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 مقدمه :

 8ورود به محیط ویندوز 

 

گزینه های متعددی هنگام ورود به سیییمییتر دارد. می توانید یا  مییاب محلی در کامخیوتر جود اییاد کنیدگ یا اگر  8ویندوز 

مایلید تا کاربری سییمیتر مامخ جود را باب ببرید شیهنداد می شود یا  ماب در سایت مایوروسافت اییاد نمایید. بدین ترتی  

  .ی توانید به را تی اطالمات و تاریخچه اینترنت اکمخلورر جود را همگام سازی کنیدم

از این شس فرقی نمی کند که بر روی چه سییمتمی کار می کنیدگ کافی است به  ماب کاربری جود وارد شوید تا همه تنییمات 

ییترگ شمییت الوترونیوی و ممنیر همگی شیامخ داد  های فردیگ دفترچه آدر،گ سیایر  مییاب های کاربری چون فیس بووگ تو

 برای شما همگاممازی شد  و در اجتیارتان قرار بگیرد. 

کار نماند  و اطالماتی شیرامون برنامه های کاربردیگ گ در  الی که سییییمیییتر را قفخ کرد  ایدگ باز هر نمایهیییگر بی8در ویندوز 

 .دهدسیر نمایش میتگ میزان شارژ باتری و برد آنتن بیهای جواند  نهد  و تاریخ و تقویر روز را در کنار سامایمیخ

    های مورد نیاز جود را در  مابتوانید فایخسازی را در نیر گرفته اندگ از آن گذشته میبرای فروشیگا  ویندوز نیز قابلیت همگام

SkyDrive دیگر نیازی نیمت تا برای انیامسازی کنید. بدین ترتیریخته و آندا را نیز به سیادگی بر روی هر دستگاهی همگام   
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توانید کارهای جود را به سادگی امور شیخییی  تماب بر روی یا سییمیتر جار تمرکز کنید و از هر جایی و هر سییمیتمی می

 .مدیریت نمایید

رود  روف و توانید نحو  ورود رمز مبور را از  الت وسیییازی که بگذریرگ اولین بار که وارد محیی ویندوز می شیییوید میاز همگام

ا به دهد تا تیویری رمددیگ به نقاشیی بر روی تییویر زمینهگ تیییر دهید. ورود تیویری قابلیت جذابی است که به شما اجاز  می

منوان تییویر شس زمینه ورود جود قرار دهید. و از این به بعد به جای وارد کردن رمزگ با انگهیت جود اشیواا جاری را کهید  و 

 .دور قممت جاری از تیویر دایر  بوهیدوارد شوید. مثال 

های موجود در  ماب فیس بوکتان انتخاب نماییدگ و با کما برنامه ای توانید تیویر مورد نیر را از موسجال  اینیاسیت که می

نامه را به ید برتوانکه بر روی ویندوز سوار است موس دلخوا  را به منوان تیویر ورودی برگزینید. روند کار نمبتاب ساد  استگ و می

 .را تی به سمت تیاویر فیس بوکیتان هدایت نمایید

چند مرتبه ورود تییویری را امتحان کردمگ یوبار سیر بیرب وارد  ماب جود شدم و یا بار دیگر میبور شدم کار نقاشی کردن 

ز اهمیت بابیی برجوردار است. رسد که جنبه کهیداری رمز برای سیمتر مامخ ارمز جود را تورار کنر. به همین جاطر به نیر می

 .موبومی که ارتباط ممتقیمی با سخت افزار سیمتر دارد

توانمت بر وزن کار افزود  و ورود به  ماب کاربری را بیش از شیش شاید جای جالی تهخیص تیویری  س شودگ قابلیتی که می

و شس از چا کردن جیییوریییات آن با تیییویر موجود توانمییتند ورودی تیییویر را از وب کر دریافت امن و جذاب نماید. مثالب می

 .اجاز  ورود کاربر را رادر نماید

 8گشت و گذار در ویندوز 

توانید به رورت همزمان نیز استفاد  ویندوز گردی در سییمیتر مامخ جدید مایوروسیافت از دو را  ممون اسیتگ که هر دو را می

لممیی نیز بدینه شد  است و در واق  این ساد  ترین را  برای گهت و گذار برای ریفحات  8دانید ویندوز نمایید. همانطور که می

 .در بین شوشه ها و درایوهای دیما سخت است

در لبه های رفحه نمایش کادری وجود دارد که قممت های کلیدی چون جمتیوگ اشتراو گذاریگ دکمه شروعگ ابزارهای سخت 

شد  اند. با لمس دکمه شروع به رفحه آغازین بازگهته و با رفحه ای مواجه  افزاری و سیایر تنییمات سیمتر مامخ در آن تعبیه
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می شیویر که بعد از ورود قابخ مهیاهد  است و کلیه قممت های مورد نیر از همانیا در دستر، کاربر قرار می گیرند. به مح  

 .یانبر آن را به این رفحه ابافه نماییدآنوه برنامه ای کاربردی را در سیمتر جود نی  نماییدگ قادر جواهید بود تا آیون م

 

توانید آیون شش برنامه ای که برای آجرین بار با آندا کار کرد  اید را در گوشه شایین سمت چپ مهاهد  کنید. مدمتر از شما می 

 رفحهگ کارهای همه این اسیت که دیگر جبری از دکمه شیروع دوسییت داشتنی نیمت اما بازگهت به میزکار از طریا تمامی لبه

 .دشواری نیمت

ها اسیییتگ که تندا با ها یا شوشیییههمانا قابلیت دو نیر کردن ریییفحه برای برنامه 7های مثبت رابی کاربری ویندوز یوی از ویژگی

وجود  8گیرد. این قابلیت در ویندوز کهییدن ریفحه به گوشیه راست یا چپ و نگه داشتن یا یانیه ای در این موانگ رورت می

 .ه روز شد  استداشته و ب

د. گیرنمنوانی اسیت که مایوروسیافت به آیون برنامه هایی اطالم می کند که در رفحه ارلی در کنار هر قرار می (Tile) کاشیی

خاب توانید آن را انتاگر بر روی یوی از این کاشیییی ها برای مدت طوبنی تری کلیا کنید  یا با انگهیییتتان آن را نگه دارید گ می

توانیید زاوییه دیید را به مق  بازگرداند  و دیدی کلی از رارگیری ییا گرو  بنیدی آن را تیییر دهیید. همچنین میکرد  و محیخ ق

 .های جود شیدا کنید یا اینوه با کهیدن کاشی به لبه راست و رها کردن آنگ گرو  های جدیدی را اییاد نماییدگرو 
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می اجرا می شوند با لمس کاشی میزکار که دارای نهانه ماهی استگ سریعاب به نر Windows 8 ها در محییتقریباب تمامی برنامه 

به دسوتاپ ویندوز جواهید رفت. در آنیا دوستان قدیمی جود یعنی اینترنت اکمخلوررگ سطخ آشیاا ویندوز و نوار وظیفه را جواهید 

کیبورد میازی باز می شود. لبه کناری رفحه یافت. با نهانه رفتن آیون رفحه کلید که در کنار سامت ویندوز قرار داردگ یا 

                          واکنش شذیری بیهتری دارد 7نمایش هنوز ویژگی ارلی جود را داردگ و نمبت به ویندوز 

 صفحه کلید و ماوس
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ر از رفحه کلید و ماو، توانید هبرای هر دو شلتفرم رایانه های رومیزی و تبلت ها طرا ی شد  استگ می 8از آنیایی که ویندوز 

د های گرافیوی که نیازمنبرای کار بدر  ببرید. بدین ترتی  در کار با برنامه ٬و هر با استفاد  از لمس انگهتانتان برروی رفحه لممی

استفاد   یهای رفحه گمترد  یا واژ  شرداز نیز از رفحه کلید دوست داشتنتوانید از انگهتانتان و در برنامهدقت بابیی همتندگ می

 .کنید

یا موس  Windows+PrintScreen مملورد جوبی دارند. به طور مثاا کلیدهای ترکیبی 8کلیدهای میانبر و ترکیبی در ویندوز 

 .کندها ذجیر  میاز رفحه نمایش فعلی گرفته و به رورت جودکار در شوشه موس

تباط هایی که نامهان با  روف تایپ شد  ارسریعاب کلیه برنامه یوی از بدترین کارکردهای رفحه کلید آن است که با شروع به تایپگ

را بنویمید برنامه هایی که با این مبارت آغاز می شوند فدرست می شوند. در  Ma شوند. مثالب اگر مبارتداشته باشد فدرست می

وارد کنید و در موض می توانید این  واق  نیازی نیمت که کادر جمتیو را انتخاب نمود  و در آن مبارت مورد نیر برای جمتیو را

 .کار را با تایپ کردن در محیی ویندوز و بدون نیاز به اجرای برنامه جاری انیام دهید

 

متیخ می کنید اتفام جاری نمی افتد. اما زمانی که ماو، را  رکت می دهید یا  8زمانی که برای اولین بار ماو، را به ویندوز 

تیویر نمایش داد  می شود. که از آن می توانید برای گهت و گذار در گرو  و شوشه های باز شد   نوار شیمایش مربی در شایین

 .بدر  ببریدگ یا اینوه از اسوروا ماو، برای این کار استفاد  کنید
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نید. در کاگر از لبه شایینی یا برنامه به سیییمت باب ریییفحه لمس کنیدگ قادر جواهید بود تا تنییمات جار آن برنامه را تعیین 

 .گ این بخش مربوط به نوار نهانی است01برنامه اینترنت اکمخلورر 

 

برای رسییدن به ریفحه شیروع کافی اسیت تا گوشه شایین سمت چپ رفحه را لمس نماییدر اگر هر مایلید تا برنامه هایی را که 

ر ماو، را به سمت چپ  رکت دهیدگ برنامه اجیراب بازکرد  اید بیابید کافی اسیت به گوشیه باب سیمت چپ سری بزنید. اگر باز ه

 .های بیهتری نمایان می شوند

آنچه در هنگام اسیتفاد  از ماو،گ نیر شیما را جل  می کند این است که  رکت ماو، و ترکی  آن با اشار  انگهت شما بر روی 

ه کار و انگهت را در کنار یودیگر برفحه بمیار لذت بخش است در واق  کارشناسان مایوروسافت توانمته اند به جوبی مو، و نو

 .کار کنید Windows 8 گیرند. برای امتحان این مورد باید جودتان با رفحه لممی میدز به

 قابلیت و خصوصیات بیشتر

که محدودیت های نرم افزاری  iOS درست ترین انتخاب شماست. برجالف 8اگر به دنباا ابزار یوخارچه اجتمامی همیتیدگ ویندزو 

 .تواند کلیه نیازهای کاربران را رف  و رجوع کندرا داردگ ویندوز جدید سیمتر ماملی وسی  و نامحدود است که می جار جود

گ به طور مناسیی  برنامه های شییما را در جود جای داد  اسییت. به این 8های رییفحه اوا در ویندوز (Tile) از این گذشییته کاشییی

  جویش بخردازید. ظاهر ممومی کاشییی ها به نحوی اسییت که بدون سردرگمی در ترتی  بدون فوت وقت می توانید به امور دلخوا
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نامه های جواند  نهیید  را در معرض نمایش  Mail مقیییود رسییید. به طور مثاا برنامه شنیر  های متعدد می توان به سییدولت به

  .نیز قرارهای آتی تان را نمایش می دهد Calendar شما می گذارد و برنامه

 

بزنید. به کما آن می  People واهید با دوستان و اقوام به رورت آنالین در ارتباط باشید بدتر است سری هر به برنامهاگر می ج

توانید جدیدترین اطالمات به اشیتراو گذاشته شد  دوستان را در شبوه های اجتمامی به سادگی هر چه تمام تر دریافت کرد  و 

این برنامه قادر اسیت اطالمات تما، یا فرد جار در شبوه های متعدد را شناجته و روابی جود را گمیتر  دهید. جال  اینوه 

 .همگی آندا را با هر میتم  کند

قابلیت جمتیو به رورت ممومی استگ یعنی می توانید نه تندا برنامه و شوشه های موجود در سیمتر جود را بواویدگ بلوه کلمات 

 .ب نیز بیوییدکران وکلیدی موردنیر جود را در شدنه بی

آنگ برنامه ای با یبات و استاندارد است که نه تندا قابلیت های تاز  ای را به  9درسیت مانند نمخه  01نمیخه اینترنت اکمیخلورر 

 .های اینترنتی بمیار ارتقا شیدا کرد  استجود دید گ بلوه از نیر امنیتی و مبارز  با بدافزارها و کال  برداری

 XBoxهای اینترنتی و بدافزارهاگ برای محافیت کاربران در برابر کالهبرداری SmartScreen یت هاییاز ایندیا گیذشیییته قابل 

Games برای وارد کردن قابلیت های بازی های XBox  به محیی ویندوزگ Refresh  برای نیییی  میدد ویندوز بدون تیییر یا

 .است 8 دیگر ویژگی های جدید ذف فایلدای شخیی و یا جیوریت شهتیبانی از چند رفحه نمایش از 
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 کارایی

ها در رفحه ارلی دسترسی بدتر و سادگی هر چه بیهتر در کار با سیمتر مامخ است. بزم هدف ویندوز از قراردادن کاشی برنامه

ان های تاز  کارایی بدتری را به ارمیبا ظاهری جدید و تیدیز به جداواگ نمودار و ت  Task Manager به ذکر است که بخش

 .آورد  است

 

های مورد نیر است. به سادگی لمس چند تیویر سرمت بابی آن در دسترسی به برنامه 8یوی از مدمترین جیوریات ویندوز  

العه کنید تان را مطهای الوترونیویهای کاربردی مورد نیر جود برسیدگ یا اینوه در اینترنت جمتیو کرد گ نامهتوانید به برنامهمی

 .وسیقی گو  فرا دهیدو یا به م

به ادمای مایوروسیافتگ سییمیتر مامخ جدید بمییار کر میرف بود  و با سرمت زیادی آماد  به کار می شودگ البته این موبومی 

 .است که با توجه به سخت افزار تبلت یا کامخیوتری که بر روی آن نی  شد  باید سنیید  شود
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 8 یندوزده وکنن زیمتما یاه ژیگیاه و و یتاقبل 
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 ۸قابلیت و ویژگی های جدید ویندوز 

 .را شهتیبانی میوند USB 3.0گ ۸ویندوز 1-

 :افزایش یافته استگبه طور مثاا ۸قابلیت و ویژگی های کخی کردن در ویندوز 2- 

 .در یا موان و یا شنیر  ترکیبی میتوانید تمام مملیات های کخی را مدیریت کنید -

 .تی که در  ین مملیات کخی کاربران را سردرگر میماجت ذف اطالما -

 قابلیت کنترا کردن مملیات کخی توسی کاربر -

 

 به مملیات کخی کردن stop و ,pause, resume ابافه شدن قابلیت3- 

 .را مهاهد  کنید کخی میتوانید سرمت انتقاا اطالمات و نمودار روند اطالمات مربوط به هر مملیات-4
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 .ویندوز به شما اجاز  مدیریت هوشمندانه و آسان فایخ هایی که هر نامند را میدهد5-

 ۸آنتی ویروس همراه ویندوز :1-۸امنیت های جدید در ویندوز  6- 
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قرار دارد. اسر این آنتی  ۸بدون مییرف یا سنت برای اولین با در تاریخ ویندوز یا آنتی ویرو، از قبخ نی  شد  روی ویندوز 

یا مداف  ویندوز اسییت. این نرم افزار به را تی میتواند ویرو، ها ا اسیی  های تروجان و دیگر   Windows  Defender ویرو،

شاو سییازی ویرو، ها وظیفه برقرار سییازی امنیت برای  تروجان ها را از همان روز اوا در ویندوز شیدا و شاکمییازی کند. مالو  بر

ای شیما را دارد این نرم افزار از طرف ویندوز ویمیتا ارئه شد  است. البته شما میتوانید مداف  ویندوز را جامو  کرد  و از فایخ ه

 .دیگر آنتی ویرو، ها استفاد  کنید

 ریت هوشمند دانلودیمد

 

ه آن ابیافه شد که به ب SmartScreen منتهیر کرد ریفحه جدیدی به نام را  ۹هنگامی که مایوروسیافت اینترنت ایومیخلورر 

میباشد و اگر شما از دیگر  ۹ریورت جودکار سیایت های  اوی فایخ های مخرب را می بندد. البته این قابلیت فقی در ایومخلورر 

مرورگر ها استفاد  کنید این قابلیت کاری به سایت ها  اوی فایخ های مخرب مخواهد داشت. و همینطور ههدار دانلود برای شما 

یعنی شس از آن که روی لینا مورد نیر برای دانلود کلیا بونید دیگر برای شما رفحه ههدار دانلود باز نخواهد شد    ذف شد 

 .و بالفارله فایخ مورد نیر شروع به دانلود میوند
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 دو نوع رمز عبور جدید

رقمی و یا تیویر  ۴ا انتخاب یا رمز دو نوع رمز مبور برای ورود به  ماب کاربریتان گذاشته است که شما میتوانید ب ۸ویندوز 

وارد  ماب کاربریتان شوید. شس از وارد کردن رمز شما باید موس مورد نیرتان را که از قبخ انتخاب کید  اید بین چند موس 

 .انتخاب نمایید.این اموان بمیار جال  است و امنیت  ماب کاربریتان را چند برابر میوند

 ۸فت برای ویندوز سایر اقدامات امنیتی مایکروسا

 فاظت از رمز مبور و بوت شدن سیمتر اشار  کرد  و میتوان  , smart screen , از کخ این امنیت ها میتوان به مداف  ویندوز

 گفت که این اموانات تحوا مییمی را در مایوروسافت اییاد جواهد کرد
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 ۸دیسک مجازی عظیم در ویندوز

ابییافه جواهد شیید که این اموان را به کاربران میدهد با اتیییاا چندین  Storage Spaces به نام ۸قابلیت جدیدی در ویندوز 

       یا هارد درایو مییر میازی اییاد کنند.این قابلیت که به بمییار شبیه به مملورد قابلیت SAS و SATAگ  USB هارد درایو

Drive Extender ویندوز Home Server د که با اتیاا فضاهای ذجیر  سازی در چندین هارد میباشید کاربران را قادر میمیاز

ذجیر  سیازی بزرگتر اییاد کنند که دقیقا ویژگی یا هارد درایو معمولی را داراسییت  مانند   pool   درایو یا فضیای اسیتخر یا

یامی  الت ارت فرمت کردنگکخی و  ذف فایلدا و..  همچنین این قابلیت در ریورت اییاد مهوخ فیزیوی برای هارد درایو سیمتر

 .برای کاربران فراهر میوند

 

را  ۸با این  ماب شما میتوانید با ابافه نمودن فضای جالی هارد درایوهای قدیمی جودگبرا تی فضای ذجیر  سازی ویندوز

 .افزایش دهید

 

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
15 

 8ویندوز  جدید فایل سیستممعرفی  

مامخ کرد. براین اسا، در  الیوه نمخه کالینت این سیمتر منتهر 8سیمتر ویندوزمایوروسیافت جزئیات بیهتری را دربار  فایخ

  Resilient File System سرنام  ReFSاستفاد  جواهد کردگ نمخه سرور سیمتر جدیدی موسوم به NTFS سییمتراز همان فایخ

  .کار جواهد گرفترا به

 

شناجته شد  است.  اب در  WinFS ه منوانشود که ب NTFS مایوروسافت ومد  داد تا یا فرمت جدید جایگزین ۳۰۰۲در ساا 

 ReFS در  اا آمدن است. در این شمت یا نگا  اجمالی به فایخ سیمتر ReFS این ومد  تحقا شیدا کرد و فرمت ۳۰۰۳سیاا 

 .جواهیر داشت

ته وبدون فن آوری طرا ی شید  به منوان یا فایخ سییمیتر رابطه ای برای ذجیر  سازی داد  های ساجت یاف WinFS در ابتداگ

را ارائه نمی داد.  NTFS چیزی بدتر از WinFS از بین رفت. دلیلش این بود که در ارخ ۳۰۰۲در ساا  WinFS ساجتار بود. اید 

     به کار رفته و شهتیبانی از شردازند  Hibernate که شاهد تیییرات اساسی از رابی کاربری جدید تا همته 8 اب و در ویندور 

ARM باید منتیر ظدور فایخ سییمیتر جدیدی هر باشیییر. مایوروسافت سخت در تال  است تا به کما تیربه در آن همیتیرگ

 .را بدون نگرانی ها و مهوالت امنیتی ارائه کند ReFS چند ساله جود فایخ سیمتر

ReFS مخفف Resilient File System و به معنای سیمتر فایخ انعطاف شذیر می باشد. 
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به مرات  انعطاف شذیرتر از فایخ سیمتر های قبلی است و هدف ارلی طرا ان آن نگدداری داد   ReFS دفایخ سییمیتر استاندار

به رورت  NTFS می توان مهاهد  کرد که NTFS ها به ریورت امن اسیت. با یا نگا  اجمالی به گذشیته و  اا فایخ سییمیتر

نیمت. بلوه معرفی یا فایخ سیمتر  NTFS ار جیوریاتهر تور ReFS گمیترد  ای مورد اسیتفاد  قرار می گیرد. هدف از ارائه

 .مدندسی جدید است که نمخ تاز  ای از تونولوژی ذجیر  سازی داد  ها محموب می شود

 Access Control Lists و Bitlocker از جمله رمزنگاری NTFS هایمالو  بر دارا بودن بمیاری از قابلیت ReFS سیمترفایخ

های جدید به نحو گذارد تا تعامخ با درایوها و دیمیییاهیاگ اموانات جدیدی را هر فراروی کاربران میبرای کنترا میوز ACL ییا

  .شودمامخ در ارتباط با درایوها میبامث افزایش کارایی سیمتر Storage Spaces در کنار ReFS مویرتری انیام شود. اموانات

Storage Spaces سیمترکه با هر دو فایخ NTFS و ReFS  دیدن سازگار استگ قابلیتی است که از بروز جطا در دیما و آسی

 .کندها جلوگیری میداد 

 

شود. این ویژگی برای مقابله با ردمه دیدن گفته می Integrity Streams ویژگی دیگری نیز دارد که به آن ReFS سیمترفایخ

  در یا فایخ تیییری اییاد شودگ نمخه تیییر یافته فایخ در کار گرفته جواهد شید. بدین ترتی  که هر گاها روی دیمیا بهفایخ

شدن فایخ روی دیما دچار ایراد یا وقفه شد و در نتییه فایخ  شود تا  تی اگر فرآیند نوشتهقممت دیگری از دیما نوشته می

 .باشد تیییریافته روی دیما یبت نهدگ فایخ ارلی همچنان در جای جود قرار داشته
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  ۸مخصوص ویندوز SkyDrive رنرم افزا

به این چرجهگ  گوگخ بزرگایش رقابت بین ارائه دهندگان فضای رایگان ابری برای کالینت ها و ابافه شدن کمخانی زبا توجه به اف

قرار جواهد گرفت و دارای رابی  ۸فروشییگا  نرم افزار  ویندوز   App Store را که در SkyDrive مایوروسییافت نرم افزار جدید

میباشید معرفی کرد تا بار دیگر نهان دهد که هنوز شیهتاز در زمینه ارائه بیهترین فضای رایگان ابری به کاربران  Metro ربریکا

 .است

 

SkyDrive  جدان دارای  دود  تحت کالینت برای ذجیر  سیازی داد  ها بر سیرورهای ابری میباشید در سراسر افزار نرم یاکه

شتا  10 دودا  گ2GB فضییای رایگان برای آشلود فایخ و اموان آشلود فایخ تا  یر  25GB میلیون کابر فعاا اسییت و با ارائه  ۰۱

قرار میگرید  Windows 8 بایت داد  در سرورهای جود ذجیر  کرد  است.نمخه جدید این نرم افزار به طور شیهفرض در فروشگا 

 .کامال مطابقت جواهد داشت ۸ویندوزو با اکمخلورر 
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که از آن استفاد  میونید یبت نمود  تا  ۸برای استفاد  از این سرویس فقی کافیمت شما ایمیخ آدر، جود را بر روی ویندوز 

 .جود دسترسی داشته باشید SkyDrive سیمتر دیگری برا تی به محتویات ۸توسی آن بتوانید در هر ویندوز 

 

جود از قبیخ موسگفیلرگآهنگ و.. را توسی ایمیخ آدر،  SkyDrive محتویات Share charm ید توسی قابلیتهمچنین میتوان

 .برای شخص دیگری ارساا کنید

www.SoftGozar.Com
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 Dropbox نیز قابخ اجرا میباشد و شما میتوانید همانند Vista,7 بر روی ویندوزهای ۸ ویندوز مالو  بر SkyDrive نرم افزار

 جود استفاد  کنید. SkyDrive در ویندوز از فضای

.  
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به کامخیوتری که نرم  SkyDrive.com یا ویژگی بمیار جوب دیگری که به این سرویس ابافه شد  اموان ریموت کردن از

وجود ندارند نیز  SkyDrive را اجرا میوند است که کاربر را قادر میمازد به فایخ و شوشه هایی که در فضای SkyDrive افزار

 .شته باشددسترسی دا
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 8ویندوز  -رابط کاربری مترو 

 

های چدارگو  مترو از ظاهری ساد  با آیوون   استاستفاد  شد Metro کاربری به نام بعدی ویندوز مایوروسافت از رابی یدر نمخه

ز شرایی استفاد  اشوند تهویخ شد  است و هدف ارلی آن فراهر کردن بدترین متحرو چمبید  به هر که موازئیا جواند  می

ه های جود داشتها و فایخهاگ برنامهتری روی وییتها است تا کاربر بتواند با  رکت دست کنترا بدتر و آسانویندوز روی تبلت

ارائه شد و با استقباا زیادی هر مواجه شد  بود. این رابی کاربری به  Xbox 360 و 7باشد. این رابی کاربری قبال در ویندوز فون 

 .شود و دیگر جبری از کلیدهای یابتگ اسوروا بار بد قلا و نوار منو موجود ویندوزهای قبلی نیمتت تمام رفحه اجرا میرور
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Task Manager متحول شده 

 

رورت گرفته و اموانات متعددی به این بخش ابافه  Task Manager در کادر دوست داشتنی 8یوی از تیییرات چهمگیر ویندوز 

 را بزنیدگ یا در رابی کاربری مترو مبارت Alt + Ctrl + Del ست. برای مهاهد  این تیییرات کافی است سه کلید جادوییشد  ا

Task Manager را تایپ نمایید.  اب در قممت شایین کادر باز شد  بر روی لینا More Details  کلیا کنید تا شاهوار جدید

 .مایوروسافت را مهاهد  نمایید
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یانیه اجیر سیمتر شامخ  06است که اطالمات جالبی شیرامون  Performance های ارالح شد  آن زبانهدمترین بخشیوی از م

توان در این را می App History ای با منوانکند . از این گذشته بخش تاز ها و شبوه را ارائه میدیما  افیهگ وبعیت شردازند گ

است. شایان ذکر  8 های گوناکون نی  شد  بر روی ویندوزناب  سیمتمی میرفی و برنامهابزار یافت که  اوی جزئیاتی شیرامون م

جا کار را یومر  از همین System Configuration توانید بیای رفتن به بخشها از لیمت بوت ویندوز میاست برای  ذف برنامه

 .کنید

 8به ویندوز  Xbox 360 اتصال کنسول بازی

 

است. البته ویژگی مهابدی با اشوابت متعدد  Xbox 360 بازی توانایی ارتباط آن با کنموا 8قابلیت های ویندوز ترین یوی از تاز 

توانید بازی مورد نیر جود را مرتف  شد  اند.  اا می ۸هر وجود داشت که جوشبختانه تمامی نواقص آن در ویندوز  7در ویندوز

تان لذت ببرید. مالو  بر های موجود در کنموا در رایانه رومیزینمایید یا اینوه از بازیتان اجرا از طریا ویندوز در کنموا بازی

بازی  شود تا تیربههای رفحه مری  اییاد میها در تلویزیونهای کامخیوتر به ایوس باکس و مهاهد  آناین قابلیت اتیاا بازی

متیخ نمایید. برای  8وارد کافی است که کنموا جود را به ویندوز تر شود. برای دست یافتن به تمامی این مداشتنی بمیار دوست

کلیا کرد  و مرا خ ساد  شیش رو را دنباا کنید. تعلخ نونیدگ همه چیز برای  Xbox Companion این منیور بر روی آیون

 .بازی مدیا است
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 آرزوهایتان را تایپ کنید

 

ای را اجرا کنیدگ نیازی به گهت و گذار با ماو، در لیمت و مایلید تا برنامههمتید  8زمانی که در رابی کاربری مترو در ویندوز 

از  ویندوز فدرستی ها نیمتگ کافی است تا ابتدای نام برنامه مورد نیر جود را در هر کیا که همتید فقی تایپ کنید تاه برنام

 .شوند را نمایش دهدهایی که با آن  رف آغاز میبرنامه

 خود را در همه جا به همراه داشته باشید. ۸ویندوز  Windows To Go با قابلیت جدید

قرار  ۸نیز مورد توجه بمیییاری از توسییعه دهنگان ویندوز  ۸ویندوز  Windows To Go گویژگی Metro مالو  بر رابی کاربری

ت وز و تیویری کامخ از مدیریگرفته استگاین ویژگی به مدیران سازمان ها کما میوند تا یا فلش داریو با محتویات کامخ ویند

 .دیگر استفاد  نمایند ۸یا ویندوز  ۱ویندوز سیمتر بمازند و آن را برای
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ا رسیییانه مدیریتی مانند فلش همچنین این قیابلییت کیارمندان را قادر میمیییازد ویندوز موجود در دفتر کارشیییان را بر روی ی

