشخصات سیستم اعم از نوع سیستم عامل 

 قرار می گیرند Downloadو پوشه  My Documentفایل های دانلود شده در *

 دارند Www.P30download.Comفشرده هستند و کلمه عبور  P30downloadفایل های دریافت شده از *

 را اجرا کرده و مراحل را پیش میبریم Setupبرای نصب فایل *

 ایجاد میکند Setupرا انتخاب کنید یک فایل نصبی مانند فایل های *اگر گزینه 

 دارند که قابل ارسال از طریق ایمیل نسیت EXE*فایل های نصبی پسوند 

 پسوند فایل ها

File: Name.Extension 

Name: به دلخواه کاربر تغییر میکند 

Right Click  Rename 

Extension: مشخص کننده نوع فایل 

Extension Type Software 

TXT متنی Notepad 

Doc, Docx سند و مقاله Microsoft Office Word 

Xls, Xlsx صفحه گسترده Microsoft Office Excel 

Mdb, Accdb پایگاه داده Microsoft Office Access 

Ppt, Pptx, Pps, Ppsx ارایه مطلب Microsoft Office Powerpoint 

Html, Asp, Php, Js صفحه وب Google Chrome, Mozilla, IE 

Rar, Zip فشرده Winrar 

Exe را باز می کنندبقیه پسوند ها  اجرایی  

Mp3, Wav, Amr صوتی Windows Media Player, VLC, KM 

Mkv, Avi, Mpeg, Dat, WMV فیلم KM Player, VLC, WM Player 

Png, Jpg, Gif, .. عکس Windows Picture View, Photoshop 

 

 نمایش پسوند فایل ها در ویندوز:

http://www.p30download.com/
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 Start  (Computer, Document, Picture)  Organize  Folder And Search Option  View Tab 

Hide Extension For Known Files Type 

1- Active: عدم نمایش پسوند  

2- Inactive: نمایش پسوند فایل  

 *پسوند فایل را در تمام ویندوز نمایش میدهد

 (RecycleBin)انتقال به حذف فایل ها

1- Select Files 

2- Delete files 

1- Right Click( یکی از فایل ها روی )  Delete 

2- Delete Key (in Keyboard) 

3- Drag And Drop (in to RecycleBin) 

4- Yes(تاییده حذف) 

 RecycleBinبازیابی از 

Open RecycleBin 

1- Restore All : بازیابی همه فایل های حذف شده به مسیر قبلی 

2- Select Files  Restore Selected Files :  انتخاب شدهبازیابی فایل های  

 منتقل نمیشوند RecycleBinپایین باشد فایلها به  Shift*در صورتی که هنگام حذف فایل ها کلید 

 Right Click(on RecycleBin)  Empty RecycleBin  Yes : خالی کردن سطل بازیافت

 RecycleBinتنظیم حجم 

Right Click(on RecycleBin)  Properties  Custom Size :  واحد مگابایت عدد وارد میکنیمبه  

Example : 12000MB = 12GB 

 

Do Not Move Files To RecycleBin : سطل بازیافت را غیر فعال میکند 

 مبدل فایل های تصویری
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Wonder Share Video Convertor  

1- Setup… 

2- Convert 

a. Add File(All Video File) 

b. Output Format 

i. Device:  مدلانتخاب گوشی و  

ii. Format(Video – Audio – HD – Web – 3D) 

Video بهترین( تبدیل به فرمت های رایج فایل های ویدیویی :WMV وMP4) 

Audioفقط موزیک را جدا می کند : 

HDبرای : فرمت با کیفیت باال(Xbox) 

Webفیس بوک: برای آپلود در صفحات وب(( 

3Dبرای نمایش در تلویزین های سه بعدی : 

یلنتیجه تبد  : My Document  Wonder Share Video Convertor Ultimate  Output Folder 

*Merge All Video Into A Files: ادغام چند فایل ویدیویی در یک یک فایل 
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 ویرایش ویدیو ها

 Editراست کلیک و انتخاب گزینه  -1

3- Trim برای بریدن و سانسور کردن فریم هایی از ویدیو استفاده می شود هر بار کلیک گزینه :Add Trim یک بخش اضافه میکند 