نییی  کنند.به این ترتی  آندا میتوانند ویندوز و سیییمییتر موجود در محخ کارجود را   گهارد دیمییا ها و.. SD داریوگکارت های

 .همرا  با برنامه ها و فایخ ها به جانه جود منتقخگو از آن استفاد  کنند

است را به سیمتر متیخ نمایید گو  ۸جود را که همرا  با ویندوز  USB یوکار با این قابلیت بمیار آسان میباشدگفقی کافیمت دار

    بر روی رییفحه نمایش شییما ظاهر میهییود. مالو  بر این با ۸آن را در زمان بوت شییدن انتخاب کنیدگبعد از چند یانیه ویندوز 

Windows Live SkyDrive  همگام سازی ۸فایخ های شما در ویندوز (sync)  شهتیبان نیز از آندا تدیه میهودگ و یا نمخه. 
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 بخش دوم

 8رد مقابل ویندوز  7مقایسه عملکرد ویندوز 
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 8در مقابل ویندوز  7مقایسه عملکرد ویندوز 

برای توسعه دهندگان ویندوز گ دیگر وقت آن رسید  بود که مقایمه کامخ و جامعی از  ۸با منتهر شدن نمخه ندایی ویندوز 

 .در مقابخ نمخه قبخ جود ارائه شود ۸رد ویندوز مملو

 

 :این وظیفه را بر مدد  گرفتند نتییه این آزمایهدای متنوع و جال   Techspot آنالیزگران سایت

 

 : باال آمدن ویندوز

 

 استفاد  از هارد لود می شود. این مقایمه با ۱به طرز شگفت انگیزی سری  تر از ویندوز  ۸همانطور که از نمودار شیداست ویندوز 

 ! تی از این هر بدتر می شود SSD های

 

 

 

 

 : خاموش شدن ویندوز

 

 .جامو  می شود ۱شیروز بیرون می آید و سریعتر از  ۸در این تمت هر 
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 3Dmark 11تست 

 

مملورد هر دو بعدی در هر دو سیمتر مامخ می شردازد. همانطور که می بینید  ۲این تمت معروف به مقایمه مملورد گرافیا 

 .تندا کمی بدتر ممخ کرد  است ۱تقریبا در یا  د است و 

 

 

 

 PCmark 7 تست

 

 .دررد بدتر ممخ می کند ۹گ  ۸یا تمت معروف دیگر در مقایمه مملورد چندرسانه ای. در این تمت ویندوز 
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 :تست موزیال کراکن

 

بدتر بود   IE9 در مقایمه با IE10 ه مهاهد  می کنید مملورداین تمت به مقایمه مملورد مرورگر ها می شردازد و همانطور ک

 .ممخ می کنند ۱بدتر از  ۸ولی هنوز به شای کروم و فایرفاکس نمی رسد. با اینوه آندا هر در 

 

 

 

 : ۸تست گوگل وی 

 

 .ز بقیه ممخ کرد  اندبدتر ا ۸این تمت هر مثخ باب برای مقایمه مرورگر هاست. در این تمت هر کروم و فایرفاکس در ویندوز 
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 :تست عمکلرد فریم در ثانیه

 

شیروز بیرون می آید و مملورد بدتری دارد.  ۸در این تمت چند رسانه ای هر که بیهتر برای دیدن فیلر ها استفاد  می شود گ 

 HD , Full HD  مخیورا در شخش ویدئو های

 

 

 .می کندعمل  ۷بهتر از  ۸نیز ویندوز  HandBrake در تست مشابه
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 :تست مایکروسافت اکسل

 

 .شیروز میدان است ۸در اینیا در زمان باب آمدن و اجرای اکمخ آفیس تحقیا می کنیر. باز هر 

 

 

 

    SSD  تست هاردهای جدید

 

 ۸مت تبا اینوه اکثریت هنوز دارای این  افیه های قدرتمند و سری  نیمتند اما آندا به سرمت در  اا گمتر  همتند. در این 

 !هر دو شبیه هر ممخ می کنند چه در جواندن و چه در نوشتن ۱و 
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 .دررد بدتر نهان می دهد ۹را  ۱گ ویندوز  ISO اما همین تمت در قممت

 

 

 

 

 :ویندوز اکسپلورر

 

می بینیر که از برای کخی کردن فایخ ها و مدیریت آندا ارائه کرد  است. در این تمت  ۱اموانات بی نییری در مقایمه  ۸ویندوز 

 .هر دو در یا سطح ممخ می کنند فایخ های بزرگگ نیر سرمت کخی

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
33 

 

 

 .برای فایخ های کوچا هر هر دو تقریبا یومان ممخ کردند

 

 

 

 : تست عملکرد بازی های مختلف

 

هر شد  است ولی کمی بدتر ظا ۱در اینیا چند بازی سنگین و گرافیوی را در هر دو سیمتر مامخ مقایمه می کنیر. با اینوه 

 :فرم چندانی هر بین آندا نیمت
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 : تکرار تست ها روی رایانه های ضعیف تر

تمام تمت های باب روی رایانه های بعیف تر و گرافیا و رم کمتر تمت شدند و در کماا تعی  نتایج تقریبا یومانی را ارائه 

 !ممخ جواهد کرد ۱ز روی رایانه های بعیف هر به جوبی و بدتر ا ۸دادند! شس 

 :جمع بندی

و  Xp داشت . برجالف ویمتا که مملورد بمیار بعیفی در مقابخ ۱برند  میدان بود و یا مملورد یومانی با  ۸در اکثر تمت ها 

 .ارائه کرد  بود ۱ تی 

گ آن را به  ۱ر مقابخ به همگان توریه می شود. اموانات جدید و متنوع در یا کنار و مملورد بدتر د ۸شس آشگرید به ویندوز 

 .بدترین سیمتر مامخ برای استفاد  مموم مردم تبدیخ می کند
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 بخش سوم

 آموزش اه و رتفنداه
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اول فصل  

 8 ویندوز نصب
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 ۷در کنار ویندوز  ۸بوت دوگانه ویندوز 

 

Windows 8 / Windows 7 Dual Boot 

و مدرن مایوروسافت است که تیربه رابی کاربری و اموانات تاز  آن جالی از لطف نیمت. اما اگر  مامخ متفاوتگ سییمتر۸ویندوز 

ها و اطالمات ای اییاد شیییود یا میمومه فعالیتجواهید بین کارتان وقفهجود دارید و نمی ۱افزارهیای مختلفی برروی ویندوز نرم

یودیگر به کار بگیرید. در ادامه  مامخ را در کنارتوانید این دو سیییمییترتر همییتندگ میسییازگارتر و بدینه ۱شییما فعالب با ویندوز 

 دهیر.را آموز  می ۱در کنار ویندوز  ۸راهنمای بوت دوگانه ویندوز 

گ به Dual-Bootدوگانه یا آماد  نیمتیدگ بوت ۸کنید و فعالب برای مداجرت به ویندوز اسیتفاد  می ۱اگر در  اا  ابیر از ویندوز 

گ هر ۸موان به ویندوز دهدگ تا زمان نقخکند. این ویژگی به شما اموان می آماد  ۸تواند شما را برای مداجرت به ویندوز میرا تی 

دوگانه نیاز داریدگ اییاد یا شارتیهیین جدید و را در کنارهر اجرا کنید. تمام چیزی که برای بوت ۸و  ۱مامخ ویندوز دو سیییمییتر

 است. ۸نی  ویندوز 

گیردگ تدیه کنید. با اینوه این کارگ فرآیندی ساد  را در شیش می کارگ  تماب از اطالمات جود نمخه شهتیبانقبخ از شروع این نوته:

بندی هارددیمییا وجود دارد. به کما های مربوط به شارتیهییناما همیهییه جطر از دسییت رفتن اطالماتگ هنگام انیام مملیات

 Imageتوانید از اطالمات درایو یا دیما جود ارطال اب می Acronis True Imageو یا  Norton Ghostافزارهایی نییر نرم
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های ناجواستهگ با از دست رفتن اطالماتگ دچار برر دوچندان نهد  و اموان بازیابی اطالمات برای بگیریدگ تا در رورت وقوع اتفام

 شما فراهر باشد.

 ۷ایجاد یک پارتیشن جدید در ویندوز  -۱

افزار مدیریت دیمیییا باز شیییود.  اب برای اجرای نرم Runرا بزنید تا شنیر   Win+Rگ کلیدهای ترکیبی ۱در ویندوز  ل:گام او

 Disk Management مبارت  diskmgmt.msc  را تایپ کرد  و کلیدEnter .را بفهارید 

کارگ در   کنید. برای اینShrinkود را کوچا  ج Cگ ابتدا باید درایو ۸برای فراهر نمودن فضای بزم برای نی  ویندوز  گام دوم:

را انتخاب کنید. سخس تعیین کنید که قید  Shrink Volumeگ گزینه Cکلیا بر روی درایو افزار مدیریت دیمیاگ با راستنرم

ته باشید که گیگابایت را برای این کار اجتییاریی دهید توجه داش ۳۰تا  ۰۱را به چه میزان کوچا نمائید.  داقخ  Cدارید درایو 

 را نی  کنید. ۸قرار است برروی این فضا ویندوز 

 

کلیا کرد   گ راستUnallocatedداد  نهد   سییازی درایوگ بر روی شارتیهن تخییصشس از شایان ممیلیات کوچا گام سوم:

 NTFSشارتیهن جدید را انتخاب کنید.  اب از طریا ویزارد بازشید  مطمنن شوید که فرمت  New Simple Volumeو گزینه 

 نیز به آن اجتیار بدهید. Windows 8باشد و یا نام دلخوا  مثالب 
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 ۸نصب ویندوز 

 را شروع کنید. ۸استگ شروسه نی  ویندوز  ۸انداز نی  ویندوز که  اوی فایخ را  USBیا فلش  DVDاز طریا یا  گام اول:

 را انتخاب نمایید. Custom  سؤاا شدگ گزینه Type of Installationهنگامی از شما در مورد نوع نی    گام دوم:

 

 راگ شارتیهن جدیدی که در مر له اوا اییاد کردیدگ انتخاب نمایید. ۸محخ نی  ویندوز  گام سوم:
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فرضگ شوند. در  الت شیشنمایش داد  می ۸و  ۱مامخ ویندوز گ منوی بوت به همرا  هر دو سیمتر۸شس از نی  موفا ویندوز 

گ Change defaults or choose other optionsتوانید از طریا گزینه شود اما شما میگ اجرا می۸یانیه ویندوز  30 شس از

 تیییر دهید. ۱فرض را به ویندوز مامخ شیشسیمتر
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 کنیم؟ نصب USB فلش با چگونه را ۸ ویندوز

با روشییی جدیدتر  CDبه جای اسییتفاد  از شییما می توانید از سیییمییتر مامخ های قبلی می باشیید بمیییار را تر  ۸نییی  ویندوز 

 درایوتان ویندوز را نی  کنید. USBبا  DVD  طریا از نی  جای به است بدتر.انیام بدهید  را کار این سریعتر و

  USB فلش طریق از ۸ ویندوز نصب

 DVDییتالی اسییت و یا درایور نوری بمیییار سییریعتر انیام می گیرد.اگر ویندوز شییما به رییورت دی USBنییی  ویندوز با فلش 

ROM نداریدگبدترین را  همین نییی  با  USB  جود را با فرمت  ۸ویندوز  همچنین و آماد  کنیداسییت.شس فلش جود راISO  با

 آماد  کنید.استفاد  از نرم افزار های ایمیج گیری   نرو گ اشامخو گ ...   

 اول ی مرحله

 در نرم افزارهای بمیمه قرار دارد. Windows 7 USB/DVD Download Tool  نرم افزار

 .Next جود را انتخاب کنید وسخس  ۸ویندوز  ISOبرنامه را نی  و اجرا کنید.و مانند موس زیر فایخ 

 

 دوم ی مرحله

 ۸گیگابایتی کافی اسییتگاما بدتر اسییت فلهتان ۴جود را به کامخیوتر متییخ کنید.توجه داشیته باشییید که فلش  USB اب فلش 

 گیگابایتی باشد.

را  USB Deviceبگیرید.که مدر نیمت. ۱از ویندوز  Back Upدر رفحه ی بعد از شما می جواهد یا  ISOبعد از انتخاب فایخ 

 انتخاب کنید.
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 سوم ی مرحله

  کلیا کنید. Begin Copying جود را انتخاب کنید و هر وقت که آماد  بودیدگروی کلید USBاز منویی که باز می شود 

 

 نهایی ی مرحله

 و در آجر از شما می جواهد یا بار فلهتان را شاو یا فرمت کنید بعد از آن و شروع به کخی کردن.
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 BIOS سیییمییتر جود را از روی فلش داریو جود بوت کنیدگبرای اینوار باید قبخ از ورود به ویندوز وارد BIOS  اب کافیمییت

تیییر دهید. توجه کنید که مادربورد شما باید از این قابلیت  USB . را به بوت ازسییمیتر شیوید و بوت از روی هادرد دیمیا و.

 شهتیبانی کند 

را بر روی لپ تاپ و کامخیوتر ها نییی   ۸و در آجر میتوانید به را تی میتوانید از روی فلش داریو جودگ سیییمییتر مامخ ویندوز 

 .نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SoftGozar.Com
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 ۸ویندوز به  ۷و  XP, Vista آپگرید ویندوز های

 

اسییتخرا   ISO یا فایخ) مربوط به نییی  ویندوز DVD را از setup.exe  در مر له اوا بعد از باب آمدن ویندوز فعلی تانگ فایخ

 است ۱ ویندوز اجرا نمایید. با انیام این کار شنیر  ای همانند شوخ زیر برایتان نمایان می شود. در این جا ویندوز فعلی ما (شید 

 .را مر له به مر له انیام دهیر ۸ ویندوز ر کار آشگرید بهکه می جواهی

 

 .رقمی محیوا را برای شروع ممیات وارد نمایید ۳۰در این بخش باید کد 
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 .قبوا کرد  و به مر له بعد بروید Accept را با کلیا بر روی کلید ۸ ویندوز میمومه قوانین

 

که در شیییوخ زیر مهیییاهد  می کنید برای نگه داری فایخ ها و ابزارهای مورد همان گونه  ۱ ویندوز در این مر له می توانید در

نیز می توانید تندا فایخ  XP را بفهیارید. بزم به ذکر اسیت برای ویندوز ویمتا و Next نیازتان گزینه اوا را انتخاب کرد  و دکمه

 .جایگزین می شوند ۸ ویندوز ی موجود با فایخ هایکخ فایخ ها Nothing های تان را بدون تیییر باقی گذارید. با انتخاب گزینه
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 .همانند شوخ زیرگ مملیات برای تایید رحت انیام نی  آغاز می شود Next بعد از انتخاب دکمه

 

 ذف شوند. همان  ۸ ویندوز های موجود در ویندوز فعلی تان چا می شوند که در رورت ناسازگاری با App در این مر له کلیه

شیوخ زیر می بینید در این جا دو مورد در ویندوز فعلی یافت شید  است که با ویندوز جدید سازگاری ندارند که شما گونه که در 

 .آن ها می شوید (uninstall) در این مر له موظف به شاو کردن
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 .کردن برنامه ها سیمتر میددا اجرا شد  و رفحه بعد همانند شوخ زیر نمایان می شود uninstall بعد از
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 شوخ فوم نمایانگر شروع کار آشگرید می باشد. این فرآیند ممون است موج  چند مرتبه اجرای میدد سیمتر شود. 

 را انتخاب می کنیر .Next سخس رنگ مورد نیر را انتخاب کرد  و گزینه 

 

می تقاء سیییمییتر به شایان مملیات ارو وارد کردن نام کاربری در رییفحه بعد  Use express settingsسییخس با انتخاب گزینه 

 .رسد
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 Bootableبه صورت  ۸ ویندوز نصب تصویری آموزش

 ۸ ندوزیو نصب ازین شیپ

  نی مرا خ در اینیورت غیر در باشد برجوردار زیر اموانات از شما سیمتر  داقخ باید جود سیمتر در ۸ ویندوز از استفاد  برای

 بر مهوخ به مامخ سیمتر این از استفاد  هنگام و نی  از بعد یا و شود نمی  داد شما به کار این انیام اجاز  مامخ سییمیتر این

 .جورید می

 سریعتر یا و 1GHz پردازشی توان با ( CPU ) پردازنده

 بیتی 64 نسخه از استفاده برای گیگابایتی دو رم یا و بیتی 32 نسخه از استفاده برای گیگابایتی یک ( Ram ) رم

 برای خالی فضای گیگابایت 20 یا و بیتی 32 نسخه نصب برای ( Hard Disk ) سازی ذخیره دیسک روی رب حالی فضای گیگابایت16

 بیتی 64 نسخه نصب

 جدیدتر های نسخه یا و باشد داشته سازگاری مایکروسافت DirectX از ۹ نسخه با باید شما ( Graphics card ) گرافیک کارت

 کند پشتیبانی multitouch قابلیت از شما نمایشگر یا و تبلت باید ۸ ویندوز ( Touch ) لمسی امکانات از استفاده برای

 .کند پشتیبانی 768 در 1024 تصویر اندازه حداقل از باید شما نمایشگر

 امخم سییمتر این نیی  نیازهای شیش اسیت شید  فراهر زیادی اموانات ویندوز از نمیخه این در اینوه با بینید می که همانطور

 مامخ سیمتر از نمیخه این بدینه اسیتفاد  از نهیان این و اسیت نورد  زیادی تفاوت ۱ ویندوز یعنی جود قبلی خهنمی به نمیبت

 .دارد افزاری سخت تیدیزات و اموانات از ویندوز
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 کروسافتیما دیجد ندوزیو نصب مراحل

 از شس.  کنید نی  جود سیمتر روی بر را مامخ سییمیتر این و کرد  طی را زیر مرا خ اسیت کافی گ ۸ ویندوز از اسیتفاد  برای

 DVD رایت برنامه دیگر یا و Nero مانند DVD رایت به مربوط های برنامه از یوی با اسییت کافی نمییخه این ISO فایخ تدیه

 جوان دیما دستگا  در را دیما این جود سیمتر میدد اندازی را  از شس و کرد  اییاد را مامخ سییمیتر این انداز را  دیمیا

  .دهید قرار جود

 

 روی رب اولیه های فایخ بارگذاری از نهان که شود می داد  نهان شما سیمتر نمایهگر در زیر مانند ای رفحه کار این انیام با 

 .دارد شما سیمتر
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 داد  یشنما شما به زیر تیویر مانند ای شنیر  گ شما سیمتر در ویندوز نیاب برنامه نیاز مورد و اولیه های فایخ بارگذاری از شس 

 .کنید مهخص را جود سیمتر و کلید رفحه در استفاد  مورد های زبان تنییمات توانید می آن در که شود می

 

 این که دارید دوست یا و دارید جود سیمتر در را ویندوز   Install   نی  قیید که شیود می شرسیید  شیما از بعدی ریفحه در

 بر سیمتر روی بر ویندوز جدید نمخه نی  برای ما که کند   Repair   تعمیر را شما سیمتر در شد  نیی  ۸ ویندوز دیمیا

 .کنیر می کلیا Install دکمه روی
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 .را بزنید مامخ سیمتر این نی  بعدی مر له به رفتن برای Next دکمه

 

 شد  رتنیی مایوروسافت کمخانی توسی که مامخ سییمتر این از نمیخه این از اسیتفاد  به مربوط قوانین میمومه بعد مر له در 

 دکمه روی بر سخس و کنیر قبوا را آن I accept this license term گزینه کردن دار تیا با که شیود می داد  نمایش اسیت

Next مترسی از نمخه این که است شد  ذکر رفحه این در شد  داد  نمایش متن در کنید می مهاهد  که همانطور کنیر کلیا 

 نآ افزارهای سخت و شما سیمتر افزارهای نرم به جمارت با رابطه در ممنولیتی هیچگونه مایوروسیافت واسیت  8 ویندوز مامخ

 .کند نمی قبوا سیمتر مامخ این از استفاد  هنگام در
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 ۸ ویندوز به شییما سیییمییتر در شیید  نییی  فعلی ویندوز که دارید دوسییت که کنید انتخاب که اسییت رسییید  آن به نوبت  اا

 واا گزینه انتخاب با. شود نی  شما سیمتر روی بر ویندوز از نمیخه این اوا از دارید دوسیت کخ طور به یا و ودشی بروزرسیانی

 نیدک استفاد  ها آن از توانید می نیز جدید نمخه در و روند نمی بین از ویندوز از نمخه این نی  از بعد شما تنییمات و ها فایخ

 در ویندوز جواهیر می تندا که کنیر می تعیین Custom: Install Windows only advanced یعنی دوم گزینه انتخاب با اما

 .شود نی  ما سیمتر درایو همان یا و ها شارتیهن از یوی

 

 مقدار ها آن از یا هر برای و شییود می داد  نمایش ما دیمییا هارد در موجود درایو بگوییر اسییت بدتر یا و ها شارتیهیین لیمییت

 برای را درایو ترین مناس  توانید می ها آن به توجه با که شود می داد  نمایش نیز   Free Space   لیجا فضای و کلی فضیای

 ارتیهنش یا و درایو یوبار بعد مر له به رفتن از قبخ دارید دوسیت اگر همچنین. بروید بعد مر له به و کنید انتخاب ویندوز نیی 

 با توانید می شود سیازی آماد  ویندوز نیی  برای و شیود شاو آن در موجود تاطالما همه تا کنید   Format   فرمت را مربوطه

 .دهید انیام را کار این Drive Options گزینه روی بر کلیا و درایو آن انتخاب
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 سیمتر نیز بار چند بین این در است ممون و شما سیمتر روی بر ۸ ویندوز نی  و کخی مملیات به کند می شیروع ویندوز  اا

 .است بزم شما سیمتر روی بر مامخ سیمتر از نمخه این نی  برای این که جودکار رورت به شود میدد اندازی را  اشم
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 شود می   Restart   میدد اندازی را  نیاب برنامه توسی جودکار رورت به سیمتر شما سیمتر روی بر ویندوز نی  از بعد
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 بدتر. کنید وارد ویندوز از استفاد  برای را جود کاربری  میاب تنییمات اسیت نیاز ها آن در که شیوید می مرا لی وارد شیما و 

 .کنید داشی آشنایی جوبی به نیز فرآیند این انیام با تا کنید مهاهد  شایین در شد  در  تیاویربا  را بیهتر توبیحات است

 شیوان مو، را دنباا کنید.
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 یدتوان می شما و همتند ساد  بمیار جود قبلی های نمخه مانند ویندوز مامخ سیمتر نیی   خمرا کردید مهیاهد  که همانطور

 .بونید جود تاپ لپ یا و سیمتر در مامخ سیمتر این جدید نمخه از استفاد  و نی  به شروع ابن همین
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 آپگرید کنیم؟ Windows 8 Pro به ۸چگونه از ویندوز 

 

     Windows 8 ,Windows 8 Pro ,Windows 8 ویرایش ۴جدید مایوروسافت در همانطور که می دانید سییمتر مامخ 

Enterprise و Windows 8 RT  .ویرایش اوا قابلیت اجرا شدن بر روی کامخیوترهای رومیزیگ نوت بوو  ۲منتهیر شد  است

 .شد  استطرا ی  ARM فقی برای تبلت های با شردازند  Windows 8 RT و تبلت ها را دارند اما ویرایش

  به ۸ ویندوز امویان آشگریید از ییا ویرایش شایین تر به ویرایش های بابتر وجود دارد. یعنی شیییما می توانید از ۸ وینیدوز در

Windows 8 Pro   سیمتر مامخ جود را ارتقا بخهید تا از ویژگی های بیهتری در سیمتر مامخ استفاد  کنید. با آشگرید کردن

 Remote از ویژگی هایی مانند گ۸ ویندوز ی توانید مالو  بر ویژگی های موجود در ویرایششیییما م Windows 8 Pro بیه

Desktop ,File System Encryption ,Domain Join  کنید استفاد  …و  . 

 به ۸ ویندوز به این نوته توجه داشته باشید که هنگام ارتقاء سیمتر مامخ از Windows 8 Pro شما فایخ هاگ اسناد و… 

 .داد نخواهید دست زا را

 : رفه ای مرا خ زیر را دنباا کنید ۸ ویندوز به ۸ ویندوز برای آشگرید کردن از

       را انتخاب کنید. از کلید ترکیبی Properties در دسیوتاپ راست کلیا کرد  و Computer ابتدا بر روی آیون :۰مر له 

Win+Pause/Break   .نیز می توانید استفاد  کنید 

     Get more بر روی گزینه Windows edition گ در زیر قممت System Properties بعد از باز شدن شنیر  :۳مر له 

features with a new edition of Windows   کنید تا ویزاردکلیا Add features to Windows 8   .اجرا شییود

 .کلیا کنید Yes را مهاهد  کردید بر روی UAC اگر شنیر 
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 .کلیا کنید I already have a product key  اب بر روی گزینه :۲مر له 

 

 .کلیا کنید Next را وارد کرد  و بر روی Windows 8 Pro کاراکتری ۳۱شما باید سریاا  :۴مر له 
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. کلیا کنید Add features را بزنید و بر روی دکمه I accept the license terms در این مر له تیا گزینه :۱مر له 

تمام  Add features در  ین آشگریید کردنگ کامخیوتر نیاز به را  اندازی میدد دارد بنابراین قبخ از کلیا کردن بر روی دکمه

 .شنیر  های باز را ببندید

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
64 
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را  ”Thanks, you’re all done and your PC is ready to go.“ بعد از شایان مرا خ آشگرید شیییما شییام :۲مر له 

 .کلیا کنید Close تمام شد. بر روی دکمه Windows 8 Pro به ۸ ویندوز هد  جواهید کرد. ج گ  اب مرا خ آشگرید ازمها

 

را مهییاهد   Windows 8 Pro مبارت Windows edition بروید در قمییمت System Properties  اب اگر به شنیر 

 .جواهید کرد
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 ۸در ویندوز . NET Framework 3.5فعال کردن 

اما به  AutoCADنیاز دارند. مانند برنامه . NET Framework 3.5جرا می شییوند به ا Windows 8بیهییتر برنامه هایی که در 

برنامه ای را اجرا کنید که آن  ۸غیرفعاا اسییت.اگر شییما در ویندوز  ۸در ویندوز . NET Framework 3.5رییورت شیش فرض 

 نیاز داشته باشدگ شییام زیر را مهاهد  جواهید کرد:. NET Framework 3.5برنامه برای اجرا شدن به 

 

 مراحل زیر را دنبال کنید: onlineبه صورت  ۸در ویندوز  .NET Framework 3.5برای فعال کردن 

 کلیا کنید. Programs and Features. به کنترا شنخ بروید و بر روی ۰

 کلیا کنید. Turn Windows features on or off. از شنخ سمت چپ بر روی گزینه ۳

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
67 

. را بزنید و بر روی NET Framework 3.5برای شیما نمایش داد  جواهد شد. تیا گزینه  Windows Features. شنیر  ۲

OK  مگابایت می باشیید و شییما نیاز به  ۳۹۰کلیا کنید تا از طریا اینترنت این برنامه دانلود شییود. دانلود کامخ این برنامه  دود

را مهاهد  کنید. در ادامه  x800f0906 Error  مت دارید. همچنین ممون اسیت که شیما در  ین نی  جطایاینترنت شر سیر

فعاا  ۸. این ویژگی را در ویندوز NET Framework 3.5ترفنیدی را آموز  می دهر کیه از طریا آن می توانید بدون دانلود 

 کنید.

 offline: و به صورت  به دانلودبدون نیاز  ۸در ویندوز . NET Framework 3.5فعال کردن 

 قرار داد   (DVD-Rw)را درون درایو ۸. دیما ویندوز ۰

 به ممیر زیر بروید: یعنی را باز کنید  Cmd .  اب شنیر ۳

  C:\Windows\System32    

را انتخاب کنید تا با میوزهای مدیر سیمتر  Run as administratorکلیا راست کنید و  cmdو روی فایخ 

 Administrator.سخس دستور زیر را تایپ کرد  و    بتوانید کد را وارد و سایر مرا خ را به ترتی  زیر طی کنیدEnter  را فهار

 دهید:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:i:\sources\sxs 

 که می تواند متییر باشد. درون آن است ۸همان درایوی است که دیما ویندوز  iتوجه داشته باشید که 
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 بروید مهاهد  جواهید کرد که تیا گزینه  Windows Featuresکنید. اگر به شنیر   Restartکامخیوتر را یوبار 

3.5 NET Framework .زد  شد  است 

 

 جواهند شد.اجرا  ۸دارند در ویندوز . NET Framework 3.5 اب بدون هیچ مهولی برنامه هایی که نیاز به 
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 بدون نیاز به دیسک و اینترنت 8در ویندوز   NET Framework. نصب

به رییورت آفالین و بدون نیاز به اینترنت همییتید مرا خ زیر را به ترتی  انیام  .NET Framework 3.5اگر مایخ به نییی  

 :دهید

 . آن را دانلود و اکمترکت کنیدمناس  با  NET Framework 3.5 بیتی   46یا  23جود     8بمته به نوع ویندوز 

 . را اجرا و منتیر بمانید تا کخی فایلدا انیام شود Copy to hard فایخ

را انتخاب کنید و تا به نمایش در آمدن  Run as Administrator راست کلیا کرد  و گزینه ی Install سیخس بر روی فایخ

 . ربر کنید Completed شییام

 ستتبز رن   روی متن را از ستتایت زیر دانلود نماید بیتی 23یا   بیتی 46توانید بستتته  می بستتته به نوع ویندوز خود

 کلیک کنید :

 کلیک کنید . اینجا بر روی
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 طریق سه از  ۸ ویندوز در بوت منوی به دستیابی

 

”  boot options menu“ بخش در. است ویندوز شیهین های نمیخه به نمیبت امدترکار و تر قوی بوت منوی دارای ۸ ویندوز

 رایانه کردن کار بدتر برای safe mode  الت اییاد وا مهوخ رف ا  نگدداری  ا repair tools  ویندوز تعمیر برای های گزینه

. گرفت می انیام Esc کلید یا و تابعی های کلید از استفاد  با منو بوت بخش به ورود برای ویندوز قبلی های نمخه در. دارد وجود

 .دارد وجود boot options menu به ورود برای رو  سه ۸ ویندوز در اما

 : اول روش

 Change گزینه روی بر و کنید استفاد  را Win+ I میانبر کلید سری  دسترسی برای. است PC Settings طریا از دسیترسی 

PC Settings کنید کلیا. 
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. کنید کلیا Restart now گزینه روی بر Advanced Setup بخش از سخس.کنید کلیا General روی بر چپ متسی از

 .کند می آماد  میدد اندازی را برای را جود و بمته را ها برنامه ویندوز کار این با

 

 رف  برای. داد  می شییود نمایش شییما برای boot options menu  آبی رییفحه بار این همیهییگی معمولی اندازی را  جای به

 .نمایید کلیا Troubleshoot گزینه روی بر ویندوز مهوخ

 

 همچنین.دهید انیام را Reset your PC میدد تنیمیات و Refresh your PC سیازی تاز  را جود سییمیتر توانید می شیما

 .باشید داشته دسترسی تری شیهرفته تنییمات به Advanced options گزینه روی بر کلیا با میتوانید
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 بازگردانی و تعمیر برای که ابزارهای. دهد می نمایش را دارند وجود Advanced options قممت در که های گزینه زیر تیویر

 .کنید کلیا Startup Settings گزینه روی بر. کنند می کما شما به  الت بدترین به سیمتر

 

 نمایش باشید داشته دسیترسیی آندا به توانید می restart میدد اندازی را  از بعد که های گزینه از لیمیت یا قمیمت این در

 .کنید کلیا Restart روی بر کار این برای. میابند

 

www.SoftGozar.Com
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 به F1-F9 تابعی های کلید یا و شییمار  های کلید اسییا، بر توانید می. میابد نمایش شییما برای لیمییتی میدد اندازی را  از بعد

 .همتند مهاهد  قابخ نیز ها گزینه دیگر F10 کلیا زدن با بمنا. باشید داشته دسترسی ها گزینه از هریا

 .کنید مبور مر له این از Enter زدن با وانیدت می ندارید ا تیا  ها گزینه از کدام هیچ به اگر

 

 باز قبلی های گزینه به بازگهت برای. اسیت دسیتر، در F10 کلید طریا از Launch recovery environment اندازی را 

 .دهید رافهار F10 هر
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 : دوم روش

 این برای. دارد وجود تنییمات انیام بدون boot options menu به رسیدن برایمی باشید که  Power Optionsاز طریا 

 نگه شایین را Shift کلید که  الی در سخس. کنیر شیدا دسترسی ابزار منوی به تا دهید فهیار را Win + I های کلید میددا  کار

 یابی می  های گزینه نمایش البته. کنید انتخاب را  Restart  شد  باز منوی از و نمایید کلیا Power گزینه روی بر اید اشتهد

 .است دستر، در اوا رو  از فقی سیمتر

 

 سمت نشایی گوشه در login screen ورود رفحه رد. کنید استفاد  ویندوز به ورود بدون  تی رو  این از توانید می همچنین

 را  از شس.کنید انتخاب را Restart میدد اندازی را  گزینه و کلیا Power کلید روی بر   Shiftکلید داشییتن نگه با راسییت

 .شود می تورار قبلی مرا خ اندازی
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 : ومس روش

 کنید استفاد  Win+D کلید از دسوتاپ به دسیترسی برای. اسیت Command Prompt برنامه در دسیتورات اجرایاز طریا 

 کلیا راست با و یابد نمایش شما برای Start screen دکمه که زمانی تا ببرید چپ سمت شایین گوشه به را جود ماو، سیخس

 میانبر کلید از توانید می همچنین. شییود می اجرا شییما برای برنامه شیید  باز منو از Command Prompt گزینه انتخاب و

Win+X  کنید استفاد. 