2- Adjust رش طولی و عرضیجابجا کردن و ب: چرخش و 

4- Effectتنظیم افکت های تصویری : 

5- Water Mark زنده(: تنظیم یک متن یا تصویر )آرم( برای نمایش در تمام فیلم مانند )پخش 

6- Subtitleبرای اضافه کردن زیر نویس به فیلم است : 

Patch, Crack For Wonder Share: 

1- Close: In Tray : Close Wonder Share : بستن نرم افزار 

2- In Wonder Share Setup Folder  Patch Folder  Copy Patch 

 کپی فایل کرک :

3- In Desktop  Right Click(On Wonder Share Shortcut)  Open 

File Location : باز کردن مسیر فایل های اصلی 

4- Right Click  Paste  

5- Run (Patch)  Patch 

 

 

 اولیه است Splashبا  DVDکردن یک  Writeدر این نرم افزار برای  Burnدکمه 

 است Facebook, Youtube, Google Videoبرای دانلود ویدیو از سایت های  Downloadedدکمه 
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 ساخت شناسه کاربری:

 چرا؟

 چند کاربر با هم از یک سیستم عامل استفاده میکنند -1

ها حذف می شوند و در نتیجه بیشتر مشکالت مربوط به سرعت و کارایی  Log, Temp, Cashجدید لیست تمامی  Userبا ساخت یک   -3

 شود تا در راه اندازی محدد دیده نشود( Disable)بهتر است که کاربر قبلی سیستم عامل حل می شود

 ساخته میشود. محتویات پوشه مربوط به کاربر قبلی را در پوشه کاربر جدید کپی کنید Usersیک زیر پوشه در  :Cبرای هر کاربر در درایو  -2

 دقت کنید که نام کاربری فارسی نباشد 

Create User: Right Click (Computer)  Manage  Local Users And Groups  Users  Right Click ( روی پنجره

  New (سمت راست

 

1- User Name : شناسه کاربری 

2- Full Name : نام کامل 

3- Description: توضیحات 

4- Password : کلمه عبور 

5- Confirm Password: تکرار کلمه عبور 

a. User Must Change Password 

b. User Cannot Change Password  

c. Password Never Expire  

d. Account Is Disable 

6- Create 

7- Close(تا شناسه کاربری ساخته شود) 

 اگرشناسه کاربری تکراری باشد کاربر پیام زیر را میبیند

 

 ندارد(را است )امکان نصب نرم افزار یا ویرایش بقیه کاربران یا حذف نرم افزار  Limitکاربر به روش فوق 
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Change Limit User To Admin User: تغییر کاربر به مدیر 

Right Click(On User)  Properties Member Of Tab  Remove (User)  Add  Advanced  Find Now  

Select Administrator  Ok… 

 تغییر کلمه عبور یک کاربر

: Right Click (Computer)  Manage  Local Users And Groups  Users  Right Click(on User)  Set 

Password  Process  وارد کردن کلمه عبور و تکرار کلمه عبور 

 برای حل مشکالت یک ویندوز به ترتیب زیر عمل میکنیم

1- My Document  وDesktop کاربر را در یک مسیر دیگر مانند درایو ها کپی میکنیم 

 یک شناسه کاربری جدید می سازیم -3

 است( limit)اگر این کار انتجام نشود کاربر جدیدی امکان نصب و حذف نرم افزار را ندارد و  کرده Administratorآنرا  -2

 میکنیم Disableکاربر قبلی را  -4

 اشتراک گذاری یک پوشه: به

In Server 

1- Create Folder 

2- Right Click (On Folder)  Properties  Sharing Tab 

a. 1- Share This Folder  

b. Limit User : کاربرانی که میتوانند در یک زمان به پوشه دسترسی داشته باشند تعداد  

c. Permission : سطح دسترسی 

i. Full دسترسی کامل 

ii. Change اعمال تغییرات 

iii. Read فقط خواندن 

IP : Internet Protocol : مشخصه هر کامپیوتر در شبکه    Ex: X.X.X.X 0<X<255 192.168.1.12 

1- Control Panel  View: Small  Network And Sharing Center  Change Adapter Setting  Local 

Area Connection  Detail  Ipv4 Address : 192.168.13.11 

2- Start  Type: CMD  Enter  Type : Ipconfig  Enter 
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In Client 

Start  Type: \\Server IP Address  Ex:\\192.168.13.11  Enter 

Map Network Drive:   یک درایو متصل به پوشه به اشتراک گذاشته شده میسازد 

Connect: Open (Computer)  Map Network Drive  Folder: \\Server IP  Browse  ►IP Address  

Select Share Folder  Finish 

Disconnect: Right Click(On Share Drive)  Disconnect 

*IP Valid این سرویس را  تغییر نمیکند :ISP به شما میدهد 

 :محلی ساخت یک چاپگر شبکه

Printer Server 

Start  Device And Printer  Right Click(On A Printer)  Printer Properties  Sharing Tab  Share This 

Printer  

Client 

Start  Device And Printer  Add Printer  Add A Network Printer  بعد از جستجو انتخاب چاپگر  Finish 

 Select Aرا انتخاب میکنیم در قسمت  The Printer That I Want Isn’t Listedدر صورتیکه چاپگر به وسیله جستجو پیدا نشد گزینه 

Printer By Name   بایدIP  کامپیوترServer هم بعد از  \یک عالمت  را وارد کنیمIP  وارد کرده لیست پرینتر ها نمایش داده میشود یکی از آنها

 را انتخاب میکنیم Finishو در مرحله آخر گزینه  Printerو نام گذاری  Nextرا انتخاب کرده کلید 

 اپ زده شود و چاپگر فوق انتخاب شود چاپ به وسیله کامپیوتر سرویس دهنده انجام می شوداز این به بعد هرجا دکمه چ

 داده ها Wipe  برای Ccleanerنرم افزار 

 

file://Server
file://Server
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1- Setup , Run: نصب و اجرای نرم افزار 

2- Tools  Drive Wiper Wipe: Entire Drive 

a. Very Simple:  یکبار داده ها را بازنویسی میکند 

b.  Advance:  داده ها را بازنویسی میکندبار سه  

c. Complex:   داده ها را بازنویسی میکندبار هفت  

d. Very Complex:  داده ها را بازنویسی میکند بار سی و پنج  

3-  

 

 را کاربر تایپ کند Erase*در مرحله سوم باید کلمه 

 

Teamviewer 

 File Transferو   Desktop Sharingنرم افزار 

 د الزمرموا

1- Teamviewer  میتوان آنرا از سایت :Www.Teamviewer.Com و نصب کرد دانلود کرد 

 شبکه)اینترنت یا محلی( -3

 

Setup 

1- Basic 

2- Personal 

3- Accept – Finish 

 

 

 

 به هر کامپیوتر اختصاص داده می شود ID, Passwordبعد از باز شدن نرم افزار یک 

1- ID تا نصب مجدد ویندوز ثابت است 

 .باز شود یا کامپیوتر خاموش و روشن شود عوض می شود Teamviewer هر بار کلمه عبور -3

http://www.teamviewer.com/
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 کلمه عبور را تغییر دهد ه کاربر میتواند با استفاده از تالب  -2

 

 Remote Desktopبرای  مراحل اتصال

 Connect To Partnerو  Remote Controlو انتخاب  Partner IDکامپیوتر مقصد در  IDوارد کردن  -1

 بعد از این مرحله کلمه عبور را باید وارد کرد -3

 File Transferمراحل اتصال برای 

 Connect To Partnerو   File Transferو انتخاب  Partner IDکامپیوتر مقصد در  IDوارد کردن  -1

 بعد از این مرحله کلمه عبور را باید وارد کرد -3

a.  دکمهSend برای ارسال فایل 

b.  دکمهReceive برای دریافت فایل 

 *عالمت .. برای بازگشت به مسیر باالیی است

 باز شده باشدو مبدا *حتما باید مقصد 

 Localبه  Teamviewerتبدیل 

Extra  Options  Incomming Lan Connection : Accept  Restart Teamviewer : بهتر است اینترنت قطع باشد 

شدن نرم افزار همراه با اجرای ویندوزباز   : Extra  Option  General  Start Teamviewer With Windows 