 

 .شود وارد دقیا کد کنید دقت. کنید وارد فرمان جی در را زیر دستور

shutdown.exe /r /o 

 :نکته

 .کند می کار /r سوئیچ با همرا  و کنار در فقی /o سوئیچ
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 .شود می داد  نمایش ویندوز جودکار اندازی را  شروع با رابطه در ههدار یا سخس

 

 به مهییوخ اییاد هنگام در که اسییت ” automatic restart after failure  “ نام با ویژگی دارای  اظر  اا در ۸ ویندوز

 .کند می طبیعی  الت به ویندوز گردانی باز و کردن طرف بر در سعی و آید می شما کما
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 بدون تاثیر گذاری بر روی فایل ها ۸تجدید نصب ویندوز 

 

د که از جمله آن ها اییاد نقص در فایخ های ممون اسییت ملت های بمیییاری برای درسییت کار نوردن ویندوز وجود داشییته باشیی

یوروسافت برای این امر چار  ای ما. باشد تواند می …سییمیتمی و یا به وجود آمدن اشیواا در ذجیر  سازی اطالمات در هارد و

هخیص  را مربه کرد که وظیفه آن همان جمتیو و ت  Refresh PC ویژگی مفیدی به نام ۸ ویندوز اندیهیید و به همرا  انتهیار

 .است ویندوز در شد  اییاد های نقص تیحیحو 

دسییت شیدا کنید. جنبه  Control Panel اگر با نحو  کارکرد ویندوزتان به مهییوخ برجورد  اید می توانید به این ابزار از طریا

ا ذجیر  شیید  و ی بمیییار مفید اسییتفاد  از این ویژگی نییی  میدد نقاطی که دچار نقص شیید  اند بدون اییاد تیییر در فایخ های

 .های موجود در سیمتر تان نیز بدون دست کاری باقی می مانند App  تی

تندا بر روی فایخ های سیییمییتمی تاییر می گذارد و به تیییر و تعمیر آن ها می  Refresh PC همان طور که اشییار  کردیر ممخ

ایتان نباشید. برای شروع انیام این کار دو رو  وجود ه App شردازد و ایری بر روی فایخ های دیگر ندارد شس نگران نی  دوبار 

 :دارد که هر دو رو  را مورد بررسی قرار می دهیر

 :اگر ویندوزتان بوت می شود سپس -۱

انیام Control Panel اگر سییمیتر تان هنوز قادر به بوت شدن استگ می توانید ممخ تیدید نی  را از طریا گزینه مربوط در

را انتخاب  Change PC settings و settings  را فهییار دهید و سییخس به ترتی  گزینه های Win + C دهید. کلید ترکیبی

 دکمه ”Refresh your PC without affecting your files“ را برگزینید. همانند شوخ زیر در قممت General کرد  و در ندایت
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started  Get را کلیا کنید. 

 

همانند شییوخ زیر برای شییما نمایان می شییود که در آن ویندوز این اموان را به شییما می دهد تا  با انتخاب این گزینه شنیر  ای

 .در سیمتر تان تیییر می یابد Refresh PC بدانید چه چیزهایی با انیام

 

وز آغاز در درایو اطمینان  ارخ کنید تا ممخ تیدید نی  ویند ۸ ویندوز مربوط به نیی  DVD از وجودNext  با انتخاب گزینه

 .گردد.  اا شنیر  های متعدد را برای نی گ یوی شس از دیگری دنباا کنید تا ممخ تعمیر ویندوز به شایان رسد

 :اگر ویندوز با شییام جطایی همرا  است و بوت نمی شود -۳

ت مرا خ زیر دنباا را به رور Refresh PC اگر سیمتر تان به هنگام بوت شدن با جطایی رو به رو شود در این رورت باید ممخ

 مملیات را به رورت زیر اجرا کنید: 8قرار دهید و مثخ نی  ویندوز در درایو  ۸ ویندوز مربوط به نی   DVDکنید. در ابتدا

 کلیا کنید Nextهمان طور که در تیویر هر نمایان است بر روی گزینه 
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 .را انتخاب کنید ”Repair your computer“ در مر له بعد همان گونه که در شوخ زیر مهخص شد  استگ گزینه

 

 .را به منیور تعمیر نقص های سیمتر انتخاب کنید Troubleshoot در این مر له گزینه
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 .را برای تیدید نی  انتخاب نمایید Refresh your PC  بعد از مر له فوم همانند شوخ زیر گزینه

 

 .زیر بیانگر تایید شروع کار ظاهر می شودهای شنیر  
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بزم به ذکر است در مر له بعد شنیر  ای شامخ ورود اطالمات نام  ماب کاربری و شمورد برایتان نمایان می شود که با تومیخ 

 .در ندایت آغاز می گردد Refresh گزینه ها ممخ
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 ۸ ویندوز در Hyper-V سازی فعال و نصب چگونگی

 

 افراد از کمی تعداد رسد می نیر به که گونه این اما استگ گذاشت مرره هب شا Hyper-V سازی میازی شلتفرم همرا  به ۸ ویندوز

 شس نیمتگ فعاا ویندوز در شیهفرض رورت به Hyper-V میازی ماشین سیاجت قابلیت. گیرند می کار به را ویندوز ویژگی این

 .دهیر نهان شما به را مفید ویژگی این سازی فعاا چگونگی تا شوید همرا  ما با ادامه در

 توجه

 اما. نمایید اییاد ویندوز بیتی ۲۴ نمییخه در را جدید میازی ماشییین که دهد می را اجاز  این شییما به تندا Hyper-V اموان

 قادر ویندوز بیتی ۲۴ نمخه در تندا شما  قیقت در. بود جواهد دستر، در بیتی ۲۳ و ۲۴ نمیخه دو هر روی بر client ابزارهای

 .ندارد وجود بیتی ۲۳ نمخه در میازی ماشین ساجت اموان و بود جواهید دجدی میازی ماشین یا ساجتن به

 بخش وارد شنخ کنترا قممت از توانید می منیور این به. کنید فعاا Windows Features قممت از باید را Hyper-V ویژگی

uninstall a program ترکیبی کلیدهای فهردن با یا و شوید Win+R شنیر  در Run مبارت appwiz.cpl کنید وارد را. 
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 .کنید کلیا Turn Windows features on or off لینا روی بر چپ سمت کادر از سخس

 

 .نمایید کلیا یا و لمس OK روی بر و زد  را Hyper-V گزینه تیا Windows Features ای محاور  کادر شدن باز از شس

 

 .کنید شیهه ربر کمی. نماید یم ویندوز به Hyper-V کردن ابافه به شروع ویندوز  اا
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 .نمایید اجرا ویندوز شروع رفحه همان یا مترو محیی از را Hyper-V manager توانید می شما  اا
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 نی  و میازی ماشین یا ساجت به سادگی به توانید می کنید می استفاد  ۸ ویندوز بیتی ۲۴ نمخه از که رورتی در اکنون

 .نمایید قداما دیگر مامخ سیمتر یا
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دوم فصل  

 8تنظیمات ویندوز 
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 8 یندوزدر و Hibernate یدکمه  یشفعال کردن و نما

فعاا نهییید  اسیییت. گزینه های شیش فرض قابخ  Powerدر قمیییمت  Hibernateگ به طور شیش فرضگ گزینه ی 8در ویندوز 

از ما گ که وقت زیادی با کامخیوتر و برنامه های متعدد سخری می می باشیند. بمیاری   SleepگRestart  گ Shutdownدسیتر، 

را در اجتیار نداریر. کاربران می توانند این گزینه را  Hibernateگزینه ی  8کنیر برای باز نگه داشیییتن تمام وقت آندا در ویندوز 

 :فعاا و یا غیرفعاا کنند

 

 : Hibernateطریقه ی فعال کردن و نمایش گزینه ی  

 را باز کنید. Power Optionsبه کنترا شنخ رفته و از بین آیتر های موجود در لیمت گزینه ی  -1

را از لیمت سمت چپ  Chose What The Power Button Doesگ گزینه ی  Power Options اب تحت گزینه های  -2

 انتخاب کنید.
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کلیا کنید تا به محخ تیییر تنییمات  Change Setting That Are Currently Unavailable اب گ بر روی گزینه ی  -3

Power .هدایت شوید 

 

را انتخاب کنید تا تنییمات ذجیر   Save Changeرا زد  و سییخس دکمه ی  Hibernateدر لیمییت موجود تیا گزینه ی  -4

 گردد.

 

 ابافه شد  است. Power اب دکمه ی هایبرنیت فعاا شد  و به لیمت  -5 
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 8با ظرفیت باال برای نرم افزارها و بازیهای فوق سنگین گرافیکی در ویندوز  RAMارد دیسک داخلی به حافظه تبدیل ه

 های رایانه از بمیییاری و همییتند بابیی گرافیا دارای شییوند می ارائه بازار در اکنون هر که و نرم افزار ها ها بازی از بمیییاری

  داقخ باب گرافیا با گونه نرم افزار و بازی ها این و .ندارند را باب گرافیا با های بازی نرم افزار ها و این شرداز  توان شییخیییی

 هته ویندوزدر  را ها بازی نرم افزار ها و این بخواهید اگر و است مگابایت 512 گرافیا و گیگابایت 2 رم دارند نیاز که سییمتر

 .دارد ممتقیر تأییر سیمتر رم و گرافیا کارت ازیب یا بدینه اجرای برای .دارید بیهتری رم به نیاز کنید اجرا

  256 گرافیا کارت شییما مثالب که رییورت این به .دارند را گذاری اشییتراو یا Share قابلیت گرافیا های کارت از بمیییاری

 سیمتر رم از بایتگیگا 1 گرافیا کارت   بایت گیگا 3 مثاا طور به    باشید داشته کافی انداز  به رم شیما اگر اما دارید مگابایت

 .برد می اشتراو به جود گرافیوی شرداز  برای را

 اجرا ندارند قوی سیییمییتر که های رایانه روی بر را باب گرافیا با ی ها و نرم افزار بازی ربتوانی کهی انیام دهیر چوار باید  اب

 !شود  خ مهوخ تا بدهیر رم به را درایوها جالی فضای از قممتی باید .کنیر

 

  .کنید انتخاب را  Propertiesگزینه  و کرد  کلیا راست  My Computerروی  بر

 

  .کنید کلیا Advanced System Settings روی  بر شد  باز شنیر  در
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  .کنید کلیا settings گزینه روی بر Perfomance قممت از  Advancedقممت  در

 

  .بروید  Advancedقممت  به شد  باز شنیر  در
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 نوشییته را رایانه رم فضییای مقدار Total paging file size for all drives مبارت روبروی  Virtual memoryمییمت ق در

 مگابایت 960 :مثاا

  .کنید کلیا …Changeگزینه  روی بر رایانه رم افزایش برای

 

  .بردارید را  Automatically manage paging file size for all drivesتیا  شد  باز شنیر  در 1.

  .کنید انتخاب را )ویندوز درایو همان یا ( C درایو از غیر نیرتان مورد درایو 2.

  .کنید کلیا Custom sizeروی  بر 3.

   =5-153885   :153880مثاا .کنید 5 مدد مندای را space availableروبروی  مقدار 4.

  :153880 مثاا .بنویمید Maximum sizeو  Initial size قممت در را آمد  بدست مقدار 5.

  .کنید کلیا  Set گزینه روی بر 6.

 روی بر کار انیام از بعد .دهید انیامویندوز   درایو همان یا C  درایو از غیر به درایوها تمامی برای توانید می را مرا خ این توجه

OK کنید کلیا. 
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  .نوشته را رایان رم فضای مقدار  for all drives Total paging file sizeمبارت  روبروی  Virtual memoryقممت  در

 است رسید  مگابایت 154840 به مگابایت 960 از رایانه رم که بینید می :مثاا

 .کنید) ریمتارت(  را رایانه و ببندید را همتند باز که هایی شنیر 

 

 کرد  ابافه رم قممت به که درایوهای یتظرف که بینید می کنیدگ باز را My Computerرایانه  شیدن روشین و جامو  از بعد

 .بگیرید شس را رم توسی شد  اشیاا  افضه جواهید می  اب و اید داد  انیام را جود کار شما که این بر فرض .است شد  شر ایدگ
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 .کنید ممخ دادیر توبیح باب در که روشی معوو، باید کار این برای

  .کنید کلیا…Change گزینه روی بر و رفته Advancedقممت  به 1.

 .کنید انتخاب را نیرتان مورد درایوهای شد  باز شنیر  در 2.

  .کنید شاو را اید نوشته Maximum size و  size Initialدر که های مقدار 3 .

  .دهید تیییر No paging file  گزینه به را Custom sizeگزینه  4.

  .کنید کلیا Setگزینه  روی بر 5.

 تیا باید دادید بازگهیییت کردید انتخاب رم به  افیه تخیییییص برای قبال که درایوهای تمامی تنییمات که این از بعد 6.

Automatically manage paging file size for all drives بزنید را.  

 .کنید  ) ریمتارت  (را رایانه آجر در کرد  کلیا OK  روی بر کار انیام از بعد

 .دهید انیام را زیر مرا خ باید نهد گ داد  بازگهت رم از  )ریمتارت (از بعد شما ودرای جالی فضای اگر  :توجه
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 .شوید نیرتان مورد داریو وارد 1.

.2 Folder Options سربرگ  به و کرد  باز راView بروید.  

  .کنید انتخاب را Show hidden fileگزینه  3.

 را yes بایدگزینه که شوید می مواجه شییامی با .کنید انتخاب را Hidden protected operating system files تیا 4.

  .بزنید

  .کنید کلیا  OKروی  بر 5.

  .کنید  ذف را آن باید که شد  ساجته pagefile.sys  نام به فایلی جود درایو در 6.
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و  نرم فزار هابا ظرفیت دلخواه برای  RAMتبتدیتل هتارد دیستتک خارجی و فلش مموری به  حافظه 

 8بازیهای فوق سنگین گرافیکی در ویندوز 

 خیانه تبدیرا رم به را جود مموری فلش دیتوان یم یرا ت به شییما و دارد وجود طور شیش فرض به اموان نیا ۸ ندوزیو در

  .دیکن

 :نوته

 .دیکن ابافه انهیرا رم به دیتوان یم را مموری فلش یجال فضای مقدار فقی1.

 .دیکن  ذف را است مموری فلش در که یاطالمات یتمام دیکن یسع2.

   .دارد  کمتری ریتای باشد   4GBاگر فلش مموری کمتر از  3.

 

  .دیکن انتخاب را  Propertiesنه یا کرد  و گزیش مموری جود راست کلبر روی فل
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  .دیبرو  Readyboostسربرگ  به شد  ظاهر شنیر  در 1.

  .دیکن انتخاب را Use this deviceنه یگز 2.

  .دیکن یمهخص م را دیده اجتیار انهیرا رم به دیجواه یم که ییفضا مقدار قممت نیا در3.

 .دیبده اجتیار انهیرا رم به دیتوانیم را مموری فلش یجال فضای مقدار فقی :نوته 

  .دیکن ایکل OKروی  بر4.

 .دیکن خودداری داًیاک مموری فلش کردن جدا از :توجه

 :دیده انجام را ریز اتیعمل وریمم فلش کردن جدا برای
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  .دیکن انتخاب را Propertiesنه یگز و کرد  ایکل راست جود مموری فلش روی بر 1.

  .دیبرو Readyboostسربرگ  به شد  باز شنیر  در 2.

  .د  یکن انتخاب Use this deviceبیای  را Do not Use this deviceنه یگز 3.

   .دیکن ایکل OKروی  بر 4.
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 ۸نکته برای استفاده بهتر از مانیتورهای دوگانه در ویندوز  ۷

به مرات  را ت  ۱ ویندوز شهیتیبانی از چند مانیتور است که شیوربندی آن در مقایمه با ۸ ویندوز یوی از دیگر ویژگی های جوب

 .ریاشار  کنا به آن ر ۸ ویندوز نوته مدر در رابطه با استفاد  از چند ماینتور در ۱ اا می جواهیر تر است. 

 نمایش والپیپر جداگانه در هر مانیتور . ۱

 

به طور هوشمند هر تیویر شس زمینه تر را در یا مانیتور نمایش می دهد.  ۸ ویندوز زمانی که شیما یا تر را انتخاب می کنیدگ

بر روی  Desktop Background یر اما شیما به ریورت دستی هر می توانید این کار را انیام دهید. برای انیام این کار در شن

 .تیویر مورد نیر جود راست کلیا کنید و مهخص کنید که در کدام مانیتور نمایش داد  شود

 

بدترین انداز  را برای نمایش والخیخر به رورت جودکار  ۸ویندوز  می کنیدگاگر شما از دو مانیتور با انداز  رفحه مختلف استفاد  

 .انتخاب می کند
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 یک والپیپر در دو مانیتور گسترش. ۲

شیییما می توانید یا والخیخر را در دو مانیتور گمیییتر  دهید. به  ۸ ویندوز این ویژگی را فوم العاد  را نداشیییت اما در ۱ ویندوز

   طوریوه قمیمتی از والخیخر در یا مانیتور و قمیمت دیگر در مانیتور دوم نمایش داد  شود. برای استفاد  از این ویژگی در شنیر 

Desktop Background  و در زیر قممت Picture position گزینه Span را انتخاب کنید. 

 

 در تمام مانیتورها Taskbar گسترش. ۳

وجود دارد که به شما اجاز  می دهد تا آیون های نوار  Show taskbar on all displays نوار وظیفه گزینه Properties در

 .متر  دهید. این گزینه به طور شیش فرض فعاا استوظیفه را در تمام مانیتورها گ
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 در هر مانیتور Start Screen مشاهده. ۴

 .دسترسی داشته باشید Start Screen در هر مانیتور به Charms bar شما می توانید با استفاد  از

 

 سوئیچ کردن بین برنامه ها در هر مانیتور. ۵

دسترسی داشته باشید و از  App Switcher باب رفحه در هر مانیتور به-به سمت چپشیما می توانید با انتقاا اشار  گر ماو، 

 .طریا آن بین برنامه ها سوئیچ کنید

۲ . Drag and Drop 

شییما می توانید از این ویژگی فوم العاد  کارآمد و مفید برای انتقاا برنامه ها از یا مانیتور به مانیتور دیگر اسییتفاد  کنید. برای 

 .کافی است تا شنیر  مورد نیر جود را بین مانیتورها درگ کنید این کار

 میانبرهای صفحه کلید. ۷

اسیییتفاد  کنید. البته  Win+Pg Down  و Win+Pg Up  برای انتقاا برنامه ها بین مانیتورها می توانید از کلیدهای ترکیبی

برای انتقاا شنیر  های دسییوتاپ اسییتفاد   Win+Shift+Arrow  و Win+Arrow  هنوز هر می توانید از کلیدهای ترکیبی

 .کنید

 

 

 

www.SoftGozar.Com
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User Account Control ست؟یچ 

 

 ۳۰۰۸و سرور  ۱معرفی شد و بعد از آن در ویندوز  Vista یا تونولوژی و ساجتار امنیتی است که توسی مایوروسافت در ویندوز

 .مایوروسافت معرفی شدبا هدف بدبود امنیت در سیمتر مامخ های می باشد که  UAC نیز استفاد  شد

این قابلیت نحو  دسیترسی کاربران معمولی به برنامه های اجرایی در ویندوز را کنترا می کند. با اینوار از اجرای برنامه هایی که 

می توان برنامه ها را اجرا کرد. هدف استفاد   Administrator اجاز  با فقی و شیود می جلوگیری ندارد را آن Run کاربر اجاز 

در  UAC به طور کلی جلوگیری از اجرای برنامه های مخرب توسییی کاربران معمولی اسییت. زمانی که برای اولین بار از UAC از

. است د ش سنگین و استفاد  غیرقابخ  دی تا سیمتر اینوار با که کردند اسیتفاد  شید بمیاری از کاربران ا ما، Vista ویندوز

هر انیام می شود. با اینوه بمیاری از  ۱ ویندوز در اکنون کردند. کاری که هر UAC کردن افعا غیر به شروع کاربران از بمیاری

تمام کارهای نییی  نرم افزار به مدد  مدیر سیییمییتر باشیید. این اسییت اسییتفاد  نونند اما بدتر  UAC کاربران ترجیح می دهند از

را  UAC همییتید به تنییمات  مییاب کاربری بروید و UAC قابلیت بامث افزایش امنیت می شییود. اگر مایخ به غیرفعاا کردن

 .غیرفعاا کنید
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  ۸در ویندوز  SmartScreen دور زدن فیلتر اطالعات

تبدیخ به بخهی  ۸یوی از ویژگی های اینترنت اکمخلورر بود.  اا در ویندوز  SmartScreen در نمخه های قبلی ویندوز فیلتر

 سرچهمه گرفته است؟ PC چگونه بدانیر که فایخ دانلود شد  است؟ و از کیایاز فایخ سیمتر ویندوز شد  است. اما 

 

Magic چیمت؟ 

Magic که معادا فارسیی آن سیحر و جادو اسیت و در واق  یا تونولوژی نمبتا ساد  است که از Internet Zones  یا مناطا

 .اینترنت تهویخ شد  است

 

مرورگر اینترنت اکمیخلورر دسیترسی داشته باشید که در موان های مختلف  از طریا Internet Zones به تنییمات می توانید

برچم   special Zone دانلود میونید با شیناسیاگر Internet zone اینترنت اسیتفاد  می شیود. هرگا  یا فایخ را از طریا

ر می توان لیمت فایخ های گذاری می شیود و این شیناسیاگر در جریان داد  ها ذجیر  می شیود.  اا با نوشتن اسوریخت کد زی

 .تدیه شد  است PowerShell دانلود شد  را مهاهد  کنید. البته این کد با زبان برنامه نویمی

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
103 

Files = Get-ChildItem -Path C:\Users\Taylor\Downloads$ 

(foreach($File in $Files 

} 

* Get-Item $File.FullName -Stream  

{ 

 

 ۸یندوز در و SmartScreen دور زدن

کلیا نمایید. که  Unblock را انتخاب نمایید سییخس روی گزینه properties ابتدا باید روی فایخ کلیا راسییت کنید و گزینه

 .معادا اسوریختی آن همانند زیر است

Files = Get-ChildItem -Path C:\Users\Taylor\Downloads$ 

(foreach($File in $Files 

} 

Unblock-File –Path $File.Fullname 

{ 

دانلود میونید در مرورگر اینترنت  intranet zone این اسییت که وب سییایت هایی را که از smart screen را  دیگر دور زدن

 .اکمخلورر وارد کنید
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 .ممون است لیمت این وب سایت ها را گر کنید کد زیر به شما کما می کند که لیمت وب سایت ها را مهاهد  کنید

Files = Get-ChildItem -Path C:\Users\Taylor\Downloads$ 

(foreach($File in $Files 

} 

{{Get-Item $File.FullName -Stream * | %{if($_.Stream -like “Zone*”){$File.Name 

{ 

به  که در رفحه بعد وجود داشیته باشید smart screen البته ممون اسیت به جز این دو را  را  های دیگری هر برای دور زدن

 آن اشار  می کنیر.
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 8 یندوزافزار در ودر هنگام نصب نرم  SmartScreen Filterیغامکردن پ یرفعالغ

 

شود که  اوی شیامی امنیتی ظاهر می SmartScreen Filter ای با منوانهای مختلف شنیر به هنگام نیی  برنامه 8در ویندوز 

 قممتکلیا کنید. در این  Run anyway و سخس More Info این ممخ بایمتی بر روی افزار است. برای تأییدبرای نیی  نرم

های مختلف را بر روی ویندوز به معرفی نحو  غیرفعاا کردن این شیام آزاردهند  جواهیر شرداجت تا بتوانید بدون دردسیییر برنامه

 .نی  کنید

 :برای این کار

 .باز شود Run شنیر را فهار دهید تا  Win+R ابتدا کلیدهای ترکیبی

 

 .ویندوز شوید Control Panel بزنید تا وارد Enter را وارد کرد  و Control Panel ن مبارتکنوا
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  روی بر چپ سمت قممت در و شد  Action Center سخس و System and Security وارد اکنون

Change SmartScreen settings کنید کلیا. 