رتثبیت کلمه عبو  : Extra  Option  Security  Password, Confirm Password وارد کردن 

برای  Video & Audioبه کامپیوتر مقصد میتوان از گزینه  Remote*بعد از اتصال 

 ارسال فیلم و صدا استفاده نمود
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 On Screen Keyboardفعال سازی 

Start  Accessories  Ease Of Access  On Screen Keyboard 

 

 حل مشکل فلش های ویروسی شده

1- Start  Type: CMD  Enter 

2- Attrib Drivename:\*.* -A –R –S –H /S /D  Ex: AttribG:\*.* -A–R–S–H/S/D 

a. –R : Remove Read Only 

b. –S Remove System 

c. –H Remove Hidden 

d. –A Remove Archive 

e. /S Sub Directory 

f. /D Directory 

*  یعنیSpace 

 گذاشت Spaceو تمامی پارامتر ها و سویچ ها باید  Attribبعد از دستور *

 است Gدرایو  Flashدر این مثال فرض شده 

  

Recover : 

 از دست رفته)که یکبار حذف شده باشند( بازیابی فایل های

فوق  Storageاگر فایل ها به صورت نرمال پاک شوند با 

 جام شودان Recoveryنباید کار کرد تا عمل 

دانلود  Filehippo.Comرا از سایت  Recuvaنرم افزار 

 میکنید

این نرم افزار میتواند فایل هایی را بازیابی کند که دوباره 
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 کپی نشده باشدروی آنها فایل 

1- Open Recuva  Next  Other File : جستجوی همه فایل ها 

2- In Specific Location  Browse  Select Drive  Next  Start  Recover  انتخاب محل بازیابی فایل ها 

 داده ها بازیابی نمیشوند  

 داده ها کامل بازیابی میشوند  

است %55بازیابی داده ها     : Deep Scan Enable 

Active@File Pro که می تواند فایل های فرمت شده را هم بازیابی کند یکی از بهترین نرم افزار های بازیابی فایل است 

 )VHD )Virtual Hard Diskساخت درایو مجازی 

1- Right Click (Computer)  Manage  Disk Management (In Left Panel) 

2- Action Menu  Create VHD 

a. Browse  Select Source Drive  وارد کردن نام فایل هارد مجازی 

b. MB: 20000 حجمMB = 20GB 

3- Create 

4- Right Click(On )  Initialize Disk  MBR   OK 

5- Right Click(فضا)  New Simple Volume  Next… 

6- Right Click(فضا)  Change Drive Letter And Path  انتخاب نام درایو 

را انتخاب کنیم درایو مجازی روی کامپیوتر مقصد همراه با  Attach VHDگزینه  Actionکرده و روی کامپیوتر مقصد در منوی  لاگر فایل را منتق

 فه میشوداتمامی محتویاتش اض

را انتخاب کنید این درایو غیر فعال شده تا وقتی که شما دوباره با راست کلیک بر روی  Offlineراست کلیک کرده و گزینه  اگر بر روی 

 .)فعال( کنیدOnlineآن درایو را 

، و قرار میگرد  Registerد و تنظیمات آن در قرار میگیرن System32, Windows, Program Filesبعد از نصب یک نرم افزار فایل های آن در 

حذف   Program Filesفقط  آنها را های یک نرم افزار نمیتوان فایلبرای حذف کلیه 

حذف  Control Panel – Program And Featuresباید نرم افزار را از کرد 

 .کرد

Control Panel  View: Small  Program And Features  
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Select Software  Uninstall 

Format 

Right Click (On Drive)  Format 

1- File System 

a. NTFS: برای استفاده در کامپیوتر 

b. Fat32: Other Devices 

را نمیتوان در آن کپی  2GBباشد تک فایل هایی با حجم باال تر از  Fat32 فرمت فلش *اگر

 را عوض کرد Fatهنگام فرمت میتوان  NTFSبه  Fatکرد برای تغییر 

FAT : File Allocation Table : جدول تخصیص فایل ها 

NTFS : Network File System 

 

 

 

 

 Dopdfنرم افزار 

 میشود PDFیک چاپگر مجازی روی سیستم میسازد. که اگر کاربر با آن چیزی را چاپ کند تبدیل به 

 

PDF چه خصوصیاتی دارد؟ 

 قابل تغییر نیست -1

 نیاز به فونت ندارد و قالب صفحه همیشه ثابت است -3

 دارد Wordبت به اسناد ستری نمحجم ک -2

Forticlient : 

1- Download Pre Downloader From Www.Forticlient.Com (Windows, Apple, Ios, Android) 

2- Run : Forticlientonlineinstaller : وظیفه دریافت فایل اصلی 

http://www.forticlient.com/
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3- Setup (Next…) 

 خصوصیات: 

 بروزرسانی( –)نرم افزار مجانی -1

 قدرت -3

 بروزرسانی -2

 آرام -4

 در مسیر زیر فایل نصبی نرم افزار پس از دانلود قرار دارد

 کنید. Shutdown  یا Disableباید آنرا  Antivirusبرای غیر فعال سازی 

Username شناسه کاربری کامپیوتر شماست : 

C:\Users\Username\Appdata\Local\Temp\Forticlient.Exe 

 نصب ویندوز

 کنم؟چرا ویندوز نصب 

 سیستم عامل قبلی مشکل دارد -1

3- Upgrade 8تبدیل به ویندوز  7: ویندوز 

2- Downgrade 7تبدیل به ویندوز  8: ویندوز 

4- Badware 

 8و  7چه ویندوز؟ 

 چه نسخه ای از ویندوز

1- Ultimate :Ram 3 به باال 

3- Professional :Ram 1  3تا  

2- Home Premium :Ram  1زیر 

4- Home Basic 

5- Starter 
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 چند بیتی:

 بیتی : بازه نرم افزار هاش بیشتره 23 -1

 بیتی :  سرعت باالتر 64 -3

را در یکی دیگر از درایو ها ذخیره  Downloadو  Pictureو  My Documentو  Desktopقبل از نصب ویندوز باید تمامی فایل های درون 

  حذف میشوند.هستند( :Cر درایو )که عموما دتمامی این فایل  Custom Advanceکنید. چون با نصب مجدد ویندوز در حالت 

Setup Windows 

Restart Windows With Setup DVD 

Enter To Setup (F2,F12, F8, Del) 

 

Boot  Select CD-ROM Upper That Other Object With (+,-)  Exit  Save 
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Press Any Key To Boot From CD 

 

Install Windows 64&32 

 

Select Language (No Change)  Next 
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Select Windows Version  Next 

 

User License Agreement (I Accept)  Next 
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Upgrade: نصب ویندوز بدون حذف فایل ها و برنامه ها روی ویندوز قبلی 

Custom Advance: نصب ویندوز جدبد با حذف فایل ها و برنامه  

 

 

Select Partition To Setup Windows On It (Disk 0 Partition2 = Drive C) 

Drive Option  Format : تمامی محتویات درایو را حذف میکند 

 ساخته میشود و تمامی فایل های ویندوز قدیمی در آن قرار میگیرد Old Windowsاگر درایو فرمت نشود و ویندوز نصب شود یک پوشه به نام 

 

Installing Windows And Restart Automatically 
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Select Name For PC 

 

Password: کلمه عبور 

Retype Password:  تکرار کلمه عبور 

Hint: جمله راهنمایی برای کلمه عبور 

 

Automatically Active Windows When I Am Online (Disable) 
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Ask Me Latter 

 

Tehran (+3:30) 
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Shrink: 

Right Click(On Computer)  Manage  Disk Management  Right Click On (Source Drive)  Shrink 

  Shrink انتخاب حجم درایو جدید

Right Click (On Unallocated)  New Simple Volume  Next… 

 

 

 حذف درایو : محتویات درایو هم حذف می شود

Right Click(On Computer)  Manage  Disk Management  Right Click On (Source Drive)  Delete 

 است Partition Magicنرم افزاری که میتواند حجم از یک درایو برداشته و به درایو دیگر اضافه کند 

erkBitloc: 

 است Flash, HDDقرار دادن کلمه عبور بر روی برای  Ultimate, Professionalابزار ویندوز 

1- Start  Type: Bitlocker  Bitlocker Drive Encryption  Select (Turn On Bitlocker) روبروی دروایو مورد نظر 
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 تاوقتی که مراحل پسورد گزاری کامل نشده درایو را جدا نکنید