 

 . شودمی باز Windows SmartScreen منوان با ایشنیر  

 .کنید کلیا OK روی بر و کرد  انتخاب را Turn off Windows SmartScreen گزینه اکنون

 

 .با این کار این قابلیت غیرفعاا جواهد شد

 .برای بازگردانی آن کافی است میدد همین ممیر را طی کرد  و این بار گزینه اوا را انتخاب کنید

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
107 

 ۸ز طریق نوار وظیفه در ویندوز اجرای برنامه ها ا

اسییتفاد  می کنند. اما آیا می جواهید برنامه ها را بمیییار  Run معموب کاربران برای اجرای سییری  برنامه ها در ویندوز از شنیر 

 اجرا کنید؟ Run سریعتر و بدون باز کردن شنیر 

نامه های ویندوز را اجرا کنید. برای ابییافه کردن نوار بمیییار سییریعتر بر Taskbar شییما می توانید با ابییافه کردن نوار آدر، به

را انتخاب  Address گزینه Toolbars بر روی نوار وظیفه راسییت کلیا کنید. سییخس از طریا زیر منوی Taskbar آدر، به

 .کنید

 

 

 calc ,cmd امه ها مانندبه نوار وظیفه ابافه شد و شما می توانید با تایپ نام برن Address bar همانطور که مهاهد  می کنید

 .کنید اجرا را جود نیر مورد های برنامه …و

را فهار دهید رفحه مورد نیر در مرورگر شیش فرض کامخیوتر  Enter سیایتی را تایپ کرد  و URL همچنین اگر در کادر آدر،

 .شما نمایش داد  جواهد شد
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 ۸یندوز اسکن فایل ها و پوشه ها از طریق منوی راست کلیک در و

به جوبی می دانند که هنگام اسون فایخ یا شوشه ای می توانند از طریا راست کلیا کردن بر روی آن و انتخاب  ۱ ویندوز کاربران

 Windows  مایوروسییافت از ۸ ویندوز این کار را انیام دهند. در Scan with Microsoft Security Essentials گزینه

Defender ود اسییتفاد  کرد  اسییت. اما گزینه ای در منوی راسییت کلیا وجود ندارد که از طریا آن به جای آنتی ویرو، ج

ترفندی را معرفی می کنر که به کما آن می توانید از طریا راسییت  قمییمتبتوانید فایخ ها و شوشییه ها را اسییون کنید. در این 

 .فایخ ها و شوشه های جود را اسون کنید ۸ویندوز  کلیا در

 

 ام تغییرات از طریق پنجره رجیستریروش اول: انج

 .را فهار دهید Enter را تایپ کرد  و regedit.exe را باز کنید. سخس مبارت Run شنیر  Win+R با استفاد  از کلید ترکیبی

 :بعد از باز شدن شنیر  رجیمتری به ممیر زیر بروید

HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell 
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 .در شنخ سمت چپ اییاد کنید Windows Defender  یا زیر کلید به نام

 .بمازید String Value در شنخ سمت راست دو کلید Windows Defender  اب شس از انتخاب زیر کلید

 

 :مقدار زیر را برای آن وارد کنید دو بار روی آن کلیا کنید و تیییر دهید سخس  Icon نام یا کلید را به

%ProgramFiles%\\Windows Defender\\EppManifest.dll 

را وارد کنید. این مقدار مبارتی اسییت که  Scan With Windows Defender مقدارو  با  MUIVerbبا نام در کلید دوم هر 

 .در منوی راست کلیا ظاهر جواهد شد
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 .اییاد کنید Windows Defender در زیر کلید  Command  اب یا زیر کلید به نام

 

 :به رورت زیر تیییر دهید (Default) دار کلیدسخس در شنخ سمت راست مق

“C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe” -scan -scantype 3 -SignatureUpdate -file %1 

 Scan with کنید تا تیییرات امماا شییوند.  اب اگر بر روی یا شوشییه راسییت کلیا کنید و گزینه Restart کامخیوتر را یوبار

Windows Defender  را انتخاب کنید برای چند یانیه شنیر Command Prompt  ظاهر جواهد شیید. اگر ویندوز دیفندر

 .ویروسی را بر روی سیمتر شیدا کند از طریا همین شنیر  به شما امالم جواهد کرد

 روش دوم: دانلود فایل رجیستری

جیمتری را دانلود کرد  و اجرا کنید. این فایخ به طور جودکار اگر نمی جواهید جودتان رجیمتری را تیییر دهید می توانید فایخ ر

کلیدهای گفته شید  در باب را اییاد می کند. اگر شیما جواستید دوبار  این گزینه را از منوی راست کلیا  ذف کنیدگ یا فایخ 

 هر برای این منیور قرار داد  ایر. 

 فایل ریجستری در فایل های ضمیمه قرار دارد 
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 ۸ضای ذخیره سازی در ویندوز ایجاد ف

 

توسییعه و بدر  وری مناسیی  از درایوهای ذجیر  سییازی اسییت که به  ۸ ویندوز یوی دیگر از ویژگی های قابخ توجه و کاربردی در

معرفی شیید  اسییت. با اسییتفاد  از فضییاهای ذجیر  سییازی این اموان برایمان فراهر می شییود که به  Storage Spaces منوان

را به فضاهایی  Pool قرار داد  و سخس این (Pool) های فیزیوی را به رورت گروهیگ درون یا موان مهترواریطالح دیما 

تبدیخ و آن ها را همانند سییمتر فایخ های معمولی فرمت کرد  و درست شبیه به دیما های معمولی با آن ها رفتار کنیر. بزم 

 با را امنیت ویژگی این نیز به سیمتر متیخ شد  باشند. SAS و  SATAگ USB  به ذکر اسیت این دیمیا ها می توانند توسیی

RAID   به همرا  آورد  اسییت و این اجاز  را به ما می دهد که با قیمتی کر تر از مقدار بیهییتری  افیه به منیور ذجیر  سییازی

 .اطالمات بدر  گیریر

 :این ویژگی دو سرویس پایه را فراهم ساخته است

شییته باشییید که تندا  داقخ دو کخی از داد  در جاهای مختلف وجود داشییته باشیید زیرا این ممخ هر از توجه دا :افزونگی داده

افزونگی جلوگیری کرد  و هر سیب  می شیود در هنگام اییاد اشواا در هارد دیماگ داد  مورد نیر در بخش دیگر وجود داشته 

 .باشد

سازد تا درایوهای فیزیوی مختلفی را با یودیگر درون یا درایو  این ممخ شما را قادر می :یک مکان واحد برای ذخیره سازی

منطقی تلفیا کنید که در این ریییورت نیز شیییما به را تی می توانید مدیریت آن را بر مدد  گرفته و به آسیییانی دیمیییوی را به 

 .میمومه ابافه سازید
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 :می پردازیم ۸ ویندوز حال به ایجاد فضای ذخیره سازی در

را انتخاب کرد  تا   Storage Spaces و سخس System and Security گزینه و رفته کار ابتدا به کنترا شنخ برای انیام این

 .شنیر  ای همانند شوخ زیر برایتان نمایان شود

 

را به منیور اییاد فضییای  Create a new pool and storage space  اا در شنیر  باز شیید  همانند شییوخ فوم گزینه

دید انتخاب کنید. در شنیر  بعد همان گونه که در شییوخ زیر مهییاهد  می کنید درایو مورد نیرتان را به منیور ذجیر  سییازی ج

   .انیام این کار برگزینید

توجه داشییته باشییید که در انتخاب درایو مورد نیرگ درایوی  اوی اطالمات را انتخاب نونید زیرا با انیام این کار اطالمات تان به 

 .دست رفته و قادر به بازیابی آن از طریا سطخ آشیاا ویندوز نخواهید شدطور کامخ از 
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در ادامیه برای درایوی که اییاد جواهید کرد نامی را انتخاب کنید و با انتخاب بیه و انداز  فضیییای ذجیر  سیییازی به مر له بعد 

 .بروید

 

  ری را برای این کار انتخاب کرد  و بر روی دکمهدر این بخش همانند شوخ زیر می توانید در رورت نیاز درایوهای بیهت

Add drives کلیا کنید. 
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در این بخش شییاهد تنییمات کلی از منب  ذجیر  سییازی جدیدتان می شییوید که می توانید تنییماتی را نییر تیییر نام آن را 

 .امماا سازید

 

را انتخاب کرد  و   Create a shortage space د گزینهبرای امماا فضیای بیهتر به منب  ذجیر  سازی اییادی تان می توانی

 .تیییر دهید  Parity را همانند شوخ زیر به Layout  سخس مبارت مقابخ

 

توجه داشیته باشید اگر مقدار ظرفیت را برای اییاد منب  ذجیر  سازی بیهتر از  د معموا انتخاب کنید با شییام جطایی همانند 

 .شوخ زیر مواجه جواهید شد
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ویندوز مراجعه کرد  و با اسییتفاد  از شنیر  ای که  Taskbar برای  خ این ممیینله می توانید به بخش اجطار ارسییاا شیید  در

 .همانند شوخ زیر برایتان نمایان می شود مهوخ را برطرف سازید

 

  و در انتدا همانند هر دیما برای اینوه فضیای ذجیر  سیازی سیفارشیی تان را اییاد کنید کافی است مرا خ فوم را دنباا کرد

 .دیگری آن را مورد استفاد  قرار دهید
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 ۸در ویندوز  ISO کردن فایل های Mount آموزش

کردن  . Mountاسییتفاد  می کنند ISO کردن یا فایخ Mount برای UltraISO بیهییتر کاربران از نرم افزارهای کموی مثخ

دیگر نیازی به این  ۸ ویندوز یخ در یا درایو میازی نمایش داد  شییود. اما دربامث می شییود تا محتویات درون فا ISO فایخ های

 .ندارید ISO کردن فایخ Mount نرم افزارها برای

 اینوه اکنون را   خکنید.  Unmount یا Mount را ISO این اموان برای شییما فراهر شیید  اسییت که فایخ های ۸ ویندوز در

 را متوجه می شوید. کنید Mount ۸ ویندوز دررا  ISO چگونه یا فایخ

 :برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید

 زمانی که شییما یا فایخ ISO را انتخاب می کنید در نوار Ribbon منوی Disk Image Tools با دو گزینه Mount 

 .ظاهر می شود  Burn و

 

 یا  تی اگر شیما بر روی فایخ ISO هراسیت کلیا کنید گزینه های مربوط ب Mount   کردن را در منوی میانبر مهاهد

 .جواهید کرد
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 از طریا یوی از دو را  گفتیه شییید  گزینه Mount را انتخاب کنید تا محتویات فایخ ISO  در داجخ یا درایو میازی

 .نمایش داد  شود

 

 

 برای Unmount کردن فایخ ISO هر کافی است که بر روی درایو میازی راست کلیا کنید و گزینه Eject  را انتخاب

 .کنید
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 ۸آموزش ساخت نقطه بازیابی در ویندوز 

معموب بیهیتر کاربران تیییرات زیادی را برای سیفارشیی کردن محیی ویندوز انیام می دهند اما ممون است برجی از تیییرات با 

میهه توریه می شود که قبخ از امماا دانش کافی همرا  نباشید یا به ریورت اشیتبا  توسیی کاربر انیام شیود. به همین دلیخ ه

هرگونیه تیییرات در ویندوز یا نقطه بازیابی اییاد کنید تا اگر مهیییولی شیش آمد بتوانید ویندوز را به  الت قبلی برگردانید. در 

 .را آموز  می دهیر ۸ ویندوز نحو  اییاد یا نقطه بازیابی در قممتاین 

 :مراحل زیر را دنبال کنید ۸ ویندوز برای ساخت یک نقطه بازیابی در

 Settings باز شید مطمنن شوید که گزینه Search را تایپ کنید. زمانی که شنخ System بروید و مبارت Start Screen به

 .کلیا کنید System انتخاب شد  باشد. سخس بر روی آیون

 

 

 با انیام این کار زبانه کلیا کنید. System protection  در مر له بعدی از شنخ سمت چپ بر روی گزینه

 System Protectionموجود در کادر محاور  ای جییوریات سیمتر نمایش داد  جواهد شد. سخس بر روی دکمه Create  

 .نمایش داد  شود Create a restore point کلیا کنید تا کادر محاور  ای
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 .کلیا کنید تا نقطه بازیابی ساجته شود Create  هدر آجر یا نام مناس  برای نقطه بازیابی انتخاب کرد  و بر روی دکم
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 کنید Log On گ ۸به صورت اتوماتیک به ویندوز 

اگر شیما تندا فردی همیتید که از کامخیوترتان اسیتفاد  می کنید و در واق  برای ورود به سیمتر از یا اکانت استفاد  می کنید 

به  log in د و سیرمت ورود به سییمتر تان افزایش یابد به طوری که رفحهمی تواند برایتان مفید واق  شیو ۸ ویندوز این ویژگی

 .سیمتر برایتان نمایش شیدا نمی کند و شما ممتقیر می توانید رفحه دسوتاپ را مهاهد  کنید

برای این کار فعاا سازید.  ۸ ویندوز نیز از ویژگی ورود اتوماتیا برجوردار است که باید آن را همانند ۱ ویندوز بزم به ذکر اسیت

را فهار دهید. بعد از انیام این ممخ  Enter را تایپ کرد  و کلید  netplwiz مبارت Start در کادر مربوط به جمتیو در بخش

 .شنیر  مربوط به تنییمات شیهرفته  ماب کاربری برایتان نمایان می شود

 

را برداشته   Users must enter a user name and password to use this computer در این جا ابتدا تیا گزینه

شنیر   Save و سیخس  میابی که می جواهید به وسیله آن به رورت اتوماتیا وارد سیمتر شوید را انتخاب کنید. با زدن دکمه

 .ای همانند شوخ زیر نمایان می شود که باید نام کاربری و شمورد مربوط به اکانت تان را وارد کنید
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 .ید و کادر مربوط به تنییمات شیهرفته  ماب را ببندیدرا بزن OK دکمه

رو به رو نمی شوید و ممتقیما می  Logon  و یا شنیر  lock  اا دفعه بعدی که می جواهید وارد سییمتر شوید دیگر با رفحه

 .دست شیدا کنید ۸ ویندوز توانید به رفحه استارت
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 ۸عدم آشکارسازی رمزها در ویندوز 

افزارهای مختلف ها و نرم گ هنگامی که برای ورود به سییایت۸های ویندوز از جمله ویندوز که می دانید در همه نمییخهطور همان

شود که این کار های مهوی رنگی نمایش داد  میرورت ستار  یا دایر  رمز مبور جود را وارد می کنیدگ کاراکترهای وارد شید  به

ای در کنار فیلدهای شودگ نمایش گزینهمهاهد  می ۸است.یوی از امواناتی که در ویندوز برای  فظ امنیت کاربران طرا ی شد  

 رورتاسییت میددا بههای مهیوی رنگ تبدیخ شید مربوط به رمزهای مبور اسیت که با کلیا روی آنگ کاراکترهایی که به دایر 

 اید.توانید مهاهد  کنید چه کاراکترهایی را تایپ کرد اید آشوار شد  و به کما این قابلیت میکاراکترهایی که شما وارد کرد 

این منیور رییورت گرفته اسییت تا بمیییاری از کاربران که هنگام واردکردن رمز مبور با مهییوخ مواجه شهییتیبانی از این قابلیت به

گاهی اوقات کاربرانی همچون  شیوند و قیید دارند رمزهای وارد شد  را میددا بررسی کنندگ بتوانند این کار را انیام دهند. امامی

تمیایلی به فعاا بودن این گزینه ندارندر زیرا این ا تماا وجود دارد شس از وارد کردن رمز مبور به دبیخ  …میدیران شیییبویه و

مختلفی رایانه را ترو کرد  و کاربران دیگری با کلیا روی گزینه مربوط برای آشوارسازی رمزگ مبارت وارد شد  را مهاهد  کنند 

این ترتی  رمز مبور فا  شییود! چنانچه شییما هر جزو این دسییته از افراد همییتید و اسییتفاد  نوردن از این قابلیت را به فعاا و به

   برای غیر فعاا کردن آن مرا خ زیر را انیام دهید.توانید دهیدگ میبودن آن و جطرات امنیتی که در شیش دارد ترجیح می

 برای این کار:

 نمایش داد  شود. Runکلید فهار دهید تا شنیر  را از روی رفحه Win + Rی کلیدهای ۰

مخ ماهای امنیتی سیمتررا در کادر مربوط وارد کرد  و کلید اینتر را فهییار دهید تا ویرایهییگر سیییاست gpedit.mscمبارت  -۳

 نمایش داد  شود.

 

 نمایش درآمد  ممیر زیر را دنباا کنید: ی در شنیر  به۲

User Configuration -» Administrative Templates -» Windows Components -» Credential User Interface 
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 بار کلیا کنید.  دو  Do not display reveal password button در بخش سمت راستگ روی گزینه ـ4

 

 OKرا فعاا کرد  و با انتخاب گزینه  Enabledبرای این قابلیت فعاا است. کلید  Not configuredفرض کلید  طور شیشبه -۱

 تیییرات را ذجیر  کنید.

 

 شود.در کنار فیلدهای رمز مبور نمایش داد  نمی reveal passwordکنید که آیوون مربوط به گزینه از این شس مهاهد  می -۲
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 را کم و زیاد کنیم؟ Start Screen چگونه تعداد خطوط آیکن های

 

آیون ها در تعدادی جطوط نمایش داد  می شود. نحو  افزایش یا کاهش تعداد جطوط آیون  ۸ ویندوز Start Screen در

 را به ترتی  زیر:Start Screen    های

رفحه تعداد جطوط آیون ها را مهخص می کند. برای مثاا اگر رزولوشن شما بر اسا، رزولوشن  ۸ ویندوز به طور شیش فرض

1024x768 شیومخ باشدگ آیون های Start Screen  جی نمایش داد  می شود. شما می توانید در جدوا زیر تعداد آیون  ۴در

 :ها در رزولوشن های مختلف را مهاهد  کنید
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 :برای افزایش یا کاهش تعداد خطوط آیکن ها مراحل زیر را دنبال کنید

 .باز شود Run را فهار دهید تا شنیر  Win+R کلید ترکیبی

 .کنید OK یپ کرد  ورا تا regedit.exe مبارت

 :شس از باز شدن شنیر  رجیمتری به ممیر زیر بروید

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\Grid 

 

را شیدا کنید. اگر این کلید موجود نبود باید آن را بمازید. راست  Layout_MaximumRowCount در شنخ سمت راست کلید

 .بمازید Layout_MaximumRowCount با منوان DWORD (32-bit) value یا کنید و یا کلید جدیدکل

جی  ۱دابخ کلیا کنید و مقدار مورد نیر را وارد کنید. اگر رزولوشن شما از  Layout_MaximumRowCount بر روی کلید

 .را وارد کنید ۱تا  ۰شهتیبانی می کند می توانید امداد بین 

 .کنید تا تیییرات امماا شوند Restart ا یوبارکامخیوتر ر
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 8مخفی کردن روبان ویندوز اکسپلورر در ویندوز 

جورد وجود یا روبان در محیی ویندوز اکمخلورر استگ مهابه آن چیزی به چهر می 8های جدیدی که در ویندوز یوی از قابلیت

های مختلف گ نوار ابزار بزرگی اسییت که دکمه (Ribbon) انجورد. روبهای جدید مایوروسییافت آفیس به چهییر میکه در نمییخه

کند اما در مین  اا فضای زیادی از کاربردی درون آن گنیاند  شد  است. هر چند این روبانگ انیام بمیاری از کارها را ساد  می

رید محیی  ویندوز اکمخلوررگ همانند ای ندارید و دوسییت داکند. در نتییه اگر به این روبان بزرگ مالقهها را نیز اشییاا میشنیر 

 .فرض مخفی کنید و در زمان نیاز میدد آن را بازگردانیدتوانید آن را به طور شیشباشد با استفاد  از این ترفند می 7ویندوز 

 :منظور نیبد

 .بزنید Enter را وارد نمود  و gpedit.msc کلیا کرد  و مبارت Start ابتدا بر روی دکمه

 

 :از شنخ سمت چپ ممیر زیر را طی کنید Local Group Policy Editor در شنیر 

 
Computer Configuration –> Administrative Templates –> Windows Components –> File Explorer 

 .دوبار کلیا کنید Start Windows Explorer with Ribbon minimized اکنون از قممت سمت راست شنیر گ بر روی
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 .کلیا کنید OK را به  الت انتخاب درآورد  و بر روی دکمه Enabled شنیر  باز شد گ گزینهدر 

 

گ ایری از روبان نخواهد بود. با کلیا بر روی فلش کوچوی که «ویندوز اکمخلورر»اکنون در رورت باز کردن یا شنیر  در محیی 

 .وبان را بازگردانی کنیدتوانید میدد رجوردگ میدر سمت راست و بابی شنیر  به چهر می

 .را انتخاب نمایید Disabled برای این که همه چیز به  الت ابتدایی بازگردد نیز در ممیر طی شد گ بایمتی گزینه
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 8ویندوز  Charms Barمعرفی 

 

          متیا با انتقاا مو، به قم Win + C میباشید که شیما میتوانید با نگه داشتن کلیدهای ۸یا نا یه جدید در ویندوز 

Start Menu کامخیوترهای غیر لممی گ  Charms Barرا مهاهد  کنید Charms Bar دارای گزینه های زیر میباشد: 

: Settings اجرا  اا در های افزار نرم تنییمات نمایش 

 : Devicesو کردن شرینت مانند میونند استفاد  آن از اجرا در اا افزارهای نرم که هایی دستگا  ارلی تنطیمات.. 

 : Shareنمایش بگذارید اشتراو را همتید آن انیام  اا در که را کاریی میتوانید آندا طریا از که اجتمامی افزارهای نرم 

 بگذارید اشتراو به دیگران با را همتید آن مهاهد   اا در  IE  توسی که لینوی میتوانید مثاا طور به میدهد

: Search است قدیمی دوزهایوین جمتیو همان گزینهگ این. 
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 را حذف یا غیر فعال کنیم؟ ۸ویندوز  Charms barچگونه تاریخچه جستجوی 

 

در ویندوز ههیت استفاد  می کنید تمامی آن جمتیوها در جاطر این بخش جمتیو  Charmزمانی که شیما از جمیتیوی نوار 

زمان استفاد  مهترو از یا رایانه گاهی می تواند دردسر ساز باقی می ماند. گرچه این اموان بمیار کاربردی و مفید استگ اما در 

 باشد. این موبوع شاید شما را به یافتن را   لی برای  ذف یا غیر فعاا کردن تاریخچه این جمتیو ها سوم می دهد. 

 راه حل :

ین می توانید کلیدهای برای شیروع نهیانگر مو، را به سیمت راسیت ریفحه برد  و و از باب به سمت شایین  رکت دهید. همچن

   کلیا کنید.Settingsظاهر شد بر روی تنییمات   Charms barرا بفهارید. شس از آن که  Win+Cترکیبی 

 

www.SoftGozar.Comwww.SoftGozar.Com
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   کلیا نمایید تا کنترا شنخ رابی کاربری مدرن باز شود.Change PC settingsبر روی لینا تیییر تنییمات رایانه   

 

  Searchبه قمیییمت جمیییتیو   ۸ا همان رابی کاربری مدرن یا همان رابی کاربری ویندوز در کنترا شنخ رابی کاربری مترو ی 

 بروید.

 

 در رورتی که تندا می جواهید تارجچه جمتیو های جود را شاو کنید تندا کافی است بر روی کلید  ذف سابقه  

 Delete history.کلیا کنید   
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 8ویندوز  Reset and Refresh قابلیت های فوق العاده

 

 اگر مهوخ نرم افزاری برای تلفن و یا تبلت و یا شخش کنند  موسیقی شما اییاد شود و نتوانید آن را رف  کنیدگ به دنباا گزینه

Factory Rest   یا بازگهت به تنییمات شیش فرض کارجانه می گردید. با اجرای این دستور هر آنچه برروی وسیله جود داریدگ

موض سیمتر مامخ بیورت سالر و سر اا و بدون مهوخ باز می گردد. این قابلیتی است که در  اا  ابر شاو می شود ولی در

اموان شذیر است.  اا مایوروسافت یا قابلیت فوم العاد   "با آپ"در ویندوز با نی  دوبار  سیمتر مامخ و یا بازگردادن فایخ 

  .ابافه کرد  است 8جذاب به ویندوز 

 می توانید تنییمات شیش فرض سیمتر مامخ را بازگردانید . این قابلیت  با 8 ویندوز Reset and Refresh در قابلیت

 Reset to Factory ابزارهای دیگر یا تفاوت ممد  دارد و آن هر اموان تدیه با آپ از اطالمات فعلی شیش از ریمت کردن

بر می تواند از اطالمات جود نمخه شهتیبان تدیه نماید و سیمتر مامخ است. به این ترتی  شیش از شاو شدن همه فایخ هاگ کار

 .تاز  و سر اا کند  Reset  and Refresh سخس سیمتر مامخ را با

 Refresh and Resetاز طریا منوی بوت و شیش از شروع به کار سیمتر مامخ نیز در دستر، است: 
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 جدی سیمتمی شوید اما اگر زمانی دچار این مهوخ شویدگ بامث می شود به ندرت دچار مهوالت 8قابلیت و اموانات ویندوز 

Refresh and Reset کما بزرگی به شما جواهد کرد. 
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  ۸آشنایی با چند کلید ترکیبی ویندوز 

 

و نمخه های شیهین آن استفاد  می کردیدگ شس  ۱اگر شیما هر از آن دسته از کاربران همتید که از کلیدهای ترکیبی در ویندوز 

 .ابافه شد  است که بزم است بداند ۸بدتر است بدانید تعداد زیادی کلید ترکیبی به ویندوز 

اگر هر تا به  اا از این کلیدهای ترکیبی اسیتفاد  نمی کردید بدتر اسیت تیدید نیر اسییاسییی در شیییو  استفاد  جود از ویندوز 

 .جویی جواهید کرد نمایید و این کلید ها را بیاموزید زیرا بمیار در وقت جود ررفه

البته ممون اسیت تعداد بیهیتری از این کلید ها وجود داشته باشد اما تا جایی که ما می دانیر و مدر همتند را برای شما معرفی 

  .جواهیر کرد

 

key Windows  :ه یریفحه شروع رابی کاربری مترو را باز می کند. می توانید شروع به تایپ کردن برای جمتیو یا برنامه شب

 .منوی استارت ویندوز نمایید و آن را یافته و اجرا کنید

D + Win : میزکار سنتی ویندوز را به اجرا در می آورد. 

C + Win : این کلید ترکیبی Charms menu  را نمایان می سازدگ که در آن می توانید به جمتیوگ اشتراو گذاریگ و تیییرات

 .تنییمات سیمتر را انیام دهید
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I + Win : این هر به بازگهاییSettings panel   اقدام می کند که شما می توانید تنییمات برنامه ها گ تیییر میزان رداگ اتیاا

 .بی سیرگ جامو  کردن و تنییر روشنایی سیمتر را انیام دهید

Z + Win : نمبت به باز کردن App Bar برنامه های محیی مترو اقدام می کند. 

H + Win : ن شنخ اشتراو گذاری مترو مورد استفاد  استبرای باز کرد. 

Q + Win : می توانید از ترکی  این دو کلید جدت بازگهایی رفحه جمتیو برنامه های محیی مترو استفاد  کنید. 

W + Win : رفحه جمتیو تنییمات مترو را در مقابخ شما قرار می دهد. 

F + Win :  نمایان می سازدرفحه جمتیو فایخ های مترو را در مقابخ شما. 

K + Win : برای باز کردن Devices panel کاربرد دارد  این قممت جدت اتیاا شروژکتور و دیگر ابزار ها است( 

(comma)  , + Win :  برای Peek Aero در میزکار 

Tab + Win : ا زید. کارکرد آن ببا این کلید های ترکیبی همانند گذشییته می توانید بین برنامه های اجرا شیید  به  رکت بخردا

 .تفاوتی نمی کند ۱ویندوز 

Down / Up Page + Win : برای  رکت بین برنامه ها در مانیتور های دیگر به کار می رود. 

Space + Win : برای تیییر زبان مورد استفاد  قرار می گیرد. یعنی جایگزین کلید های ترکیبیAlt+Shift  شد  است. 

Win+X :  دارد منوی  ذف شد  استارت مفید است و کاربردی هماننداین کلید هر بمیار. 

     T + Win : بازگهت به  الت رومیزی و  رکت بین شنیر  های باز 

    . + Shift + Win : ها به سمت چپ و راستداو کردن برنامه 

     M + Win : مینیمایز کردن همه برنامه ها و نمایش میزکار 

 بر جدید دیگر به زبان اصلی:و همچنین برخی کلیدهای میان

Win+Y : Temporarily peek at the desktop 

Win+O : Locks device orientation 

Win+V : Cycles through toasts 

Win+Shift+V : Cycles through toasts in reverse order 

Win+Enter : Launches Narrator 

Win+. : Moves the split to the right 
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  ۸رمز تصویری برای ویندوز  آموزش

 

 

 .که بمیار هر جذاب است قرار دادن تیویری برای رمز قرار دادن بر روی رایانه است ۸یوی از قابلیت های جدید ویندوز 

از آنیایی که امنیت کامخیوترهای شییخیییی و دسییتگا  های همرا  همیهییه برای میییرف کنند  از اهمیت بابیی برجوردار اسییتگ 

و  اییاد کرد  است. در این رو  که هر ساد  تر  ویندوز رو  امنیتی جدیدی مبتنی بر موس را برای سیمتر مامخمایوروسافت 

 .هر از امنیت بابتری برجوردار است می توان با مالمت گذاری دایر  یا جی و یا نقطه روی یا تیویر وارد سیمتر شد

بر با یا تیییویر که قبال آن را انتخاب کرد  مواجه اسییت و از او در این رو  که بیهییتر برای رییفحات لممییی طرا ی شیید گ کار

جواسیته می شیود تا با مالمت هایی که با انگهیت روی تیییویر می گذارد رمزی را یبت کند. مایوروسییافت شیهنداد می کند که 

یا جطی میان دو نقطه   داقخ از سییه مالمت اسییتفاد  شییود. همچنین امالم شیید  که برای مالمت ها می توان از دایر گ نقطه و

شودگ باید همه این مالمت گذاری هاگ ترتی  و  8استفاد  کرد. وقتی که کاربری می جواهد به این طریا وارد یا دستگا  ویندوز 

 .جدت ها را تورار کند

ت مالمت مایوروسیافت مالمت ها را به سیه مدد محدود کرد  است چرا که بر اسا، تحقیقات انیام شد  در رورت مدم محدودی

 4یانیه طوا می کهد در  الی که شس از امماا این محدودیت ها این زمان به  07هاگ شروسیه ورود به سییمترگ به طور متوسی 
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یانیه کاهش یافته اسییت. کاربران لزوما نیازی به دقت جیلی زیاد ندارندگ چرا که الگوریتر به گونه ای اسییت که تیییویر را جدوا 

 .باشد اجاز  ورود رادر می شود %91که دقت کاربر در رسر مالمت ها بابی بندی می کند و در رورتی 

کاراکتری با  6مایوروسییافت همچنین مدمی شیید  که با این رو  امنیت نیز افزایش می یابد. مثال اگر کاربری از یا رمز متنی 

دارد. این در  الی است که اگر کاربری میلیارد ترکی  متفاوت برای آن وجود  7 داقخ یا  رف بزرگ و یا مدد استفاد  کندگ 

تریلیون ترکی  افزایش می یابد.  اا  1.3 ه باشند استفاد  کندگ این مدد بهمالمت که همگی آندا فقی نقط 6از رمز تییویری با 

 اشت. تریلیون ترکی  جواهیر د 71کاهش دهیر و  داقخ یا دایر  و یا جی به آن ابافه کنیرگ  5اگر تعداد مالمت ها را به 

به این رورت که شما یا تیویر را انتخاب نمود  و الگوریتر  رکت جاری یا لمس چند نقطه از آن را طرا ی می کنید و سخس 

هر بار که بخواهید رایانه جود را روشین کنید و به آن وارد بهوید این الگوریتر را رسر نمود  و به سادگی وارد می شود. رو  کار 

 هر بمیار ساد  است. 