2- Set Password   Enter Password(Upper Than 8 Character)  Next  

3- Save The Recovery Key : کلید بازیابی ذخیره فایل حاوی  

4- Start Encrypting 

 باال تر باشد مدت زمان کمتر است Flashهرچه سرعت 

 Turn Off Bitlockerبرای حذف کلمه عبور گزینه 

 Manage Bitlocker  Change Passwordبرای تغییر کلمه عبور : 

 محدودیت ها

 ها مانند ضبط ماشین و ..... متصل کرد Deviceنمیتوان آنرا به بقیه  -1

 متصل شود فقط داده های درون فلش خوانده میشود و امکان کپی داده ها بر روی آن نیست Xpاگر به ویندوز  -3

ID USB Lock Key: 

 به کلید USBتبدیل 

1- Setup ID USB Lock Key (Downloaded From Www.P30download.Com)  Launch (Disable)  

2- Open Crack Folder  Copy Admin.Exe 

3- Right Click On ID USB Lock Key (Desktop) Open File Location  Paste  Replace 

4- Open Software  Right Click (On Tray On ID USB Lock Key)  Administration  Select Drive  

Generate Key 

 

 

 On Tray  Lock Computerبرای فقل کردن باید اول فلش را جدا کنیم و بعد 

http://www.p30download.com/
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 نصب آنتی ویروس:

1. Open Forticlient.Com  Download Forticlient For Windows  و در پوشه دانلود ها قرار یک فایل دانلود میشود 

 میگیرد

2. Open Forticlientonlineinstaller(In Download) :  نرم افزار را بر عهده دارددانلود اصل  

3. Setup Software  Next … 

 خصوصیات یک آنتی ویروس:

 نرم افزار و به روز رسانی آن آسان و رایگان باشد -1

 ساکت باشد -3

 .قوی باشد : ویروس های بیشتری را بشناسد و قرنطینه کند -2

 Forticlientمسیر فایل نصبی 

C:\Users\%Username%\Appdata\Local\Temp\Fortclient.Msi 

 فیلترینگ محلی

Open Forticlient  Web Security  Protection By Site Category ( )  Exclusion List  + : Enter Web 

Address 

Forticlient  در تشخیصSpyware ها ضعیف عمل میکند 

 Program And Featuresحذف نام  نرم افزار های موجود در 

تنظیمات رجستریایجاد خروجی از   : Start  Type : Start(Regedit)  Hkey-Local-Machine  Software  

Microsoft  Windows  Currentversion  Uninstall  Right Click(Software Name)  Export 

 Start  Type : Start(Regedit)  Hkey-Local-Machine  Software  Microsoft  Windows  : حذف کلید

 Currentversion  Uninstall  Right Click(Software Name)  Delete 

 است و بالعکس PCبرای عدم انتشار ویروس از فلش به  USB Vaccineنرم افزار 

آنرا نسبت به انتشار ویروس  Vaccineبه سیستم متصل شود می توان با استفاده از گزینه  Cool Diskبعد از نصب نرم افزار هر بار که فلش یا 

 یا آیکن( Vaccine)یا  مصون کرد
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Bitlocker: 

 است Flash, HDDبرای قرار دادن کلمه عبور بر روی  Ultimate, Professionalابزار ویندوز 

5- Start  Type: Bitlocker  Bitlocker Drive Encryption  Select (Turn On Bitlocker) روبروی دروایو مورد نظر 

 

 تاوقتی که مراحل پسورد گزاری کامل نشده درایو را جدا نکنید

6- Set Password   Enter Password(Upper than 8 Character)  Next  

7- Save The Recovery Key : ذخیره فایل حاوی کلید بازیابی 

8- Start Encrypting 

 باال تر باشد مدت زمان کمتر است Flashهرچه سرعت 

 Turn Off Bitlockerبور گزینه برای حذف کلمه ع

 Manage Bitlocker  Change Passwordبرای تغییر کلمه عبور : 

 محدودیت ها

 ها مانند پخش ماشین و ..... متصل کرد Deviceنمیتوان آنرا به بقیه  -2

 متصل شود فقط داده های درون فلش خوانده میشود و امکان کپی داده ها بر روی آن نیست Xpاگر به ویندوز  -4

 

 