را بفهیارید و یا مو، را به گوشیه سمت راست باب برد  و آن را به سمت  Win+C بتدا در محیی مترو ویندوز کلیدهای ترکیبیا

 .شایین بوهید و یا همین کار را با انگهتتان انیام دهید در رورتی که نمایهگرتان لممی است

 .کلیا کنید More PC settings ظاهر جواهد شد. اکنون بر روی لینا نارنیی رنگ Charms Bar سخس
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 Crate a password گزینهبا استفاد  از  Userاز قممت باید یا شمورد معمولی  Picture Passwordابتدا برای فعاا شدن 

 :در رورتی که قبال برای  ماب کاربری جود شمورد انتخاب نورد  اید  اییاد کنیر

 

 .لمس و یا کلیا کنید Crate a picture password بر روی User  اب از قمت

 

 .در این مر له کلمه مبور  ماب کاربری جود را وارد کنید
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 .را لمس و یا کلیا کنید Choose picture شس از آن که کلمه مبور را وارد کردید در رفحه زیر بر روی

 

 .را بفهارید Open در انتدا کلید اکنون زمان انتخاب تیویر است. تیویر مورد نیر جود را یافته و روی آن کلیا کنید. و
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زمان ترسیر الگوریتر شما فرا رسید  است. یا دایر  در موان مورد نیر و یا جی و یا جی یا یا دایر  دیگر با انگهت یا 

مخ ممو، رسر کنید. البته این شیهنداد من بود و شما هر شوخ و هر موانی که دوست داشتید این کار را انیام دهید. دو بار این 

 .را انیام دهید

 

 .در شایان با موفقیت شذیرفته شدن شمورد تیویریتان به تاییدتان جواهد رسید
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 .اکنون زمان ورود به رایانه می توانید با شمورد تیویری جود وارد ویندوز شوید
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  Windows 8 در Safe Mode راهنمای تصویری ورود به

برای می  یابی و برطرف کردن برجی اشییوابت در ویندوز یوی از شرطرفدارترین و شر اسییتفاد    Safe Mode اسییتفاد  از محیی

 .ترین اموانات ویندوز می باشد

 .قابخ دستر، بود  F8 های مختلف ویندوز این بخش از طریا کلید هتا مدتدا در نمخ

 شناجته می شود.  اب اگر نیاز به  الت Automatic Repair Mode تیییرات اسیاسیی داشته و با نام ۸این محیی در ویندوز 

Safe Mode   داشتیر چه کاری انیام دهیر؟ 

 

در یوی از بخش های  Safe Mode می کند.  الت  Automatic Recovery Mode کاربر را وارد محیی F8 کلید

 .سترسی شیدا کردبه آن د Shift+F8 قرار گرفته که می توان با کلید ترکیبیRecovery Option      زیرین
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  Windows 8در Mode Safe در کردن بوت

 

 .جواهید شد Recovery mode وارد بخش F8 و زدن چند بار  Shift با نگه داشتن کلید

 

 .کلیا کنید Troubleshoot بر روی کلید
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 را انتخاب کنید  Advanced Options  اب

 

Now choose the Windows Startup Settings option, by the looks of things we were never meant to find Safe Mode. 

 

 را بزنید. Windows Startup Settings اکنون گزینه
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 را بزنید Restart در ندایت گزینه

 

 را جواهید دید.   Safe Mode می شود شما همان محیی آشنای ورود به reboot تاز  جواهید دید که وقتی رایانه
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  Windows 8 داخل از Mode Safe به ورود

 را بزنید. در محخ ظاهر شییید  Win+R را  دومی نیز وجود دارد البتیه این بخش نییاز دارد کیه ویندوز شیییما بتواند باب بیاید

msconfig  را نوشته و Enter  را بزنید 

 

 را انتخاب کنید Safe Boot رفته و گزینه Boot بر روی ت 

 

 را نیز انتخاب کنید  Safe Mode توانید  التدر اینیا می 

 Minimal: الت مادی و همیهگی  

 Alternate Shell: این بخش فقی  الت Command Promt را فعاا جواهد کرد 

 Network: محیی Safe mode را به همرا  شبوه فراهر جواهد کرد 
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 جواهید شد Safe Mode در این مر له شس از بوت کردن وارد

 

است همیهه بعد از روشن کردن رایانه به این وبعیت جواهید رفت. برای غیر   Safe mode توجه به اینوه بوت شما در  التبا 

 .را از  الت فعاا بردارید  Safe Boot رفته و msconfig فعاا کردن این  التگ یاید دوبار  به

 

 کنید  Restart در ندایت رایانه را
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 دوز را تغییر دهیدبرنامه های پیشنهادی وین

 

گهاید که ممون است برای شما هر منزجر کنند  باشد! را می Open With های ناآشناگ ویندوز شنیر هنوز برای باز کردن برنامه

ن منیور هاست. برای ایشذیرتر باشد؟ بدترین کار ویرایش تنییمات گهایش فایختوان کرد که این قابلیت ویندوز تحمخاما چه می

 را در محیی مترو تایپ کنید و با کلیا بر روی لینا ارائه شد  به کادر default programs است مبارت کافی

 Set your Default Programsهای مناس  آن تعریف های موجود را برای برنامههای گوناگون فایختوانید فرمتبرسید.  اب می

 !رها کنید Open With کنید و جود را از شر شنیر 
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 0حالت  خاموش کردن سریع ویندوز

 

ب بعد از یا روز کاریگ وکامخیوتر در رابی کاربری مترو است. ج Shutdown شندان نمودن دکمه 8یوی از جییورییات ویندوز 

تان را جامو  کرد  و به کارهای جود برسیید. همیهه می توانید در بدهید تا جیلی را ت تر رایانه ممون اسیت شیما هر ترجیح

به گزینه جامو  کردن رایانه برسیییدگ اما اگر ترجیح می دهید با فهییردن یا  Alt+F4 یی میزکار با زدن دکمه های ترکیبیمح

را بزنیدگ  اا برای ممیییر آن  Create Shortcut بایمییتی در میزکار راسییت کلیا کرد  و گزینه ٬کار را جاتمه دهید ٬آیون

نمایید. سییخس در محیی میزکار برنامه ویندوز اکمییخلورر را  OK د و شنیر  ها رارا وارد کنی t– s– shutdown.exe 00: مبارت

 :اجرا کرد  و آیون را به این ممیر منتقخ نمایید

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs directory  

 

 .د و جدا افظ اب اگر به محیی مترو بازگردید با یا آیون جدید مواجه می شویدگ آنرا بفهاری
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 های اصلی سیستم با یک کلیکدسترسی به تمامی بخش

 

های مدر و کاربردی سیمتمی دسترسی شیدا کنید کافی است ماو، را بر روی گوشه اگر مایلید تا با یا کلیا ساد  به بخش

 گ اما بیای زدن کلیا چپگ راستشایین سمت چپ رابی کاربری مترو یا میزکار ویندوز  رکت دهید تا نمای بندانگهتی ظاهر شود

  های کاربردی مواجه جواهید شد که شامخ جی دستورشود با میانبری از گزینهکلیا کنید. سخس در منویی که نمایش داد  می

(Command Prompts) دیماگ و منوی سیمتمی استبرنامه مدیریت هاردگ. 
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 هاپاک کردن سریع برنامه

 

گردید؟ کافی است تندا بر روی آیون برنامه های نی  شد  بر روی سیمتر جود میای شاو کردن برنامهبه دنباا راهی سری  بر

  هاگ به رفحهرا برگزینید. البته برای لیو نی  بعضی از برنامه Uninstall در محیی کاربری مترو راست کلیا زد  و گزینه

Programs and Features دامات بعدی را رورت جواهید داد. از طرف دیگر برای  ذف شوید و از آنیاست که اقهدایت می

 .های دانلود شد  از فروشگا  ویندوز نیز مرا خ کار بمیار ساد  استبرنامه
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 گرفتن عکس از صفحه بدون نیاز به نرم افزار اضافی

 

  یییویر از رییفحه نمییایشانیید تدیییه تبییابجر  بعیید از دو دهییه کییار بییا وینییدوزگ کارشناسییان مایوروسییافت تیییمیر گرفته

(PrintScreen)  نمایش تدیییه کنییید بزم بییود جواسییتید تیییویری از رییفحهاگییر می 8را سییاد  کننیید. تییا قبییخ از وینییدوز

را ذجییر  نمایییدگ را زد  و تییویر کخیی شید  در  افییه موقیت را در برنامیه دیگیری چمیباند  و آن Print Screen دکمیه

ابیافه شید  بیود کیه ایین کیار را سیاد  تیر میی کیرد. امیا در  Snipping Tools  جذابی بیه نیامابزار بمیار  ۱البته در ویندوز 

ای کیه نهیانه کلید  دکمیهتر شید  اسیت. از ایین شیس کیافی اسیت تندیا کلیید وینیدوز ریفحهکار از این هیر سیاد  ۸ویندوز 

بییه  ٬بالفارییله تیییویر رییفحه را بفهییارید تییا Print Screen شییرچر وینییدوز بییر روی آن  ییا شیید   را گرفتییه و دکمییه

 در شوشه تیاویرتان ذجیر  شود.  PNG رورت یا فایخ گرافیوی
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 8ویندوز  Start ها در صفحه گذاری گروه ها و نام بندی اپلیکیشن نحوه گروه

 

جورد. شما چهر میهای نی  شد  بر روی ویندوز به ای از اشلیویهنگ میمومه8ویندوز  Start دانید در رفحهطور که میهمان 

اموان اییاد شوشه  Start ابافه کنید. در رفحه 8ویندوز  Start های مورد مالقه جود را به رفحهها و فایخافزارتوانید نرمنیز می

ای هیهنتوانید اشلیوبندی وجود دارد که به وسییله آن میها وجود ندارد اما قابلیتی به نام گرو بندی اشلیویهینبرای برای دسیته

 حهها در رفگذاری گرو ها و نامبندی اشلیویهیینبندی کنید. در این ترفند به معرفی نحو  نحو  گرو موجود در ریفحه را دسیته

Start   جواهیر شرداجت 8ویندوز. 

 :بدین منظور

 .وارد این رفحه شوید را فهار دهید تا در هر کیا که همتید  Win توانید کلیدشوید  برای این کار می Start ابتدا وارد ریفحه

اند  البته بدون منوان . بندی شد های موجود بر روی رفحه به رورت چندتایی دستهکنید اشلیویهینطور که مهیاهد  میهمان

توانید به آسیانی با گرفتن یا اشلیویهین به وسیله ماو، و کهیدن و رها کردن آن در فضای جالی دو گرو  و یا انتدای شیما می

توانید اشلیویهن بعدی را نیز به این رورت وارد این گرو  داشیته باشید. سخس می ا گرو  جدید با تندا یا اشلیویهینهاگ یگرو 

 .جدید کنید
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 :ها بایمتی به این رورت ممخ کنیدگذاری گرو اما برای نام

که آیون منفی دارد کلیا کنید. ای ی سیمت راست بیاورید و بر روی دکمهگر ماو، را بر روی شایین ریفحهگ گوشیهابتدا نهیان

 .شودجواهید دید که رفحه از دید کلی نمایش داد  می

 .گذاری آن را دارید راست کلیا نماییداکنون بر روی گروهی که قید نام

 .کلیا کنید Name group سخس از منوی شدیدار شد  بر روی

 .کلیا کنید Name  اا نام گرو  را وارد کرد  و بر روی دکمه

را به  الت اولیه  Start توانید میدد وبیعیت رفحهید دید که با این کار گرو  دارای منوان جدیدی جواهد شید. اکنون میجواه

 .درآورد  و در این  الت نیز منوان گرو  را مهاهد  کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
154 

 8 یندوزها در وفعال کردن حالت شفاف پنجره

از ظاهر ویندوز است. هر چند که  Aero Glass ها یاای شنیر  ذف  الت شیهه شاهد همتیر 8یوی از تیییراتی که در ویندوز 

شییید  اسیییت اما این تر جدید به دلیخ مدم  7رونمایی و جایگزین تر قبلی ویندوز  Aero Lite تر جدیدی به نام 8در ویندوز 

ریر روشی مخفی و جال  را برای شما رسد و چندان جذاب نیمت. در این ترفند قید داای بودن بمییار سیاد  به نیر میشییهیه

ای بودن را به فعاا کنید و  الت شیهه Aero Lite را بر روی تر Aero Glass توانید  التبازگو کنیر که با اسیتفاد  از آن می

 .های ویندوز ابافه کنیدظاهر شنیر 

 :بدین منظور

 .را انتخاب کنید Personalize در فضای جالی از رفحه دسوتاپ راست کلیا کرد  و  ابتدا

در  الت انتخاب  Aero themes های موجود در قمیییمتاطمینیان شییدا کنیید که یوی از تر Personalization در شنیر 

 .کلیا کنید Windows Color سخس از قممت شایین شنیر  بر روی.است

                    را نبندید و تندا بر روی دکمهدقت کنید که شنیر  (کنید  Minimze  یاا بیدون این کیه کیار دیگری کنیید این شنیر  را

Minimize  بار شودکلیا کنید تا شنیر  موقتاب راهی نوار تما( 

باز  Personalization را انتخاب کنید تا یا شنیر  دیگر Personalize اکنون میدد بر روی دسییوتاپ راسییت کلیا کرد  و

 .شود

 .کلیا کنید Windows Basic بر روی تر Basic and Hight Contrast Themes در این شنیر  جدید در قممت

 .اکنون چند لحیه ربر کنید تا رفحه میدداب شدیدار شود

 .کرد  بودید را میدداب باز کنید Minimize را که Personalization  اا شنیر  قبلی

               Save ندیاییت بر روی دکمه را برداریید و مییدد تییا آن را بزنیید و در Enable transparency بیار تییاسیییخس ییا

changes   کلیا کنید. 

 .ابافه شد  است Aero Lite به تر Aero Glass کار تمام است و اکنون  الت

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
155 

  Windows 8 در Toaster نحوه غیرفعال کردن پیغام های

 .مفید این سیمتر مامخ است طرا ی شد  است واقعا یوی از اموانات جوب و ۸که در ویندوز  Toaster اموان شییام های

به گزار  شایگا  جبری فناوری اطالمات برسام گ با این  اا برجی مواق  ممون است اذیت کنند  باشد و دوست داشته باشید آنرا 

 .غیر فعاا کنید

  Toasterکردن فعال غیر

  .را انتخاب کنید Settings را بزنید و سخس گزینه Win+C برای این کار گزینه

 

 را انتخاب کنید Notifications ایدبار گزینهدر س
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 .با انتخاب ان تمامی شییام های جطا غیرفعاا جواهد شد

 

  مهیییوخ این اسیییت که با این کار تمام شییام های ممون در ویندوز غیر فعاا می شیییود. باید این اشیییواا را  خ کنیر. گزینه

settings More PC از شودرا انتخاب کنید تا کنترا شنخ مترو ب. 
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You will notice how everything is turned off, the first thing we need to do is re-enable notifications. 

 در اینیا تمامی گزینه هایی که غیر فعاا شد  قابخ مهاهد  است. هر کدام که نیاز دارید و برایتان مدر است را فعاا کنید

 

 .را غیر فعاا کنید Toaster برای مواردی که دوست نداریدگ شییام های با این کار شما توانمتیند فقی
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 ۸بهینه سازی هارد دیسک در ویندوز 

برای یوخارچه سییازی هارد دیمییا اسییتفاد  می شییود. اما  ۱ ویندوز در  Disk Defragmenter همانطور که می دانید از ابزار

 یییا بدینییه سیییازی درایوهییا تیییر نییام داد و دیگر از کلمییه Optimize Drives بییه Disk Defragmenter ۸ وینییدوز در

Defragment اسیتفاد  نمی شود Optimize  کردن درایوها سب  افزایش کارایی ویندوز و بدینه سازی درایوها جواهد شد. در

 .را بررسی می کنیر ۸ ویندوز بدینه سازی درایوها درقممت این 

 .به این ابزار دسترسی داشته باشید Start Screen در defrag disk شما می توانید با تایپ کردن مبارت

 

 توانید می شما همچنین کلیا کنید تا مملیات بدینه سازی شروع شود. Optimize شس از انتخاب درایو مورد نیر بر روی دکمه

 بر ارک این انیام برای. شوند هبدین درایوها جودکار رورت به و مهیخییی زمانی باز  در تا کنید زمانبندی را درایوها سیازی بدینه

 هفتگی درایوها سازی بدینه کلیا کنید. همانطور که مهیاهد  می کنید به رورت شیش فرض  Change settings دکمه روی

 .دهید تیییر را آن توانید می شما که شود می انیام

www.SoftGozar.Com
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 :بدینه سازی درایوها از طریا جی فرمان

 

درایوها را بدینه و یوخارچه کنید. البته سوئیچ های جدیدی   Defrag با اسیتفاد  از دستورشیما می توانید از طریا جی فرمان و 

  L /و D /گ K/گ   :O/به این دستور ابافه شد  است. مانند
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 ۸پاک کردن تاریخچه استفاده از اپلیکیشن ها در ویندوز 

 .ی توانید آندا را در رورت تمایخ شاو کنیدتاریخچه استفاد  از اشلیویهن ها ذجیر  می شود و شما م ۸ ویندوز در

را باز  Task Manager شنیر  Ctrl+Shift+Esc برای مهییاهد  تاریخچه اسییتفاد  از اشلیویهیین ها با فهییار دادن کلید ترکیبی

 تفاد  ازها مانند مدت زمان اس App بروید. در این زبانه برای شما اطالمات مفیدی دربار   App History کنید. سیخس به زبانه

CPUگ شبوه و Tile updates نمایش داد  می شود. 

 

کلیا کنید. با انیام این کار تمام شییمارند  ها  Delete usage history برای شاو کردن تمام این شییمارند  ها بر روی لینا

 .ریمت جواهند شد
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 بیانگر چیست؟ Maintenance in Progress پیغام

 

مهاهد  کرد  اید.  Action Center را در Maintenance in progress همتید  تما شییام ۸ ندوزوی اگر شما هر از کاربران

جزئیات آجرین شییام ها دربار  وبییعیت کامخیوتر را مهییاهد   Open Action Center شییما می توانید با کلیا کردن بر روی

 .کنید. البته این شییام ها دقیقا به شما نمی گویند که مهوخ چیمت

 Action Centerرا بیاز کرد  و بر روی فلش رو بیه شیایین در کنار زبانه Maintenance  کلیا کنید تا تنییمات آن نمایش

 یا Start را مهییاهد  جواهید کرد. شییما می توانید این گزینه را Automatic Maintenance داد  شییود.  اب شییما گزینه

Stop کنید. 
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دقیقا چه کاری انیام می شود. برای فدمیدن  Automatic Maintenance دن گزینهکر Start اما هنوز مهخص نیمت که با

بروید و مهییاهد  کنید که کدام فرآیند بیهییتر از همه  Task Manager کرد  اید به Start این موبییوع زمانی که این گزینه را

 Automatic Maintenance ر کارکرد گزینهمناب   افیه و شردازند  را در اجتیار گرفته است. این بدترین را  برای درو بدت

 .می باشد

 

 :فرآیند یا سرویس بیهترین استفاد  از مناب  سیمتر را دارند ۳همانطور که مهاهد  می کنید 

۰ Antimalware Service Executable- یا همان سرویس ویندوز دیفندر 

۳ Service Host: Disk Defragmenter-  ابدینه سازی درایوه یا همان 

 Automatic در  اا اجرا بودند اما کافی است تا یوبار گزینه Start ممون اسیت شیما بگویید که شاید این سرویس ها قبخ از

Maintenance را متوقف کنید و دوبار  فرآیندهای Task Manager  را بررسییی کنید. مطمننا شییما هر این سییناریو را تائید

 .می کنید

 

 

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
163 

 :Automatic Maintenance زمانبندی

 ۲کلیا کنید. به رییورت شیش فرض هر روز سییامت  Change maintenance settings برای انیام این کار بر روی گزینه

 .ربح این ممخ انیام می شود که شما می توانید آن را تیییر دهید
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 ۸پیکربندی تنظیمات چند هسته ای در ویندوز 

می توانمییتیر ویژگی چند همییته ای را شیوربندی کنیر ولی   msconfig طریا فرمان از ۱ ویندوز همان طور که می دانید در

. بزم به ذکر است برای انیام این کار نمی توان از همان است ۸ ویندوزدر اکنون بحث ما انیام تنییمات شرداز  چند همته ای 

آشنا  ۸ ویندوز چگونگی شیوربندی چند همته ای درشما را با  قممتاسیتفاد  کرد. بنابراین در این  ۱ ویندوز رو  شیوربندی در

 .می سازیر

 از پردازش چند هسته ای ۸پشتیبانی ویندوز 

 :در این زمینه سوابتی به شرح زیر برایمان مطرح است

 کند؟ می شیروی ای همته تا ویژگی از فقی ۸ ویندوز آیا -۰

 دارد؟ وجود ۸ ویندوز در همته شیوربندی برای متدی آیا -۳

 داد؟ انیام را کار این توان می چطور شس کند می شهتیبانی ای همته چند ویژگی از ۸ ویندوز اگر -۲

 :در ادامه به پاسخ تمام پرسش های فوق می پردازیم

 گرشردازش برای تنییمات  قیقت در از ویژگی شیوربندی چند همیته ای شهیتیبانی می کند. ۸ ویندوز در ابتدا بزم به ذکر اسیت

 هخصم بخش در تیییری هیچ بینید می زیر شوخ در که طور همان باشید داد  انیام را کار این اگر استگ اجتیاری ملیم یانویهگ

 .است نگرفته رورت شد 

 

مراجعه  ۸ ویندوز  Task Manager رو  دیگری نیز برای دییدن این تنییمیات وجود دارد به طوری که می توانید به بخش

ولی اکنون می جواهیر گراف مربوط به  .شیاهد انیام ممخ شرداز  تا همتی ای شوید  Performance کرد  و با انتخاب ت 

شرداز  چند همیته ای  در ریورت وجود چند همیته و شهتیبانی از آن  را مهاهد  کنیر که برای انیام این کار در همان بخش 
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 Logical و سخس  Change graph ز شد  گزینهقبلی همانند شوخ زیر بر روی گراف مربوطه کلیا راست کرد  و از منوی با

processors  را انتخاب کنید. 

 

بخش می شوید که این نهان  8همانند شیوخ زیر شیاهد تقمییر شیدن گراف به   Logical processors بعد از انتخاب گزینه

به تا تا همته ها در شوخ است. شرداز  مربوط  ۸ ویندوز همیته و شهتیبانی از ویژگی چند همته ای در ههیتدهند  وجود 

 .زیر مهخص است

 

همتید. این دو همته چه شما تنییمات را امماا کنید یا نه از شیش  CPU 7  تا  CPU 0 به نام های cpu در شوخ باب شاهد دو

می گیریر  شس در این بحث نتییه .تعریف شیید  اند با این  اا شییما می توانید برجی از گزینه های موجود در آن را تیییر دهید

 .وجود دارد و شما نیازی به شیوربندی دستی آن ندارید ۸ ویندوز ویژگی چند همته ای به رورت از شیش تعریف شد  در
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  از انگلیسی به زبان فارسی ۸تغییر زبان سیستم عامل ویندوز 

 online :  روش اول حالت

جود اسییتفاد  می کنند اما بیهییتر کاربران ایرانی از نمییخه گر چه بیهییتر کاربران دنیا از سیییمییتر مامخ ویندوز به زبان مادری ا

 ند.برانگلیمی این سیمتر مامخ بدر  مند می 

این کار سیب  می شیود که در ریورت نداشیتن تملی کافی بر روی زبان انگلیمی به جوبی نتوانند از اموانات سیمتر مامخ جود 

 بدر  مند گردند.

 

 مرا خ زیر را انیام دهید.بان فارسی در سیمتر مامخ ویندوز استفاد  کنید در رورتی که شما هر تمایخ دارید از ز

و همچنین قممت  ۸ ویندوز مامخ سیمتر شیهیفرض های اشلیویهین تمامی نییر ویندوز های قمیمت اکثر شیامخ تیییرات این 

 تنییمات آن و بمیاری قممت های دیگر می شود.

کلیا  Language preferences  کلیا کنید. سیییخس بر روی FAیا  ENG  برای شیییروع ابتدا در نوار وظیفه بر روی زبان

 کنید.
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 زبان فارسی کلیا کنید. Optionsلینا  ویبر ر Language شنیر  در اکنون  

 

 کلیا کنید. Download and install language packبر روی لینا  Windows display language قممت از  اب
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افت بمیته زبان فارسیی از سیرور مایوروسیافت جواهد نمود.  یر بمییته  دود چدار مگابایت است و زمان ویندوز شیروع به دری 

 ا تمالی تومیخ فرایند شدیدا وابمته به سرمت اینترنت شما جواهد بود. 
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 کلیا کنید. Make this primary languageزبان فارسی رفته و بر روی  Language options قممت به دوبار   اا 

 

 

 اا ویندوز برای شیما یا کادر محاور  ای بار جواهد کرد و از شییما در جواست جواهد نمود که برای امماا تیییرات و مهاهد   

 نمایید. این کار را انیام دهید. Log offان رایانه را 
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 و روان تملی شیدا کنید.این سیمتر مامخ محبوب  تبدیخ شد هر اکنون می توانید براکنون از ویندوز به زبان فارسی  

 

 زبان انگلیمی زبان سیمتر مامخ را به انگلیمی تیییر دهید. Language options رفتن با توانید می زمان هر 

 offline :  روش دوم حالت

 گ یا رابی کاربر ترجمه شیید  اسییت که بخش هایی از آن که بیییورت گمییترد  در ( Windows 8 LIP) بمییته رابی زبان

Windows 8 شس از نی  .مورد اسیتفاد  قرار می گیرند بیورت جزئی ترجمه شد  است LIP گ متن های موجود در برنامه های

نهان داد   LIP نیی گ کادرهای گفتگوگ منوهاگ مناوین مربوط به راهنمایی و شهتیبانی و دیگر موارد موجود در رابی کاربر در زبان

  .است Windows 8 ارلی متنی که ترجمه نهد  است به زبانو  می شود. 

 : راهنمای نصب

 توجه بمته در نرم افزار های بمیمه قرار دارد    . بمته متناس  با ویندوز جود را دانلود کنید

در رفحه باز شد   LIP_fa-IR-64bit.mlcدو بار کلیا بروی فایخ متناس  با ویندوز جود کرد  به منوان مثاا برای شروع ابتدا 

 کلیا کرد :  Nextبروی گزینه 
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 را بزنید. Nextبگذارید و دکمه  .I accept the license termsدر رفحه بعدی تیا گزینه سخس  

 

 را بزنید. Nextدر رفحه بعدی هر گزینه 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
172 

 

 شروع به نی  بمته می نماید تا نی  کامخ بمته شویبا باشید. اا ویندوز 

 

 ین گزینه ای را مهاهد  جواهید کرد:بمته به رورت کامخ نی  می گردد و شما در رفحه چن
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 کلیا کنید. FA )یا (ENG در نوار وظیفه بر روی زبان را زد  و در ادامه Close اا گزینه 

 

 برویدزبان فارسی  Language Options به قممت کلیا کنید Language Preferences سخس بر روی 
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 . کلیا کنید Make this Primary Language و بر روی 

 

 . نمایید. تا تیییرات بزم امماا شود Log Off  اا ویندوز جود را
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 ۸در ویندوز  Automatic Memory Dump تنظیمات

 Automatic در نیر گرفته است که Memory dump یا گزینه جدید برای ۳۰۰۳ویندوز سرور  و ۸ویندوز  مایوروسافت در

Memory Dump  به بررسییی تنییمات قمییمتت شیش فرض تنییر شیید  اسییت. در نامید  می شییود. این گزینه به رییور 

Memory dump  می شردازیر ۸ویندوز  در. 

 :داشتیر System failure گزینه برای ۲ما  ۱ویندوز  همانطور که می دانید در

1- Small memory dump 

2- Kernel memory dump 

3- Complete memory dump 

 Automatic Memory Dump برای تغییر تنظیمات. اسییتفاد  می شییود Page file  از این گزینه ها برای کاهش انداز

 :مراحل زیر را دنبال کنید

 .کلیا کنید  Advanced system settings بروید و از شنخ سمت چپ بر روی گزینه System Properties به

 

 .کلیا کنید Settings بر روی دکمه Startup and Recovery در زیر قممت
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یا منوی  Write debugging information و در زیر مبارت Startup and Recovery بعد از باز شدن کادر محاور  ای

 :گزینه زیر است ۱بازشو را مهاهد  جواهید کرد که شامخ 

(none) 

Small memory dump (256 KB) 

Kernel memory dump 

Complete memory dump 

Automatic memory dump 
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را انتخاب کنید. بنا به دبیخ مختلفی ممون اسیییت  Automatic memory dump اسیییتفاد  می کنید گزینه SSD ازاگر 

 :بیهتر شود. برای انیام این کار به ممیر زیر در رجیمتری بروید RAM از انداز  Page file بخواهید انداز 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl 

 بمازید. LastCrashTime سخس یا کلید به نام
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 :قبخ و بعد از ساجت این کلید را مهاهد  می کنید Page file در شوخ زیر انداز  

 

 افزایش یافته اسییت. برای بازگرداندن انداز  Page file در  الت دوم بعد از کر  کردن سیییمییتر مهییاهد  می کنید که انداز 

Page file  کافی است تا کلید به  الت اوا LastCrashTime را شاو کنید. 
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 غیرفعال کنیم؟ ۸و ویندوز  ۷را در ویندوز  Balloon Tips چگونه

 

را به کامخیوتر متییییخ می کنید و یا ایمیخ یا آشدیت جدیدی را دریافت می کنید در  USB همانطور که می دانید زمانی که یا

ه شیما نمایش داد  می شیود. بالون اطالمات جوبی را به شما نمایش می دهد اما اگر مایخ همتید نوار وظیفه به ریورت شییامی ب

 .به شما معرفی می کنیر Balloon Tips رو  سریعی را برای غیرفعاا کردن قممتآن را غیرفعاا کنید در 

 مراحل انجام :

را تایپ کرد   regedit.exe را باز کنید. سخس مبارت Run شنیر  Win+R برای انیام این کار ابتدا با اسیتفاد  از کلید ترکیبی

 .را فهار دهید Enter و

 

 :بعد از باز شدن شنیر  رجیمتری به ممیر زیر بروید

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced 

 جدید بمازید  DWORD سخس یا کلید
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 قرار دهید  0 تیییر دهید. در آجر مقدار آن EnableBalloonTips و نام آن را به

 

 .کنید Restart و کامخیوتر جود را یوبار
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 فعال کنیم؟ ۸را در ویندوز  Windows Media Center چگونه

 

چگونگی فعاا کردن قمییمت نییی  نهیید  اسییت. در این   Windows Media Center به طور شیش فرض Windows 8 در

 .ریرا آموز  می ده ۸ویندوز  سنتر درویندوز مدیا 

 :مراحل زیر را دنبال کنید Windows Media Center برای نصب و فعال کردن

 Start Screen را باز کرد  و مبارت Control Panel را تایپ کنید و سخس وارد کنترا شنخ شوید. 

 

 .کلیا کنید Add features to Windows 8 بروید و بر روی گزینه  System and Security به قممت 
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کلیا کرد  و سریاا   I already have a product key سیخس شنیر  زیر برای شیما نمایش داد  جواهد شد. بر روی گزینه

 :زیر را وارد کنید

Product key: MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7 

 

 

 Add Features را بزنید و بر روی I accept the license terms کلیا کنید. در مر له بعد تیا گزینه Next بر روی

 .کلیا کنید
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 .کنید Restart ربر کنید تا فرآیند نی  به طور کامخ انیام شود سخس کامخیوتر را
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 .مهاهد  جواهید کرد Start Screen را در Windows Media Center بعد از ریمتارت کردن کامخیوتر آیون
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 استفاده کنیم؟ ۸در ویندوز  Windows To Go چگونه از ویژگی

 

 است. قرار داد   ۸ ویندوز Enterprise را در نمخه  Windows To Go مایوروسافت ویژگی جدیدی به نام

  Windows 8مانند فلش یا هارد اکمترنااگ  USB از طریا یا درایو Windows To Go شما می توانید با استفاد  از ویژگی

Enterprise  بوت و اجرا کنید.  افیه درایورا USB  توجه داشته باشید که ساجت درایوهایگیگ باشید.  ۲۳شیما باید  داقخ 

Windows To Go اموان شذیر نیمت ۸ویندوز  در نمخه های دیگر. 

 :Windows To Go محدودیت های ویژگی

 .به طور شیش فرض غیرفعاا همتند Sleep و Hibernate گزینه های

بوت کنید درایوهای هارد کامخیوتر در  الت آفالین قرار می گیرند. همینطور اگر  Windows To Go از طریازمانی که شییما 

در ویندوز اکمخلورر  Windows To Go را به یا سیمتر در  اا اجرا متیخ کنید درایو Windows To Go شیما یا درایو

 .نمایش داد  نخواهد شد

دچار مهیوخ شیید شییما راهی جز  Windows To Go . بنابراین اگر درایودر دسییتر، نیمیت Windows Recovery محیی

 .دیگر ندارید Windows To Go ساجت یا درایو

 بسازیم؟ Windows To Go چگونه یک درایو

مایوروسییافت یا واسییی مناسیی  را قرار داد  اسییت. مرا خ زیر را به ترتی  دنباا  Windows To Go برای سییاجت یا درایو

 :کنید
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 .گیگ  افیه را به کامخیوتر متیخ کنید ۲۳با  داقخ  USB درایو ابتدا یا

 .را شیدا کرد  و بر روی آن کلیا کنید Windows To Go کنترا شنخ را باز کنید و گزینه

 

متیییخ به  USB اجرا جواهد شیید و در مر له اوا لیمییت درایوهای Create a Windows To Go wordspace  ویزارد

 .می شود که باید یا درایو را انتخاب کنید کامخیوتر نمایش داد 

 

را رمزگذاری کنید. اگر شییما رمزگذاری کنید هر زمان که  USB درایو BitLocker در مر له بعد شییما می توانید با اسییتفاد  از

کلیا   Skip مهبخواهید از درایو اسییتفاد  کنید باید رمز مبور را وارد کنید. اگر نمی جواهید رمز مبور مهییخص کنید بر روی دک

 و اگر می جواهید از رمز مبور استفاد  کنید به رورت زیر ممخ کنید کنید
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 Add search را مهخص کنید. بر روی دکمه ۸ویندوز  Enterprise در مر له بعدی شیما باید محخ فایخ های نیی  نمیخه

location  کلیا کنید و محخ فایخ های نی  ویندوز را مهخص کنید. 

 

 .کلیا کنید Next تخاب ایمیج بر رویبعد از ان

 

www.SoftGozar.Com
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فرمت شییود. بر روی  USB باید یوبار درایو Windows To Go در مر له آجر به شییما شییام می دهد که برای سییاجت درایو

 .ساجته شود Windows To Go کلیا کنید تا درایو Create  دکمه

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
189 

 بسازیم؟ Repair Disc ۸چگونه برای ویندوز 

ویندوز و یا دسیترسی به تنییمات شیهرفته ای  Startup برای رف  مهیوالت مربوط به ۸ ویندوز در Recovery CD/DVD زا

 از بمیاری توانید می شما دیما ریواوری از اسیتفاد  با کلی طور به. شیود می اسیتفاد  …و Reset PC مانند گزینه های بوتگ 

 .را یاد می گیرید ۸ویندوز  در Repair Disc اجتس نحو  شما قممت این در. کنید  خ را ویندوز مهوالت

 :مراحل زیر را دنبال کنید ۸ویندوز  در Repair Disc برای ساخت

را فهار دهید تا  Enter را جمتیو کنید. سخس Windows 7 File Recovery را فهار دهید و مبارت Win+Q کلید ترکیبی

 .شنیر  فایخ ریواوری باز شود

 

 .کلیا کنید Create a system repair disc وی گزینهاز شنخ سمت چپ بر ر
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  Recovery Disc کلیا کنید تا Create disc جود قرار دهید سییخس بر روی دکمهدسییتگا   در رایتر  مجا DVD یا CD یا

 .ساجته شود۸ویندوز 

 

 

 .تی استفاد  کنید و بالعوسبی ۲۴بیتی ویندوز نمی توانید برای نمخه  ۲۳توجه داشته باشید از ریواوری دیما نمخه 
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 را تغییر دهیم؟ ۸چگونه برنامه های پیش فرض در ویندوز 

ویندوز به رورت شیش فرض یا برنامه را برای اجرای هر نوع از فایخ ها اجتیار می دهد. اما شما می توانید به را تی تنییمات 

برای باز  Windows Photo Viewer از ۸ویندوز  د. برای مثااگرا تیییر دهید و هر فایخ را با برنامه مورد نیر جود اجرا کنی

باز کنید  Picture Manager کردن تییاویر اسیتفاد  می کند اما ممون اسیت شما بخواهید تیاویر را با یا برنامه دیگر مانند

ا را آموز  می دهیر. نحو  تیییر تنییمات شیش فرض برای اجرای انواع مختلف فایخ ه قممتکه جیلی هر سیری  است. در این 

 .نیز می توانند از این مطل  استفاد  کنند ۱ویندوز  بزم به ذکر است که کاربران

گ فایخ مورد نیر جودتان را با  Open with البته شییما می توانید با اسییتفاد  از راسییت کلیا کردن بر روی فایخ و با اسییتفاد  از

 .ر برنامه های شیش فرض فایخ های مختلف مناس  نیمتبرنامه دیگری اجرا کنید اما این رو  برای تییی

 ۷و ویندوز  ۸تغییر برنامه های پیش فرض ویندوز 

را انتخاب  Control Panel منوی ابزارهای مدیریتی ویندوز را باز کرد  و سخس گزینه Win+X  ابتدا با استفاد  از کلید ترکیبی

 .کنید

 

 .را انتخاب کنید Default Programs  کلیا کرد  و سخس گزینه Programs بعد از باز شدن کنترا شنخ بر روی گزینه
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 .کلیا کنید Set your default programs بر روی لینا Default Programs بعد از باز شدن شنیر 

 

 Set this program  اب از شنخ سیمت چپ برنامه مورد نیر جودتان را انتخاب کنید. سخس از شنخ سمت راست بر روی کلید

as default  کلیا کرد  و بر روی OK کلیا کنید. 

 

 .در منوی راست کلیاگ برنامه شیش فرض را تیییر دهید Open with همچنین شما می توانید با استفاد  از گزینه
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 .با انیام این کار شنیر  زیر برای شما نمایش داد  جواهد شد
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 وباره فعال کنیم؟د ۸چگونه سایه نشانگر موس را در ویندوز 

 

اقدام به تیییر بمییاری از مناریر ریفحه نمایش کرد  اسیت. از جمله این موارد  ذف سایه از نهانگر  ۸ویندوز مایوروسیافت در 

شنا آچگونگی فعاا سازی سایه نهانگر مو،  بامو، اسیت. اگر شیما هر از ظاهر جها این نهانگر جوشتان نمی آید می توانید 

 شوید.

 م:مراحل انجا

کلیا راسییت کرد  و  Computerرا بفهییارید تا شنیر  اکمییخلورر باز شییود.  اا بر روی  Windows+Eکلیدهای ترکیبی  

Properties  .را انتخاب نمایید 

 

 کلیا کنید. Advanced system settings اا از منوی سمت راست بر روی لینا 
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 کلیا کنید. Settingsبر روی  Performanceاز قممت  

 

 کرد  و جار  شوید. Applyرا یافته و تیا بزنید. سخس  show shadows under mouse pointerاکنون گزینه  
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 را تغییر دهیم؟ ۸چگونه  زبان صفحه کلید ویندوز  

 

 در قمیمت ریفحه کلید شیاهد تیییراتی بود  اسییت که این تیییرات کوچا به بدبود کار کردن با سیمتر مامخ منیر ۸ویندوز 

 شد  است. 

اولین چیزی که به آن نیاز دارید باز کردن کنترا شنخ کالسییا ویندوز است که می توانید از طریا چرمز بار در محیی دسوتاپ 

 به آن دست یابید. Control Panelو انتخاب  Win+Rبا فهرد  کلید های ترکیبی  Context menuو یا از طریا 

 

 قرار دهید. Small iconsتنییمات مهاهد  را بر روی  
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 را شیدا کرد  و بر روی آن کلیا کنید. Languageاکنون  

 

زبان فارسیییی یا هر زبان دیگری را که مایخ بودید به ریییفحه کلید ویندوز جود  Add a languageاکنون بیا کلییا بر روی  

 بیفزایید.

 

. در بمن برای تیییر رفحه کلید از انگلیمی به   نمایداستفاداز زبان فارسی و دیگر زبان ها در رفحه کلید جود به آسانی  اا  

 استفاد  کنید. Win+Spaceفارسی و بر موس از کلید های ترکیبی 
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 ؟شویم SLATچگونه متوجه پشتیبانی کردن پردازنده خود از فناوری 

 

برای اجرا شییدن . اسییت  Hyper-Vبا کلی قابلیت جدید شا به مررییه دنیای رایانه گذاشییت که یوی از آن ها ویژگی  ۸ویندوز 

Hyper-V  شردازند  رایانه شیییما بایدSLAT  یا همانSecond Level Address Translation  را شهیییتیبانی کند.  اا این

SLAT  چیمت و چگونه می توان شی به شهتیبانی شدن آن توسی شردازند  رایانه جود برد؟ 

 چیست؟ SLATفناوری 

گ فناوری ای اسییت که هر در شردازند  های سییاجت  SLATیا به اجتیییار  Second Level Address Translationفناوری 

با مطرح شییدن مبا ث میازی سییازی اییاد شیید  است این تونولوژی در شردازند   AMDو هر در شردازند  های  Intelشیرکت 

 RVI(Rapidم  با نا AMDو در شردازنید  های شیییرکت  EPT(Extended Page Tablesبیا نیام   Intelهیای شیییرکیت 

Virtualization Indexing  شناجته شد  است شلتفرم های میازی سازی از این فناوری برای مدیریت بدتر  افیه ارلی و کر

کردن سییربار ابییافی ناشییی از ترجمه آدر، های  افیه ماشییین های میازی به آدر، های  افیه واقعی اسییتفاد  می کنند با 

ی از شردازند  گرفته شیید  و همچنین بامث اسییتفاد  بدتر از  افیه ارلی می شود و در نتییه اسیتفاد  از این فناوری وقت کمتر

  افیه ارلی کمتری به ازای هر ماشین میازی استفاد  می شود. 

 شویر؟ SLATچگونه متوجه شهتیبانی کردن شردازند  جود از 

 در نرم افزار  را دریافت نمایید. CoreInfoیا نمییخه از  شییوید ابتدا باید SLATبرای این که متوجه شهییتیبانی شردازند  جود از 

کخی کنید. در هیچ  C/: در داجخ شییاجه روت درایو CoreInfoشس از دریافت کردن کردن های بییمیمه قرار داد  شیید  اسییت  

 شاجه ی جانبی ای آن را کخی نونید. همانند شوخ زیر.

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
199 

 

با  context menuاز طریا  ”run as administrator“ رفته و آن را در  الت command promptسییخس به سییرا  

 اجرا نمایید.  command prompt (Admin) و انتخاب Win+Rفهرد  کلید های ترکیبی 

 

 \:cd c                      استفاد  نمایید: رو به روبروید. برای این منیور می توانید از دستور   Cسخس باید به سرشاجه درایو 
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را اجرا نمایید. ” coreinfo.exe -v“شهییتیبانی می کند یا جیر باید دسییتور  SLATدن این موبییوع که آیا شردازند  از برای دی 

 کنید. (Agree) سخس با لیمانس موافقت

 

شهتیبانی  SLATستار  مهاهد  کردید شردازند  شما از  EPTاگر از شردازند  سیاجت شیرکت اینتخ اسیتفاد  می کنید در قممت 

همانگونه که در اسییورین شییات های شایین می بینید شردازند    جی تیر  نمایش داد  جواهد شیید.  یا د. اگر هر جیر می کن

Core i7  ازSLAT .شهتیبانی می کند 

 

 .می کند از این فناوری شهتیبانی Core i7همانگونه هر که در تیویر زیرین نیز مهاهد  می کنید شردازند  
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سییتار  مهییاهد  کنید. در غیر این رییورت شردازند  شییما از  NPاسییتفاد  می کنید باید در مقابخ  AMDهای اگر هر از شردازند  

SLAT  .شهتیبانی نمی کند 

 

جی  NPو  EPTباید در ردیف  دشهییتیبانی نهیی SLATفناوری  از AMD لی در شردازند و شیید شهییتیبانی شس در شردازند  اینتخ

   مهاهد  کنید.-فارله  
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 فعال کنیم؟ ۸را در ویندوز  File History ویژگیچگونه 

 

از  File History از اسییتفاد  با می باشیید. شییما می توانید File History ویژگی گ۸ویندوز  یوی دیگر از ویژگی های فوم العاد 

ر شما یا فایخ را نمخه شهتیبان تدیه کنید. بنابراین اگ Favorites و Contacts گ Librariesفایخ های موجود در دسیوتاپگ 

 .کنید باز هر اموان بازیابی نمخه های قبلی آن وجود دارد. قبخ از استفاد  از این ویژگی باید آن را فعاا کنید Shift+Del  تی

 :مراحل زیر را دنبال کنید File History برای فعال کردن

 File نتییه جمتیو مطابا شوخ بر روی گزینهرا جمتیو کنید. بعد از نمایش  File History مبارت Start Screen از طریا

History  کلیا کنید. 
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 :دسترسی داشته باشید File History شما همچنین می توانید از طریا ممیر زیر به

Control Panel > System and Security > File History 

 توانید از یا می شما د. برای این منیورشیما باید یا شوشیه را به منوان محخ ذجیر  سیازی نمیخه های شهتیبان مهخص کنی

 .هارد اکمترنااگ فلش و یا کامخیوترهای متیخ به شبوه استفاد  کنید

 

 .فعاا و در شس زمینه ویندوز اجرا می شود  File Historyبعد از مهخص کردن شوشه ذجیر  نمخه شهتیبانگ 
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وارد قممت   Advanced settings با کلیا بر روی گزینه و از طریا شنخ سمت چپ File History شما می توانید در شنیر 

 .در هر سامت یا نمخه شهتیبان از فایخ ها تدیه می کند File History تنییمات شوید. به طور شیش فرض
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 چگونه از فایل ها به صورت اتوماتیک نسخه پشتیبان تهیه کنیم؟

ویندوز و یا دیگر شوشه ها با اییاد  Document نیاز ذجیر  شید  در بخشهمان طور که می دانید ممون اسیت فایخ های مورد 

اشیواا در سییمیتر و باب نیامدن ناگدانی آن از بین بروند که اییاد یا نمخه شهتیبان به رورت زمانبند می تواند در  فظ این 

وی  افیه جانبی و یا بمتر شبوه می تواند د  از یا با آپ اتوماتیا و ذجیر  اطالمات بر راستفا گونه اطالمات مفید واق  شود.

 .از کارایی بیهتری نمبت به اییاد دستی نمخه شهتیبان برجوردار شود

به همرا  ویژگی های بمییار متنوع و کاربردی مربه شد  است که تدیه نمخه شهتیبان از روی  ۸ویندوز  همان طور که می دانید

 .گردد تلقی آن مدر های ویژگی از یوی منوان به تواند می نیز  ”File History“ تاریخچه فایخ

گ مرورگر مورد نیرگ آیون های Documents می توانید تمیام اطالمیات موجود در File History بزم بیه ذکر اسیییت ویژگی

وطه در بدسوتاپ و بمیاری از فایخ های شخیی را بازیابی و اکتیو کند. مملورد اییاد نمخه شهتیبان به گونه ای است که ابزار مر

 .مملیات مورد نیر را انیام می دهد File History شس زمینه ویندوز به  الت اجرا باقی می ماند و از طریا ویژگی

 All Control Panel items را از بخش File history رفته و گزینه Control Panel  اا برای آشنایی با این کار به بخش

رای این بخش نیاز به اتیاا یا  افیه جانبی به سیمتر و یا استفاد  از یا بمتر شبوه انتخاب کنید. بزم به ذکر است برای اج

 .دارید که در غیر این رورت نمی توانید این ویژگی را فعاا سازید

 .را از ممیر ذکر شد  اجرا نمایید  File historyبه کامخیوترتانگ  USB بعد از متیخ کردن  افیه جانبی از طریا کابخ

 

گزینه ها را سفارشی سازیدگ به   Advanced Settings ور که در شیوخ زیر مهاهد  می کنید شما می توانید در بخشهمان ط

 .مبارتی می توانید زمان انیام این کارگ سایز  افیه مورد نیر را مهخص سازید
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ه نیمتید را انتخاب و به فدرست اباف همچنین می توانید همانند شوخ زیرگ شوشه هایی که مایخ به اییاد نمخه شهتیبان از آن ها

 .سازید

 

از طرفی دیگر شیییمیا قیادر همیییتیید فایخ های تان را بازیابی کنیدگ از این رو همان گونه که در شیییوخ اوا می بینیید این بار 

نید انتخاب نمایید. در اینیا شییما می توا  backup history را برای نمایان شییدن بخش  Restore Personal filesگزینه

 .نمخه مورد نیر را  همانند شوخ زیر  انتخاب و بازیابی کنید
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این ترفند برای بازیابی اطالمات تان هنگامی که ویندوز و یا هارد دچار نقص می شییود بمیییار کاربردی اسییت. نوته قابخ توجه در 

برای ذجیر  اطالمات وجود داشییته  ت  افیه جانبی اسییت به طوری که به مقدار بزم فضییای جالییانیام این کار توجه به ظرف

 .باشد
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 از طریق خط فرمان DVD رایت کردن

نامید  می شود.  Windows Disc Image Burner همتند که ISO دارای یا ابزار برای رایت فایخ های ۸ویندوز  و ۱ویندوز 

 .را رایت کنید ISO ان هر فایخ هایبا اینوه این ابزار یا واسی گرافیوی دارد اما شما می توانید از طریا جی فرم

 مراحل انجام:

باز کنید. سخس  cmd و مبارت Run را از طریا شنیر  Command Prompt از طریا جی فرمانگ شنیر  ISO برای رایت فایخ

 :را فهار دهید Enter دستور زیر را وارد کرد  و

isoburn /q drive:\file.iso 

نام فایخ ایمیج را وارد کنید. این دو مبارت با هر ممیر فایخ را مهخص  file.iso جای مبارت نام درایو و به drive به جای مبارت

 .می کنند
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 ۸رفع مشکل فریز شدن در ویندوز 

 

وجود دارد که سرمت بوت سیمتر را افزایش می دهد. اما فعاا کردن این ویژگی  Fast Startup یا ویژگی به نام ۸ویندوز  در

  مون است سب  بروز مهوالتی شود.م RTM در نمخه

کیس جامو  می کنید یا به مبارت دیگر متوسخ به زور  Power زمانی که شیما کامخیوتر را به ریورت دسیتی و از طریا دکمه

اسییتفاد  کند. اما زمانی که این اتفام  Fast Startup ابتدا سییعی می کند تا از متد ۸ ویندوز می شییویدگ هنگام را  اندازی میدد

افتدگ سییمیتر تهخیص می دهد که تال  های قبلی برای را  اندازی کامخیوتر ناموفا بود  است بنابراین تال  می کند تا از  می

 اندازی را  مملیات  افیه اطالمات رفتن بین از دلیخ به هر باز اما برای را  اندازی سیییمییتر اسییتفاد  کند. Full Startup متد

کرد و سیمتر در  الت فریز  جواهید مهاهد  را جالی رفحه یا فقی شما اندازی را  گامهن سیخس. بود جواهد ناموفا سییمیتر

 .قرار می گیرد و یا ممون است فقی اشار  گر ماو، نمایش داد  شود

 این رف  برای مایوروسییافت اما البته برای رف  این مهییوخ اگر یوبار کامخیوتر را روشیین/جامو  کنید مهییوخ برطرف می شییود.

  را منتهر کرد  است که با نی  آن دیگر با این مهوخ مواجه نخواهید شد. KB2756559 آشدیت خفای مهوخ

در نرم افزارهای  KB2756559 فایخ آشدیتمی باشیید.  ندایی ۸ ویندوز بیتی 64و  بیتی ۲۳این فایخ آشدیت مخیییور نمییخه 

 بمیمه قرار دارد.
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 از  نسخه نهایی و نهاییدر نسخه های قبل   ۸رفع مشکل هن  کردن در ویندوز 

متوجه شیید  اید که بعد از مدتی هنگ می کند. مخیییورییا موقعی که شییما در  اا  ۸ویندوز   تما شییما هر هنگام کار کردن با

 .مهاهد  یا فایخ ویدئویی و یا جمتیو در اینترنت همتید

 شمامربوط می شود.  state-machine متبه گفته مایوروسیافتگ این مهیوخ به تعامخ بین انتقاا تیا شویا و تیییرات نرس سا

غیر فعاا  bcdedit /set disabledynamictick Yes دستورو با تایپ   Command Prompt از اسیتفاد  با را شویا تیا توانید می

 اما برای غیر فعاا کردن بلعوس ممخ می کنیر بنابراین مبارت   کار بامث کاهش ممر باتری می شود کنیدگ اما این

bcdedit /set disabledynamictick No  فعاا بودن تیا شویا بامث کاهش میرف باتری می شود را تایپ می کنیر زیرا. 

 

منتهیر کرد  است که مهوالت مربوط به  ۳۰۰۳ سیرور ویندوز و ۸ ویندوز برای (Hotfix) مایوروسیافت به تازگی یا هاتفیوس

 را برطرف می کند. شیییما می توانید هاتفیوس را از طریا شنیر  هنیگ کردن وینیدوز هنگیام انییام کیارهای چند رسیییانه ای

Windows Update  نی  کنید. 
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 ۸برای حل مشکل تیره بودن صفحه نمایش ویندوز  Adaptive brightnessغیر فعال کردن 

 

شوید. این ا تماب به  را بر روی لپ تاپ نیی  کرد  باشییید ممون اسییت با تیر  بودن رفحه نمایش رو به رو ۸اگر شیما ویندوز 

چگونگی غیر فعاا کردن ویژگی با ست. اکنون بر روی سیمتر شما  Adaptive brightnessدلیخ درسیت ممخ نوردن ویژگی 

Adaptive brightness آشنا جواهیر شد  . 

 8تنظیم کردن روشنایی در ویندوز  اول: راه حل

ریورت شایین بودن روشنایی رفحه روشنایی را افزایش دهید. در این ابتدا بررسیی نمایید که روشینایی ریفحه شایین نباشید. در 

گ این ویژگی جوب و مالی نخواهد بود. برای این کار کلید های Adaptive brightness یالیت دیگر نیازی به غیر فعاا کردن 

 رد.را بفهارید. اکنون همانند تیویر زیر قممت تنییمات روشنایی را مهاهد  جواهید ک Win+Iترکیبی 

 

 ۸در ویندوز  Adaptive Brightnessغیر فعال کردن  :راه حل دوم

 powerاسیییتفاد  کنید. اکنون بر روی  Win+Dمیز کیار وینیدوز را بگهیییاییید. برای این کار می توانید از کلید های ترکیبی 

management  کلیا کنید. سخس  نوار وظیفهدرMore power options .را انتخاب کنید 
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 بروید. Power Options panelنین می توانید در محیی مترو و از رفحه جمتیو به شما همچ

 کلیا کنید.” Change plan settings“بر روی لینا  Power Optionsاکنون در رفحه 

 

 همانند تیویر زیر کلیا کنید.” Change advanced power settings“سخس بر روی لینا  

  

www.SoftGozar.Com
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رفته و  Display –> Enable adaptive brightnessهمانند تیییویر زیر به  Advanced settingsاکنون در سییربرگ  

   در بیاورید.Offتنییمات را به  الت جامو   
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 ۸در ویندوز  Application switchingغیر فعال کردن 

 

تا به سیییرمت بین برنامه های  در محیی مترو این اموان را می دهد ۸که به کاربران ویندوز  Application switchingقابلیت 

باز شید  جا به جا شوند و این ممخ با کهیدن انگهت از باب به شایین سمت چپ رفحه تبلت یا بردن نهانگر مو، به آن قممت 

را ” More PC Settings“را بفهییارید. سییخس از شایین کادر  Win+Iو شایین کهیییدن آن اموان شذیر می شییود. کلید ترکیبی 

 کنید.لمس یا کلیا 
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 بروید. Generalباز شد به قممت ” Metro Control Panel“ اا که  

 

 به رورت شیهفرض فعاا است. App switchingهمانگونه که در سمت راست مهاهد  می کنید ویژگی 

 

 کردن آن ممون می شود. Offغیر فعاا کردن هر با تاچ کردن و کهیدن کلید و 

 

 نمایهگر در بابی رفحه ببرید دیگر این اموان را مهاهد  نخواهید کرد. اا اگر مو، جود را به سمت چپ 
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 ۸و ویندوز  ۷غیرفعال کردن ویژگی فعال سازی خودکار در ویندوز 

به شیییما کما می کند تا ویندوز را فعاا کنید. همچنین این فرآیند  Windows Activation همیانطور که می دانید فرآیند

 و ۱ ویندوز درا ویندوز شیما اریخ اسیت یا جیر. مایوروسافت یا ویژگی جدید به نام فعاا سازی جودکار را تائید می کند که آی

داد  اسییت که سییب  می شییود تا کاربران را ت تر ویندوز جود را فعاا کنند. اما به هر دلیلی ممون اسییت شییما قرار  ۸ ویندوز

 .یدرا غیرفعاا کن Automatic Activation بخواهید که ویژگی

 :برای غیرفعال کردن ویژگی فعال سازی خودکار مراحل زیر را دنبال کنید

را فهار  Enter را تایپ کنید. سیخس کلید regedit.exe را باز کرد  و مبارت Run شنیر  Win+R با اسیتفاد  از کلید ترکیبی

 :بعد از باز شدن شنیر  رجیمتری به ممیر زیر بروید .دهید

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\Activation 

 

وجود دارد. بر روی آن دابخ کلیا کنید و مقدار آن را  Manual به نام REG_DWORD در شنیخ سیییمیت راسیییت یا کلید

ید تا ویژگی فعاا سییازی جودکار غیرفعاا کن Restart در آجر شنیر  رجیمییتری را ببندید و یوبار کامخیوتر را.تیییر دهید۰ به

قابخ اجرا می باشیید. کاربران ویندوز ویمییتا نیز می توانند از طریا ممیییر زیر در  ۸ویندوز  و ۱ویندوز  این ترفند بر روی.شییود

 :رجیمتری ویژگی فعاا سازی جودکار را غیرفعاا کنند

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL\Activation 
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 ۸در ویندوز  God Mode فعال کردن

 

را نمایش می دهد. چند  ۸ویندوز  وجود دارد که تمام تنییمات کنترا شنخ Explorer گ یا شوشییه در۱ویندوز  درسییت همانند

 .شددر میان کاربران کامخیوتر شناجته  ”God Mode“ این مطل  منوان شد به منوان ۱ویندوز  ساا شیش که در

 :مراحل زیر دنبال کنید God Mode برای دسترسی به پوشه

 .را انتخاب کنید تا یا شوشه جدید اییاد شود Folder گزینه New بر روی دسوتاپ راست کلیا کرد  و از زیر منوی
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 :سخس نام شوشه را به شوخ زیر تیییر دهید

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} 

 

د  جواهید کرد که آیون شوشیییه به آیون کنترا شنخ تیییر می کند. با دابخ کلیا کردن بر روی آن تمام تنییمات  اب مهیییاه

 .کنترا شنخ را در یا شوشه مهاهد  جواهید کرد
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 ۸فعال و غیرفعال کردن دکمه آشکارسازی پسورد در ویندوز 

 

در یا  ۸ویندوز  یا آشیوارسیازی شمیورد می باشید. زمانی که شما در Password Reveal ۸ویندوز  یوی دیگر از ویژگی های

فیلد شمیوردگ رمز مبور را وارد می کنید در انتدای فیلد یا آیون به شیوخ چهر نمایش داد  می شود که با کلیا کردن بر روی 

 .این آیون شما می توانید شمورد را مهاهد  کنید

ه دو باین ویژگی را غیرفعاا کنید. برای غیرفعاا کردن دکمه آشوارسازی شمورد ممون اسیت به دبیخ امنیتی شما بخواهید که 

 :روش می توانید عمل کنید

 ۸از طریق تنظیمات گروپ پالیسی ویندوز  .۱

 با استفاد  از کلید ترکیبی Win+R  شنیر Run را باز کنید. سخس مبارت gpedit.msc را وارد کرد  و Enter  را فهار

 .نمایش داد  شود Group Policy Editor دهید تا شنیر 

 سخس به ممیر زیر بروید: 

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Credential User Interface 

 از شنخ سییمت راسییت بر روی گزینه Do not display the password reveal button  دابخ کلیا کنید. سییخس

 .کلیا کنید Apply/OK را انتخاب کرد  و بر روی Enable گزینه
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 ۸از طریق رجیستری ویندوز  .۲

 با اسیتفاد  از کلید ترکیبی Win+R  شنیر Run مبارت را باز کنید. سخس regedit.exe تایپ کرد  و Enter  را فهار

 .نمایش داد  شود Registry Editor دهید تا شنیر 

 سخس به ممیر زیر بروید: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows 

 بر روی شیییاجه Windows راسیییت کلیا کنید و از زیر منوی New گزینه Key  را انتخاب کنید. سیییخس نام آن را

 .تیییر دهید CredUI به

 سخس در شنخ سمت راست یا کلید از نوع QWORD اییاد کنید و نام آن را به DisablePasswordReveal ییر تی

 .دهید

  تیییر دهید. در آجر یوبار کامخیوتر را ۰سییخس بر روی آن دابخ کلیا کنید و مقدار آن را به Restart  کنید تا تیییرات

 .امماا شوند
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 ۸قرار دادن ویدئو به عنوان تصویر حساب کاربری در ویندوز 

تییویر را بیه منیوان تییویر  میاب کیاربری  همانطور که میی دانیید در نمیخه هیای قبلیی وینیدوز شیما میی توانمیتید ییا

نحیو   قمیمتجود مهخص کنید اما اموان قیرار دادن ییا وییدئو بیه منیوان تییویر  میاب کیاربری وجیود نداشیت. در ایین 

 کیار ایین انییام بیرای را بیه شیما آمیوز  میی دهییر. ۸ وینیدوز قرار دادن ییا وییدئو بیه منیوان تییویر  میاب کیاربری در

 :کنید را دنباا زیر مرا خ

 .را انتخاب کنید Personalize بروید و از شنخ سمت چپ زبانه PC settings به کنترا شنخ جدید یا همان

 

کلیییا   Camera بییر روی گزینییه Create an account picture و زیییر مبییارت  Account picture در قمییمت

بیرای مویس گیرفتن و قیرار دادن آن بیه منیوان  کنید تیا برنامیه دوربیین اجیرا شیود. همیانطور کیه میی دانیید از ایین گزینیه

کلییا کنیید تیا  Video mode تییویر  میاب کیاربری اسیتفاد  میی شیود. بعید از اجیرای برنامیه دوربیین بیر روی گزینیه

 .در  الت ویدئو قرار گیرد

 

 .کردنگ آن را ذجیر  کنید Stop  اب یا ویدئو را ببی کنید و بعد از
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یین وییدئو بیه منیوان تییویر  میاب کیاربری جیود اسیتفاد  کنیید. امیا نوتیه ای کیه وجیود دارد در آجر شما میی توانیید از ا

 Start قابیخ مهیاهد  اسیت و بنیا بیه دبیلیی امویان نمیایش ایین وییدئو در Logon این است که این ویدئو فقیی در ریفحه

Screen  وجود ندارد. 
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 هستند؟ قابل نصب ۸کدام برنامه ها و درایورها بر روی ویندوز 

 

سوئیچ کنید قبخ از آن باید بدانید که کدامیا از برنامه ها و درایورهایی که قبال  ۸ ویندوز به ۱ ویندوز دارید ازاگر شیما هر قید 

 .هر قابخ نی  همتند ۸ ویندوز شما بر روی ویندوز جود نی  می کردید در

سایت مایوروسافت مراجعه کنید و برنامه یا  کافی اسیت به وب ۸ زویندو برای اطالع از سیازگاری برنامه ها و درایورهای موجود با

درایور موردنیر جود را جمیتیو کنید. جمیتیوی برنامه ها هر بمییار را ت است چون در وب سایت به طور دقیا و مالی دسته 

  .بندی برنامه ها انیام شد  است
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 ۸در ویندوز  Startup مدیریت آیتم های

ویندوز به رورت  Startup نیی  می کنید ممون اسیت برجی از آندا هنگام ۸ویندوز  امه های مختلفی را درزمانی که شیما برن

 .جودکار اجرا شوند. این کار بامث می شود تا سرمت کامخیوتر کر شود

رنامه هایی ویندوز را مدیریت کنید تا ب Startup آیتر های System Configuration Utility شییما می توانید از طریا ابزار

 اجرا نهوند. Startup که نمی جواهید در زمان

 مراحل انجام:

بروید.  Startup را فهییار دهید. سییخس به زبانه Enter تایپ کرد  و Run را در شنیر  msconfig برای انیام این کار دسییتور 

 .یر کرد  استکمی تیی ۱ویندوز  در مقایمه با ۸ویندوز  msconfig همانطور که مهاهد  می کنید ابزار

 

 Task Manager کلیا کنید و از طریا Open Task Manager باید بر روی گزینه Startup شما برای مدیریت آیتر های

را فعاا یا  Startup آیتر های مختف Task Manager شنیر  Startup زبانه طریا از توانید می شییما این کار را انیام دهید.

 .غیرفعاا کنید
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 ۸در ویندوز  Power Plan تنظیماتنحوه پیکربندی 

را به منوان یا میمومه از تنییمات سخت افزاری و سیمتمی تعریف کرد  است که نحو  استفاد    Power Plan ویندوز کلمه

شما می توانید کارایی را افزایش دهیدگ انرژی برم سیمتر را  Power Plan کامخیوتر از انرژی برم را مدیریت می کند. به کما

سیفارشی  Plan نحو  مدیریت این تنییمات و سیاجت یا قمیمتر  کنید و یا یا بابنس از هر دو داشیته باشیید. در این ذجی

هر می توانند از این مطل  استفاد  کنند چون مرا خ  ۱ویندوز  . بزم به ذکر است که کاربرانجواهیر داد را آموز   ۸ویندوز  در

 .انیام کار هیچ فرقی نمی کند

 ۸در ویندوز  Power Plan ی تنظیماتپیکربند

 .را انتخاب کنید  More power options برای شروعگ بر روی آیون باتری در نوار وظیفه کلیا کرد  و گزینه

 

 :موجود یوی را انتخاب کنید Plan ۲شما می توانید از بین  Power Options بعد از باز شدن شنیر 

 Balanced ,Power Saver و یا High Performance گزینه بابنس توریییه شیید  اسییت زیرا با انتخاب گزینه High 

Performance  انرژی برم بیهیتری مییرف جواهد شید و یا با انتخاب گزینه Power Saver  میرف  داردتا جایی که اموان

آیون فلش رو  به ریورت شیش فرض مخفی است و برای مهاهد  آن بر روی High Performance برم کاهش می یابد. گزینه

 .کلیا کنید Show additional plans به شایین مقابخ مبارت
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 Edit Plan Settings کلیا کنید. در شنیر  Change plan settings بر روی Plan ۲برای تیییر تنییمات هر یا از این 

ذشت چه زمانی مانیتور جامو  شود یا امماا کنید. برای مثااگ بعد از گ Plan شما می توانید تنییمات مورد نیر جود را بر روی

 .قرار بگیرد Sleep کامخیوتر در  الت

 

کلیا  Change advanced power settings اگر شییما می جواهید تنییمات شیهییرفته را هر تیییر دهید بر روی گزینه

 .کنید
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 سفارشی Power Plan نحوه ساخت یک

بازگردید و از  Power Options اییاد کنید. برای انیام این کار به رفحه سفارشی را Plan اگر شما مایخ باشید می توانید یا

 .کلیا کنید  Create a power plan گزینه روی شنخ سمت چپ بر

 

 Plan شیش فرض را که می جواهید از روی آن الگوبرداری شیییود را انتخاب کنید. در قمیییمت Plan ۲در مر لیه بعد یوی از 

name  م برایشما می توانید یا نا Plan جود انتخاب کنید. 
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 .کلیا کنید  Create مورد نیر جودتان را امماا کرد  و بر روی دکمه Sleep و Display در آجر تنییمات
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 ۸ویندوز  Reader ها در اپلیکیشنی پرینت گرفتن از فایلنحوه

Windows Reader فرض نیییی  شییید  در محیی های شیشنام یوی از اشلیویهییینModern UI   اسیییت.  ۸ویندوز  مترو

را اجرا و  XPSو  PDFهای توان فایخی آن میدارد و به وسییییله Adobe Readerمملوردی مهیییابه با  Readerاشلیویهییین 

 هب ترفند این در. ندارد وجود نیر مورد فایخ چاپ برای ایگزینه اشلیویهیین این در اما ها را مطالعه کرد.محتویات این نوع فایخ

 جواهیر شرداجت. ۸ویندوز  Reader اشلیویهن در هایفایخ از گرفتن شرینت ینحو 

 

 :مراحل انجام 

 اجرا شود. Readerبزنید تا اشلیویهن  Enterرا وارد  کرد  و  Readerمبارت  Startی ابتدا در رفحه

 جود را فراجوانی کنید. XPSیا  PDFهای را انتخاب کرد  و فایخ Browseی سخس دکمه

را فهیییار دهید و سیییخس  Win+Cکار کلیدهای ترکیبی توانید به جای اینرا فهیییار دهید  می Ctrl+Pکنون کلیدهای ترکیبی ا

Devices . را انتخاب کنید 

 در منوی باز شد  در سمت راستگ شرینتر جود را انتخاب کنید.

 ا کنید.کلی Printی ی بعد تنییمات دلخوا  را انیام داد  و بر روی دکمهدر مر له

بر روی آیون مربوط به  Notificationsی دسوتاپ رفته و در قممت توانید به رفحهبرای اطالع از وبیعیت چاپ فایخ جود می

 شرینتر کلیا کنید.
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  ۸ویندوز  Family Safety و آموزش فعال سازی ویژگی

 دین قرار می گیرد که از طریا آندا می توانند بر فعالیتاستفاد  از این ویژگی فوم العاد  ابزارهای کنترلی بیهتری در اجتیار والبا 

نیارت داشته باشند. این ویژگی برای افزایش ایمنی جانواد  ها به ویژ  کودکان در نیر گرفته شد   ۸ویندوز  های کودکان جود در

 .است

ان را برای والدین تدیه می کند. به ریورت جودکار هفته ای یوبار گزارشی از فعالیت های آنالین کودک Family Safety ویژگی

مانند اینوه کودو چه مقدار در اینترنت جمتیو کرد  استگ چه سایت هایی را بیهتر مهاهد  کرد  استگ چه بازی هایی را اجرا 

 . …کرد  است و
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 :با استفاده از این ویژگی امنیتی جدید والدین می توانند تنظیمات زیر را اعمال کنند

Safe Search  والدین می توانند با امماا فیلترینگ رفحات وب از مهاهد  و جمتیوی تیاویر و ویدئوهای   :  متیوی ایمنج

 .غیر اجالقی توسی کودکان جلوگیری کنند

Time Limits  می توان سیامات جاریی را برای استفاد  کودکان از کامخیوتر تنییر کرد. مثال  ۸ویندوز  در  :  محدودیت زمانی

 .سامت بتواند از کامخیوتر استفاد  کند ۳ز کودو در رو

Windows Store : والدین می توانند گزارشیی از برنامه هایی که توسی فرزندشان از Windows Store  دانلود شد  است را

را طوری تنییر کرد که کودکان در محدود  سنی جودشان بتوانند بازی ها و  Windows Store تدیه کنند. همچنین می توان

 .رنامه ها را دانلود کنندب

 .را بر روی  ماب کاربری فرزند جود را  اندازی کنند Web Filtering به کما ابزارهای شیهرفته دیگری هر والدین می توانند

 

  Family Safety سازیفعال

 رییورت به Family Safety  کنیدگ بگین ۸ ویندوز به گ لوواوت یا میخهات مثخ  مایوروسییافت کاربری مییاب با کههنگامی

 نیارت مملیات سازیفعاا برای. کندمی شیوربندی Family Safety سایت وب کما به دور را  از مدیریت برای را جود جودکار

  ماب اطالمات بعد و زیر تییویر در که را Family Safety گزینه گ کودو  کاربر معرفی مملیات شایان در کاربریگ میاب یا

 .کنید فعاا و کرد  انتخاب شد گ د دا نمایش کاربری
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 Family Safety   پیکربندی

 مامخسییمتر شنخکنترا در Family Safety تنییمات بخش به جودکار طور به شیما کاربرگ معرفی و ویژگی سیازیفعاا از شس

 ماشیی . کودو کاربریمییاب   کنید انتخاب دارید را آن روی بر شیوربندی امماا قییید که کاربری مییاب  اب. شییویدمی منتقخ

 .دهید انیام نیز Family Safety سایتوب طریا از را فرآیند همین توانیدمی

 

  شودمی داد  نمایش کاربر کنترا برای ویندوزگ تنییمات شنیر  مذکورگ ویژگی شیوربندی برای کاربر انتخاب با

 .شد جواهد اشار  هاآن از بعضی به ادامه در که ددار وجود مختلفی هایگزینه شنیر  این در User Settings) شنیر (
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  (Web filtering) :هاسایتوب فلیترین 

 یا رسیدست اجاز . ببندید را فایخ دانلود اموان و داد  تیییر را هاسایتوب به دسترسی سطح که دهدمی اموان شیما به گزینه این

 با مرتبی نتایج  ذف به منیر که (SafeSearch) ایمن تیویجم اموان سیازیفعاا و جار هایسیایتوب به دسیترسیی مدم

 یرنی شد  شناجته جمتیوی موتورهای در آنچه مهابه  شودمی محموب اموان این هایقابلیت دیگر از گرددگمی بزرگمیاا افراد

 . دارد وجود یاهو و بینگ گوگخگ

  (Time limits) :زمانی هایمحدودیت

 ۸ ویندوز در جدید اموانی کارکردگ زمانی دور  اییاد. نمایید اییاد جاموشییی یا و کارکرد برای انیزم دور  دهدمی اموان شییما به

 فرضگشیش  الت در. کنید تعیین را روز طوا در رایانه از استفاد  زمان مدت میموع که دهدمی اموان شما به و شودمی محموب

 این توانیدمی شما اما. است شید  تقمییر (Weekends) تعطیخ یروزها و (Workdays) کاری هایروز بخش دو به اموان این

 .نمایید اییاد روزانه محدودیت و کرد   ذف را بندیتقمیر

     (Windows Store and game restrictions) :هابازی و ویندوز فروشگاه به دسترسی محدودیت

 و هااشلیویهن از استفاد  مدم یا اسیتفاد  اجاز  گ ESRBفمعرو بندیرتبه جدوا اسیا، بر که دهدمی اموان شیما به گزینه این

 .کنید لیو کامخ طور به را جاری هایبازی به دسترسی توانیدمی این بر مالو . کنید کنترا را هابازی
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  (App restrictions) : هااپلیکیشن به دسترسی محدودیت 

 .کنید غیرممون یا ممون را رایانه روی بر شد  نی  هایاشلیویهن اجرای توانیدمی شما گزینه این کما به

 (Activity Report)  عملکرد گزارش مشاهده

 :کنید مهاهد  رو  سه به را (Activity Report) مملورد گزار  توانیدمی شما

 ۸ ویندوز مامخسیمتر میزبان رایانه کما به -0

  Family Safety سایتوب کما به -2

 . هفتگی یهاایمیخ دریافت طریا از -3

 .کنید غیرفعاا Family Safety سایتوب طریا از را ویژگی این توانیدمی نداریدگ هفتگی هایایمیخ دریافت به تمایلی اگر

 

 کاربری مییاب یا از باید اسییتگ هاآن از اسییتفاد  به میاز کودکتان که دارید رایانه یا از بیش اگر که باشییید داشییته جاطر به

 شییما واق در. کنید اسییتفاد  هاآن روی بر نیارتی تنییمات انیام برای (Local) یا محلی کاربریمییاب  یا نه و) آنالین(

 هجداگان طور به رایانه هر روی بر را تنییمات بایدگ رییورت این در اما کنیدگ اسییتفاد  نیز محلی کاربری های مییاب از توانیدمی

 .است کافی تنییمات انیام بار یا تندا آنالینگ ریکارب ماب کما به که است  الی در این .دهید انیام
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 ۸در ویندوز  Hiberfil.sys ویژگی های فایل

دارای ویژگی های جدیدی نمیییبت به سییییمیییتر مامخ های قبلی می باشییید که بدر  گیری از  ۸ویندوز  همانطور که می دانید

 نیز می تواند یوی از آندا تلقی شود. Hiberfil.sys فایخ

نیز وجود داشت ولی استفاد  از این فایخ در ویندوز قبلی از اهمیت زیادی برجوردار  ۱ویندوز  در Hiberfil.sysفایخ در  الی که 

 نبود زیرا رو  هایی نیز برای  ذف دائر آن به منیور اییاد فضای ذجیر  سازی بیهتر نیز ارائه گردید  بود.

 

 آمدن و اجرای این سییمیتر مامخ نمیبت به سییمتر مامخ های قدیمی می دانند که سیرمت باب ۸ویندوز  به طور  تر کاربران

تمرکز کرد  است به گونه ای  Shutdownبمییار بدبود یافته است که به منیور این کار مایوروسافت بر روی بدینه سازی ممخ 

را می بندد و به  Kernel Sessionگ تندا بخش اریییلی و به مبارتی Shutdownکیه بیه جیای انیام یا ممخ نرماا و کامخ 

ذجیر  می کند و  hiberfil.sysنیز به گونه ای است که تندا این بخش ارلی را در فایخ  ۸ ویندوز در Hibernateمبارتی ممخ 

 افزایش می دهد. Hibernateبه مبارتی سرمت باب آمدن سیمتر را در برابر انیام یا ممخ کامخ 

گیگ فضییای جالی بر روی سیییمییتر نیاز دارید و همچنین هرگز نباید ویژگی شس به منیور این کار شییما همیهییه نیاز به چند 

hibernate غیر فعاا کنید زیرا با  ذف دائر فایخ  ۸ ویندوز را درhiberfil.sys  دیگر موانی برای ذجیر  سیازی بخش ارلی و

 ممخ باب آمدن سیمتر می شوید.باقی نمی ماند و در رورت انیام این کار شاهد کند شدن انیام  Kernel Sessionیا همان 

 ؟چه مقدار باید باشد hiberfil.sys اندازه فایل

دررید از فضیای رم را به جود اجتییار می دهد که شما می توانید این مقدار را در رورت نیاز  ۱۱به طور شیش فرض این فایخ 

 سفارشی سازید.
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 انتخاب کنید. ۰۰۰تا  ۰ید و مقداری را بین وارد ساز Command Promptکد فوم را همانند شوخ زیر در محیی 

 

می  hibernationدر لیمت همانند شوخ زیر دلیخ بر فعاا بودن  الت  hiberfil.sysبزم به ذکر اسیت در رورت وجود فایخ 

 باشد.

 

 تایپ کنید. cmdبرای جامو  کردن این  الت می توانید کد زیر را در بخش 

 

 ی است دستور زیر را وارد سازید.و برای فعاا سازی میدد آن کاف

 

 دستورات بدون هیچ وقفه ای انیام می شوند.
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   ۸ویندوز  در Disk Cleanupویژگی  

 

Disk Cleanup  دچار تحوا اسیاسی شد  است. با استفاد  از ۸یوی از قمیمت هایی اسیت که در ویندوز Disk Cleanup  در

یخ ها جواهید داشیت. همچنین سرمت شاکمازی نمبت به نمخه های قبلی های مختلفی برای  ذف فا Option شیما ۸ویندوز 

 .ویندوز افزایش یافته است
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 غیرفعال کنیم؟ ۸چگونه صفحه قفل را در ویندوز 

اسییت که شییما می توانید با مبور از آن  (Lock Screen) رییفحه قفخ ۸ویندوز  همانطور که می دانید یوی از ویژگی های جدید

 .بگین کنید. با استفاد  از آن می توانید رفحه قفخ را غیرفعاا کنید ۸ویندوز  به

 را قفخ رییفحه زیر ممیییر در Do not display lock screen  شییما می توانید از طریا گروپ شالیمییی و فعاا کردن گزینه

 :کنید غیرفعاا

Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization 

وجود ندارد در ادامه نحو  غیرفعاا کردن رفحه قفخ  ۸ویندوز  در همه نمیخه های Group Policy Editor اما به دلیخ اینوه 

 .از طریا رجیمتری را آموز  می دهیر

 ابتدا با استفاد  از کلید ترکیبی Win+R  شنیر Run را باز کرد  و مبارت regedit.exe را وارد کنید و سخس Enter 

 .را فهار دهید

 بعد از باز شدن شنیر  رجیمتری به ممیر زیر بروید: 

 HKEY_Local_Machine\Software\Policies\Microsoft\Windows 

 سخس زیر کلید Windows یا کلید جدید بمازید و نام آن را به Personalization تیییر دهید. 

 

 بعد از ساجت کلید Personalization  کنید و در شنخ سمت راست یا کلیدآن را انتخاب DWORD  بمازید و نام آن

 .تیییر دهید NoLockScreen را به

www.SoftGozar.Com
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 در آجر بر روی کلید NoLockScreen تیییر دهید و بر روی ۰ دابخ کلیا کرد  و مقدار آن را به OK کلیا کنید. 

 

 بعد از را  اندازی میدد کامخیوتر دیگر شیما ریفحه قفخ یا همان Lock Screen  را مهاهد  نخواهید کرد. اگر جواستید

 .کنید Delete تیییر دهید و یا آن را 0 را به NoLockScreen که دوبار  رفحه قفخ را فعاا کنیدگ مقدار کلید
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 را پاک کنیم؟ Thumbs.db چگونه فایل های

اینوه چطور می توانیر آندا را شاو یا  چه نقهی در ویندوز دارند و یا Thumbs.db شیاید شیما هر بخواهید بدانید که فایخ های

تییاویر بندانگهیتی فرمت های مهیخیی از اسنادگ تیاویر و ویدئوها را در جود ذجیر   Thumbs.db غیرفعاا کنیر. فایخ های

منتهییر  ۸ ویندوز تا به  اا که XP از زمان ویندوز Thumbs.db می کنند. اید  کش کردن تیییاویر بندانگهییتی در فایخ های

قرار داد  شد  باشد در تمام دایرکتوری هایی  Thumbnails است شا بر جاست. به طور کلی اگر ویندوز اکمخلورر در نمایشید  

ساجته جواهد شد. اما با اینوه اید  کش کردن تیاویر بندانگهتی  Thumbs.db فایخ یا همتند …که دارای تییاویرگ ویدئوها و

سر ساز می شود. مثال زمانی که در  اا  ذف یا انتقاا یا دایرکتوری همتید ممون  اید  جیلی جوبی استگ بعضی وقتا هر درد

 :است با شییام جطای زیر مواجه شوید

 

می توانید  Folder Options بروید. برای باز کردن Folder Options ابتدا به Thumbs.db برای غیرفعاا کردن فایخ های

 با ۸ ویندوز و ۱ ویندوز درسرمت ممخ شما را افزایش می دهد. همچنین می توانید استفاد  کنید که  Alt+T+O از کلید ترکیبی

 این کار را انیام دهید. بعد از باز شییدن کادر محاور  ای folder options رییفحه کلید و تایپ مبارت Win فهییار دادن کلید

Folder Options  بر روی زبانه View .گزینه تیا آجر در کلیا کنید Always show icons, never thumbnails  را

 .کلیا کنید Apply/OK بزنید و بر روی
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 را از طریا شنیر  Thumbs.db همچنین اگر شییما تمایخ داشییتید تا فضییای درایو جود را افزایش دهیدگ می توانید فایخ های

Disk Cleanup  و گزینه Thumbnails شاو کنید. 
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 ۸ ویندوز داخلی فزارا نرم از استفاده با درایوها گزاری رمز

 

نام دارد می توان تمامی درایوهای دیمیا سخت جود از  BitLocker Drive Encryptionبا اسیتفاد  این نرم افزار داجلی که 

جملیه درایوی کیه وینیدوز درآن قرار دارد را رمزگزاری کرد.البتیه نیاگفته نماند این نرم افزار قادر به رمزگزاری  افیه های فلش 

که منحیییربه رمزگزاری فایخ ها بود این نرم افزار  EFSبر جالف دیگر سیییمییتر های رمزگزاری دیگر مانند  میباشیید. دیمییا نیز

رمزگزاری شد  کخی میونید فایخ  Bitlockerداجلی کخ یا درایو را رمزگزاری میوند.زمانی که شما فایلی را روی درایوی که با 

برای استفاد  از این نرم افزار باید به منوان یا مدیر وارد سیمتر مامخ جود  د.کخی شید  نیز به ریورت جودکار رمزگزاری میهو

شوید یا  داقخ از شمورد مدیرآگاهی داشته باشید.بعد از ورود با  ماب کاربری مدیرممیر زیر رو به منیور بازکردن نرم افزار طی 

 کنید :

Control Panel\ All Control Panel Items \ BitLocker Drive Encryption 

همچنین  افیه های فلش دیما  مورد نیر میتوانید لیمیتی از درایوهای دیما سخت سیمتر جود و با ورود به رابطه نرم افزار

در  شد  است البته  Turn on Bitlockerمتییخ به سیمتر جود را مهاهد  کنید که در روبروی هر یا از این درایوها منوان 

در   Unlock Driveرایوی رمزگزاری نهد  باشد که اگر اینطور باشد به جای آن مبارت امبارت این درریورتی اسیت که قبال د

 شد  است.

میهیود که به شما اموان قرار دادن شمورد  شنیر  ای باز Turn on Bitlockerبا انتخاب درایو مورد نیر و کلیا بر روی گزینه 

 خ را شیش ببرید.البته بقیه مرا خ سییاد  اسییت که فقی نیاز به زدن چند برای این درایو را میدهد با انتخاب شمییورد مناسیی  مرا

Next  که در نگدداری از شمیییورد جود ندایت دقت را بونید چرا که با فرامو   باید جاطر نهیییان کرددارد البته این نوته را هر

 کردن آن باید قید کلیه اطالمات درایو را بزنید.
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 ۸ ویندوز در Administrator کاربری حساب کردن فعال

 قممت الت شیش فرض مخفی و غیرفعاا می باشید. در این  در ۱ ویندوز مانند ۸ ویندوز در Administrator  میاب کاربری

 .ریرا آموز  ده Built-in Administrator ر نحو  فعاا کردن  ماب کاربرییقید دار

 :کنید دنبال را زیر مراحل Administrator کاربری حساب کردن فعال برای

 :را از طریا رو  های زیر باز کنید  Local Users and Groups شنیر  .۰

 را تایپ کنید و بر روی آیون آن کلیا کنید.  مطابا شوخ زیر  lusrmgr.msc مبارت Start Screen در شنیر  :اوا رو  -

 

 Enter را تایپ کنید. سخس lusrmgr.msc را باز کرد  و مبارت Run شنیر  Win+R با فهار دادن کلید ترکیبی :دوم رو  -

 .را فهار دهید

 Account کلیا کنید. با این کار تمام Users از شنخ سییمت چپ بر روی شوشییه Local Users and Groups در شنیر  .۳

 .های روی کامخیوتر نمایش داد  جواهد شد
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    Account is ب کنید. سیییخس تیا گزینهرا انتخا Properties راسیییت کلیا کنید و گزینه Administrator بر روی .۲

disabledرا بردارید و بر روی Apply/OK کلیا کنید. 

 

ابن فعاا شید  اسیت. اما برای  فظ امنیت شیما باید یا رمز مبور مناس  و قدرتمند را  Administrator  میاب کاربری .۴

 اجتیار دهید. Administrator   به

 .را انتخاب کنید  Set Password  راست کلیا کنید و گزینه Administrator برای انیام این کار بر روی

 .کلیا کنید  Proceed در کادر محاور  ای باز شد  بر روی دکمه .۱
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 .کلیا کنید OK در مر له آجر رمز مبور مورد نیر جود را وارد کرد  و بر روی .۲
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 ۸ ویندوز آپدیت فواید

 

 

باب رفته و اکثر مهیوالت معموا آن برطرف جواهد شد. برای مثاا می توان به موارد  ۸ ویندوز کارایی شدیتفایخ های آبا نیی   

 :زیر اشار  کرد

 افزایش ممر باتری و میرف بدینه از آن 

 و ۸ ویندوز افزایش کارایی اشلیوهن های Start Screen 

 ۸ ویندوز افزایش سازگاری درایورها و نرم افزارها با 

 دن مهوالت مربوط به شخش فایخ های روتی و تیویریبرطرف کر 
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 کامپیوتر روی بر شده نصب آپدیت های فایل مشاهده

همانطور که می دانید فایخ های آشدیت مختلفی برای برطرف کردن باگ ها و مهیوالت ویندوز و سییایر برنامه ها منتهر می شود 

نید. اما چطور بفدمیر که چه فایخ های آشدیتی بر روی کامخیوتر ما نی  که شما می توانید از طریا ویندوز آشدیت آندا را نی  ک

 شد  است؟

 View Installed Updates و انتخاب گزینه Programs and Features به طور معموا شییما می توانید از طریا شنیر 

ما قید داریر رو  سریعی را به موجود در شنخ سیمت چپگ تمام فایخ های آشدیت نیی  شید  بر روی ویندوز را مهاهد  کنید. ا

 .را مهاهد  کنید Installed Updates شما معرفی کنیر تا از طریا یا میانبر بتوانید شنیر 

را انتخاب کنید. سخس مبارت زیر  Shortcut گزینه New برای ساجت میانبر بر روی دسوتاپ راست کلیا کرد  و از زیر منوی

 :درا وارد کرد  و میانبر را اییاد کنی

C:\Windows\explorer.exe shell:::{d450a8a1-9568-45c7-9c0e-b4f9fb4537bd} 

 

برای شیییما نمایش داد  جواهد شییید که از طریا آن می توانید فایخ های آشدیت  Installed Updates با انیام این کار شنیر 

  ویندوز و سایر اشلیویهن های مرتبی را نیی  شید  بر روی کامخیوتر را مهیاهد  کنید. این شنیر  فایخ های آشدیت نیی  شیید

 نمایش می دهد. 
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  ۸ ویندوز روی بر پرینتر نصب نحوه

 باشید قطعا نیاز دارید که با ویندوز جود و استفاد  از برنامه های آن رفحاتی را شرینت کنید.  ۸اگر یوی از کاربران ویندوز 

 :جود را باز کنید ۸برای شروع ابتدا کنترا شنخ ویندوز 

 

با اسییتفاد  از ویوی موجود می توانید  الت نمایش آیوون ها را تیییر داد  و به رییورت وابییح تر به دنباا آیوون نییی  شرینتر 

 :باشید
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با باز شییدن این شنیر  تعدادی از وسییایخ رییوتی و سییخت افزاری برای شییما قابخ مهییاهد  اسییت برای نییی  شرینتر بر روی 

 :شنیر  کلیا کنید تا وارد رفحه زیر شویدبر بابی   Add a printer مبارت

 

به مح  کلیا شنیر  زیر باز می شیود که به طور اتوماتیا به دنباا شرینتر متیییخ به سیمتر می گردد تا نی  را آغاز کند. به 

 : مح  دریافت اطالمات و یافتن شرینتر گ اسر شرینترها را لیمت کرد  و نمایش می دهد
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 :وارد مر له بعد می شوید و نحو  نی  را از شما می شرسد و به ادامه نی  ادامه می شردازد با انتخاب نام شرینتر

 

 : و در ادامه

 

 :شس از وارد کردن نام دلخوا  برای شرینتر جود وارد مر له زیر می شوید

 

ور وع و تمت یا رفحه را به طدر ندایت با نیی  شرینتر امالنی به شما می دهد که شرینتر نی  شد  است و می توانید برای شر

 :آزمایهی شرینت کنید
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 ۸ و ۷ ویندوز در Remote Desktop سازی فعال آموزش

 

شییما می توانید با اسییتفاد  از ریموت ؟ چیمییت  RDP یا همان Remote Desktop برای آن دسییته از کاربرانی که نمی دانند

و از را  دور کنترا کنید. اگر شما می جواهید ابزار ریموت دسوتاپ دسیوتاپگ کامخیوتر دیگری را بدون نیاز به نهمتن شهت آن 

 شیییما را با نحو  فعاا کردن قمیییمتاسیییتفاد  قرار دهید ابتدا باید آن را فعاا کنید. در این  مورد ۸ ویندوز و ۱ ویندوز را در

Remote Desktop   هیچ تفاوتی با هر ندارند ۸ ندوزوی و ۱ ویندوز گفته شد  درکنیر. بزم به ذکر است که مرا خ می آشنا. 

 : انجام مراحل

را تایپ کنید  SystemPropertiesRemote.exe را باز کرد  و مبارت Run شنیر  Win+R ابتدا با استفاد  از کلید ترکیبی

 .را فهار دهید Enter و کلید

 

کلیا  OK زینه زیر را بزنید و بر رویگ تیا گ Remote و در زبانه System Properties بعد از باز شدن کادر محاور  ای

 :کنید
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Allow remote connections to this computer 

 

را فهییار  Enter را تایپ کرد  و کلید cmd را باز کرد  و مبارت Run کامخیوتر را بدسییت آورید. شنیر  IP  اب شییما باید آدر،

را فهار دهید. با استفاد  از  Enter را تایپ کرد و کلید ipconfig  دستور Command Prompt دهید. بعد از باز شدن شنیر 

 .کامخیوتر را بدست آورید IP این دستور شما می توانید آدر،

 

 تا اینیا مرا خ گفته شد  باید بر روی کامخیوتر مقید یا همان کامخیوتری که قید دارید از را  دور کنترا کنیدگ انیام شود. 

 را فهار دهید.  Enter را تایپ کنید و کلید mstsc مبارت Run و در شنیر  اب به کامخیوتر مبدا بروید 
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  Connect کامخیوتر مقید را وارد کرد  و بر روی دکمه IP آدر،  Remote Desktop Connectionبعد از باز شدن شنیر 

 .کلیا کنید تا به کامخیوتر مورد نیر متیخ شوید
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 فصل سوم

 8 یندوزه  رد وشبک  یماتتنط 
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 ۸ ویندوز در کاربردی های برنامه بین ها داده گذاری اشتراک

 

معرفی کرد  است. با استفاد  از این تونولوژی برنامه  Windows Share مایوروسیافت موانیزم جدیدی را با منوان ۸در ویندوز 

 .دیگر را به اشتراو بگذارند و انواع داد  های Text, Bitmap, HTML های کاربردی قادر جواهند بود تا

Windows Share .می تواند هر نوع اطالماتی را از طریا یا فرمت توسعه شذیر انتقاا دهد 

 :بر شایه موارد زیر تعریف شد  است  Windows Share فرآیند اشتراو گذاری در 

 : Source تراو بگذاردهر برنامه کاربردی که قید دارد اطالماتش را با بقیه برنامه ها به اش. 

 : Target هر برنامه کاربردی که می جواهد از اطالمات به اشتراو گذاشته شد  بقیه برنامه ها استفاد  کند. 

: Broker  هر رابی انتقاا بین Source و Target 

  ایی که نوع داداگر کاربری قیید دارد اطالمات به جییوریی را از یا برنامه کاربردی به اشیتراو بگذاردگ یا لیمت از برنامه ه

مورد نیر را قبوا می کنند ارائه می شیییود که شس از انتخاب ممخ انتقاا انیام می شیییود. این یا  رکت درجهیییان از سیییوی 

ها فراهر می کند. زمانی که برنامه ها بتوانند با  Application مایوروسیافت اسیت که انعطاف بیهیتری را برای توسعه دهندگان

 .نند و اطالمات جود را به اشتراو بگذارندگ بمیاری از رابی های کاربری غیر بروری جواهند شدیودیگر ارتباط برقرار ک
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 Internet Explorer 10  دسکتاپ نسخه در ها لینک کردن باز

 

وجود دارد. یوی نمخه دسوتاپ و دیگری نمخه  Internet Explorer 10 دو نمخه از مرورگر 8 ویندوز دانید در همانطور که می

زمانی که شما بخواهید یا رفحه وب را مهاهد  کنید در  الت شیش فرض نمخه رابی کاربری مدرن باز  گ رابی کاربری مدرن

  IE10     جواهد شد. اما بیهتر کاربرانی که از رفحه نمایش لممی استفاد  نمی کنند ترجیح می دهند که از نمخه دسوتاپ

 :نمایش داد  شوند مرا خ زیر را دنباا کنید IE 10 در نمخه دسوتاپ برای اینوه همیهه لینا ها .استفاد  کنند

Internet Explorer 10  را باز کرد  و از منوی Tools گزینه Internet options را انتخاب کنید. 

 

 Always in Internet Explorer گزینه Opening Internet Explorer بروید و از قمییمت Programs سییخس به زبانه

on the desktop  را انتخاب کنید. 

 .کلیا کنید تا تیییرات امماا شوند Apply/OK در آجر بر روی
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 دانشتتگاهی های ستتایت مانند کنند می پشتتتیبانی فلش از فقط که شتتویم هایی ستتایت وارد چگونه

 ... و گلستان ، سما سیستم

 :اول حل راه

  01 اکسپلورر اینترنت به فلش قابلیت کردن اضافه

کنند که از این شوایت می RT 8و ویندوز  8نمیخه مترو و در  قیقت کاربران ویندوز  01ز کاربران اینترنت اکمیخلورر بمییاری ا

  دانهگاهی های سایت مثخ  های طرا ی شد  با فلش مهوخ داردشان در کار کردن با بعضی از سایتمرورگر

های بمیاری کمی از سایت RT 8و ویندوز  8لورر در ویندوز ی اینترنت اکمخ«مترو»شاید همه شما متوجه شد  باشید که نمخه 

کند. این موبوع برای بمیاری از کاربران ممنله مدمی استر که البته قابخ  خ هر همت. با استفاد  با قابلیت فلش شهتیبانی می

ردارید و به را تی از قبلیت های مختلف برا برای وبمییایت IE توانید محدودیت تعیین شیید  درمی ادامهاز رو  معرفی شیید  در 

روی رایانه جود  XML هایها استفاد  کنید. برای این کار باید قبخ از رفتن به وبمایت مورد نیرگ یوی از فایخفلش در این وبمایت

 .را ها کنید

 

هد تا دباشند اجاز  میلیمت  هایی که درون این وایتکند و فقی به سایتلیمت استفاد  می از یا وایت IE داستان این است که

 .رلیمت ابافه کنی جواهیر انیام دهیر این است که وبمایت مورد نیر جود را به این وایتاز فلش استفاد  کنند. کاری که ما می

 .ای هر نداردآیدر اما بمیار ساد  است و نیاز به هیچ ابزار یا تخیص ویژ رو  زیر اگرچه طوبنی به نیر می
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 :اتتنظیم اعمال برای

 .را فهار دهید Windows ()+R های ترکیبیدکمه -  1

 .و اینتر بزنید regedit گ بنویمید(run) در شنیر  باز شد  -  2

 

 :در ساجتار درجتی سمت چپ به آدر، زیر بروید -  3

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft 

 را انتخاب Key گزینه New راست کنید و از منوییاکل Internet Explorer در همان ساجتار درجتیگ روی آیتر -  4

 .کنید

 

 .دشوبگذارید و اینتر بزنید. کلید جدیدی  شبیه یا فولدر  در ساجتار درجتی اییاد می Flash جدید را (key) اسر کلید -  5

 .یدرا انتخاب کن String Value این بار New کلیا راست کنید و از منوی Flash روی کلید جدید -  6
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 .DebugDomain :جدید را بگذارید (string) نام رشته -  7

 .کنید کلیاروی رشته جدید دو بار  -  8

توانید آدر، یا وبمایت را وارد نام دامنه  وبمایت  مورد نیر جود را وارد کنید. توجه داشته باشید که در هر بار فقی می -  9

 .وارد کنید .www و یا //:https یا //:http کنید. بمناب آدر، را بدون
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 : دوم حل راه

وارد سییایت های مورد نیر که فقی از فلش شهییتیبانی می کنند گ  AOL Desktopمی توانید با اسییتفاد  از آجرین ورژن مرورگر 

وارد سایت  انندشوید. باید جاطر نهان کرد که مرورگرهایی مانند گوگخ کروم و فایر فاکس و ... فاقد این توانایی می باشند که بتو

 های دانهگاهی همچون سیمتر سما و گلمتان و ... شوند.

 استفاد  نماید. Avant Browserیا همچنین از آجرین ورژن مرورگر سه موتور  

 : باشید داشته دانلود و دسترسی ها مرورگر این ورژن آخرین به  زیر سایت از توانید می شما:  نکته

 کلیک کنید . اینجا بر روی
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 RT ویندوز در فلش سازی فعال اسکریپت

به منوان مرورگر شیش فرض معرفی شد. نمخه  ۰۰به بازار آمدگ اینترنت اکمخلورر  ) ۸ ویندوز تینمیخه تبل RT (زمانی که ویندوز

ا به شما نمی دهد و فقی یا لیمت سفید از سایت ها را به رورت شیش فرض اموان نمایش فلش در وب سایت ها ر IE 10 مترو

 .در اجتیار شما قرار می دهد. اما اسوریختی را به شما معرفی می کنیر که این مهوخ را برطرف می کند

 Windows RT Adobe Flash Tool نام اسیوریختی اسیت که با استفاد  از آن می توانید هر سایتی را که جواستید به لیمت

 .مهاهد  کنید RT افه کنید و سایت های دارای فلش را در هر دستگا  ویندوزسفید اب

 

می توانید به را تی سییایت  (Add a Website to your Whitelist) بعد از دانلود و اجرای اسییوریختگ از طریا گزینه سییوم

 .دارد قرار بمیمه های فایخ در اسوریختهای مورد نیر جودتان را به لیمت سفید ابافه کنید. 
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  )  بدون برنامه خاص 8 یندوزدر و Access point ساختن ( یمس یب مودم ساخت

 

 (Access Point)  تاپ جود را تبدیخ به یا نقطه دسترسیتوانید لپافزارهای مختلفی وجود دارد که به کما آندا میها و نرمرو 

 ذارید. تاپ را با دیگران به اشتراو بگاستفاد  از آنگ اتیاا اینترنت لپکنید و با یا تبلت گ گوشی و ...ها سیر برای سایر رایانهبی

 توانید به روش زیر عمل کنید:برای انجام این کار می

 نمایش داد  شود. Runکلید فهار دهید تا شنیر  را از روی رفحه Win + Rی ابتدا کلیدهای ترکیبی 1

 کلید اینتر را فهار دهید تا شنیر  مدیریت اتیابت شبوه باز شود. را در کادر مربوط وارد کرد  و ncpa.cplی مبارت 2

 

 Properties نمایش درآمد  گزینهسیر جود کلیا راست کرد  و از منوی بهباید روی اتیاا مربوط به شبوه بیی در این مر له 3

 را انتخاب کنید.
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 و فعاا را Allow other network users to connect ی مارو کنار گزینه اوا یعنبروید و مالمت چا Sharingبه ت   -4

 را کلیا کنید. OK کلید ندایت در. کنید غیرفعاا را  Allow other network users to control یعنی دوم گزینه

 

 Command                   نمایش درآمد  گزینهنمایشگ از منوی بهسمت چپ رفحه -ی  اب با کلیا راست در بخش شایین5

Prompt (Admin) .را انتخاب کنید 

www.SoftGozar.Com
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 ی دستور زیر را در جی فرمان تایپ کرد  و کلید اینتر را فهار دهید:0

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=X700 key=45022627 

 45622024مبارت و دهید که دلخوا  است می توانید آن را تیییر معرف نام نقطه دسترسی  X700مبارت در دستور فومگ  توجه:

. با انیام این کار نقطه دسترسی جدید با سیمتر که آن هر دلخوا  می باشیید رمز مبور اجتییار یافته برای اتییاا به آن اسیت

 شود.اییاد می WPA2-PSK (AES)کدگذاری 

 

گ انتهار آن برای کاربران را فعاا باید با وارد کردن دستور زیر در جی فرمانآمیز نقطه دسیترسیی جدید شس از اییاد موفقیت -4

 کنید:

netsh wlan start hostednetwork 
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تواند با جمتیوی شبوهگ نقطه دسترسی سیییر میدز باشد میکه به کارت شییبوه بییا تبلت گ گوشیی و ...ای از  اب هر رایانه -8

متیخ شود و از ارتباط اینترنتی که شما به اشتراو اییاد شد  توسی شما را شیدا کرد  و شس از وارد کردن رمزمبور مربوط به آن 

 اید نیز استفاد  کند.گذاشته

های مورد اسیتفاد گ تعداد کاربران متیییخ و... را از نقطه دسترسی تری همچون کانااچنانچه تمایخ داشیته باشیید اطالمات کامخ

 گیرید:توانید از دستور زیر در جی فرمان کما بدست آورید نیز میاییاد شد  به

netsh wlan show hostednetwork 
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 Windows Store    یندوزو یفروشگاه نرم افزار

 

هایی به منیور جلوگیری از ورود بدافزارها و نرم افزارهای این فروشگا  می تواند برنامه های مبتنی بر رابی کاربری متروگ برنامه

رار دهد. مایوروسافت نیز قبال از توسعه دهندگان نرم افزار درجواست کرد  بدبود سیمتر مامخ را به سادگی در اجتیار کاربران ق

نرم افزارهایی را طرا ی کنند تا بعدا از طریا این فروشگا  در اجتیار کاربران قرار گیرند.  8که در دور  نمخه آزمایهی ویندوز  بود

. البته مایوروسافت بر می باشددبر  ...دبر و  داکثر  .194این فروشگا  شامخ نرم افزارهای رایگان و یا شولی با شرداجت  داقخ 

. مایوروسافت بابت فرو  می دهدمحدود را نا هر به رورت زمان محدود و هر ویژگی  trial جالف اشخگ اجاز  نهر نرم افزارهای

 .سدر برای جود بر جواهد داشت %36هر نرم افزار 
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  ۸ یندوزو Windows Store مخصوص در هاییکیشنت اپلیافدر

 

های مخیور است که کاربران از طریا آن اموان دریافت اشلیویهن Windows Store گ۸های جدید ویندوز یوی از بخش

 .باشندرا دارا می Metro محیی

مثاا  منوانها بر اسا، زبان ویندوز باشد. به شوند که زبان آنهایی نمایش داد  میفرض تندا اشلیویهنبه طور شیش Store در

ید ها انگلیمی است. در رورتی که دوست دارآن شوند که زبانهایی نمایش داد  میاگر زبان ویندوز انگلیمی است تندا اشلیویهن

 .شردازیرنمایش داد  شوند به انیام این کار می Windows Store ها بدون توجه به زبان هر یا درتمامی اشلیوهن

 :انجام روش

 .شوید Store وارد Start از محیی ابتدا 

 .کلیا کنید Preferences را فهار دهید و سخس بر روی Win+I اکنون کلیدهای ترکیبی

 .تنییر کنید No را یافته و آن را بر روی Make it easier to find apps in my preferred language ی اا گزینه

 .گرددتیییرات امماا می Store اندازی میددبا را 
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  ویندوز Store طریق از ۸ ویندوز هایاپلیکیشن روزرسانیبه یهنحو

توان می Storeاند. همچنین از طریا فرض نیییی  شییید هایی به طور شیشاشلیویهییین Modern UIو در محیی  ۸در ویندوز 

تهر سازندگان من ها نیز شس از چندی توسیهای جدید این اشلیویهنهای جدیدی را بر روی ویندوز نیی  کرد.نمخهاشلیویهین

 ویندوز و به رورت توی یا یویا بخردازیر. Storeاز طریا  ۸های ویندوز روزرسانی اشلیویهنی بهشوند. قید داریر به نحو می

 

 :انجام روش

 را اجرا کنید. Storeاشلیویهن  Startی ابتدا در رفحه

روزرسانی در  های مورد نیاز به بهتعداد اشلیویهن Updatesکلیا نمایید. در مقابخ  Updatesسخس در بابی رفحه بر روی 

 شد  است.

 کلیا کنید. Installی های مورد نیر جود اطمینان  ارخ کنید و بر روی دکمهاکنون از تیا جوردن اشلیویهن

 ها از اینترنت دانلود شد  و بر روی ویندوز نی  شوند.ی جدید اشلیویهن اا منتیر باشید تا نمخه
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 ۸ ندوزیدر و Windows Store کردن رفعالیغ ایش خامو

 می باشد. شما می توانید با استفاد  از Windows Store ابافه شدن اشلیویهن ۸ویندوز  یوی از ویژگی های بمیار جوب

Windows Store بمیار را ت تر برنامه های مورد نیر جود را دانلود و نی  کنید. 

 .دریافت کنید. البته یومری از برنامه ها رایگان می باشد Windows Store ریارا از ط App شما می توانید هزاران

 ها را از طریا Application اگر از کامخیوتر شما کاربران دیگری هر استفاد  می کنند و شما نمی جواهید که بقیه کاربران

Windows Store  دانلود و نی  کنندگ می توانید Windows Store رفعاا کنیدرا جامو  یا غی. 

 

 :دیکن دنبال را ریمراحل ز Windows Store کردن رفعالیغ یبرا

را فهار  Enter را تایپ کرد  و  gpedit.msc را باز کنید. سخس مبارت Run شنیر   Win+R با استفاد  از کلید ترکیبی. 1

 .دهید

 

 :به ممیر زیر بروید Group Policy بعد از باز شدن شنیر  .2

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Templates > Store 
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را انتخاب  Enable دابخ کلیا کنید. سخس گزینه Turn off the Store application . از شنخ سیمت راسیت بر روی مبارت3

 .کلیا کنید Apply/OK کرد  و بر روی

 

 :را اجرا کنید شییام زیر را دریافت جواهید کرد Store کنید که برنامهکنید.  اب اگر سعی  Restart کامخیوتر را یوبار

“Windows Store isn’t available on this PC. Contact your system administrator for more information” 
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 م؟یکن رفعالیرا غ ۸ ندوزیدر و Picture Password و PIN یها یژگیچگونه و

 می توان به  مییاب کاربری بگین کرد. قبال نحو  تنییر کردن Picture Password و PIN یژگیبه کما دو و ۸ویندوز  در

PIN  و Picture Password رایرا آموز  داد  بود ۸ویندوز  در.   

 اما به هر دلیلی ممون است بخواهید از تنییر و استفاد  این ویژگی ها توسی کاربران جلوگیری کنید.

 :دیکن دنبال را ریمراحل ز ۸ ندوزیو در Picture Password و PIN یگژیو کردن رفعالیغ یبرا 

 .را فهار دهید Enter را تایپ کرد  و gpedit.msc مبارت  Run را فهار دهید و در شنیر  Win+R کلید ترکیبی

 :به ممیر زیر بروید Local Group Policy Editor بعد از باز شدن شنیر 

Computer configuration > Administrative Templates > System > Logon 

 

 .دابخ کلیا کنید ”Turn off PIN and Picture password logon“ از شنخ سمت راست بر روی گزینه

 .کنید Restart کلیا کنید. سخس کامخیوتر را یوبار Apply/OK را انتخاب کرد  و بر روی Enable گزینه 
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 Windows Store      قیاز طر Metro یه هاآموزش نصب و حذف برنام

 :دیکن دنبال را ریمراحل ز Metro برنامه کینصب  یبرا

 .کلیا کنید Windows Store بر روی آیون Start Screen در

 

 .دسترسی داشته باشید Windows Store چنین شما می توانید از طریا جمتیو به آیون هر 

 

 سته های مختلف برنامه ها برای شما نمایش داد  جواهد شد.د Windows Store بعد از اجرا شدن

 :شما می توانید در زیر لیمت این دسته ها را مهاهد  کنید 
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1. Games 

2. Social 

3. Entertainment 

4. Photos 

5. Music & Videos 

0. Books & Reference 

4. News & Weather 

8. Food & Dining 

.. Travel 

16. Productivity 

11. Tools 

12. Education and much more 

 برنامه را دانلود و نی  کنید. برای مثااما می توانید به را تی بین برنامه ها جمتیو کنید و برنامه مورد نیر جودتان ش

‘Evernote’   را انتخاب می کنیر و بر روی آن کلیا می کنیر.  مطابا شوخ 

 

 .کلیا کنید Install بر روی دکمهنمایش داد  جواهد شد.  Evernote در مر له بعد جزئیات و توبیحاتی دربار  برنامه
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را  Metro کنید تا بتوانید برنامه های Login توجه داشته باشید که برای نی  برنامه ها شما باید با یا  ماب مایوروسافت

 .نی  کنید

 

  Metro یحذف برنامه ها

  :کار نیانجام ا یبرا

را  Uninstall  واری که در شایین رفحه ظاهر می شود گزینهراست کلیا کنید و از ن Start Screen بر روی آیون برنامه در

 .انتخاب کنید
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 ۸ ندوزیتوسط کاربران در و Metro یها برنامه حذف از یریجلوگ

  Start Screen های مورد نیر جودتان را به را تی نی  کنید و در App می توانید Windows Store از طریا ۸ویندوز  در

ها را در اجتیار  Application را به روز رسانی می کند و جدیدترین Windows Store به رورت منیر قرار دهید. مایوروسافت

بمیار را ت است.  Metro کاربران قرار می دهد و شیما می توانید آندا دانلود و نی  کنید.  ذف برنامه ها از طریا رابی کاربری

 .را انتخاب کنید  Uninstall ورد نیر راست کلیا کرد  و گزینهبر روی برنامه م Start Screen برای  ذف برنامه ها در

 

 زمانی که شما برنامه مورد مالقه جودتان را نی  می کنید مطمننا دوست ندارید که کاربران دیگر آندا را  ذف کنند.  

 :دیکن دنبال را ریز مراحل گریتوسط کاربران د Metro یا برنامه حذف از یریجلوگ یبرا

را فهییار  Enter را تایپ کرد  و gpedit.msc را باز کنید. سییخس مبارت Run شنیر  Win+R اد  از کلید ترکیبیبا اسییتف1.

 .دهید

 :به ممیر زیر بروید Group Policy بعد از باز شدن شنیر 2.

User Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar 

 .دابخ کلیا کنید ”Prevent users from uninstalling applications from Start“ زینهاز شنخ سمت راست بر روی گ3.
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کنید.  اب اگر  Restart کلییا کنیید. در آجر یوبار کامخیوتر را Apply/OK را انتخیاب کرد  و بر روی Enable گزینیه .۴

 .را مهاهد  نخواهید کرد Uninstall برنامه ای را انتخاب کنید دیگر گزینه Start Screen       در
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 ۸ یندوزو یشرفتهپ Connection Manager یمعرف

 

مالو  بر شیچید  بودن دارای مهیوالت متعددی است که در برجی اوقات بامث  ۱ یندوزو Connection Manager رابی کاربری

  و در مین  اا قوی همرا  است و ساد Connection Manager با تیربه یا ۸آزار کاربران و اییاد مهیوخ میهود اما ویندوز 

جدید کنترا و   Connection Manager و.. را توسی مدیریت متمرکز  LANگWi-Fiشیما برا تی میتوانید شبوه های موبایخگ 

 .مدیریت کنید
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 ۸ ویندوز در مترو های برنامه برای اینترنت تنظیمات

اد  از برنامه های مترو دچار مهوخ می شوند و با شییام جطا مواجه می شوند. بیهتر کاربران هنگام متیخ شدن به اینترنت و استف

زمانی که شیما به اینترنت متیخ همتید و می جواهید که به برنامه های مترو دسترسی داشته باشید ممون است با شییام جطای 

 :زیر مواجه شوید

Your PC isn’t connected to the Internet. To use the Store, connect to the Internet and then try again. 

 

 .شما می توانید از طریا رجیمتری و گروپ شالیمی این تنییمات را تیییر دهید

 رجیستری: اول روش

 با استفاد  از کلید ترکیبی Win+R  شنیر Run را باز کرد  و مبارت regedit.exe را تایپ کنید و Enter را فهار دهید. 

 دن شنیر  رجیمییتری ابتدا یا فایخبعد از باز شیی backup تدیه کنید. برای انیام این کار از منوی File گزینه Export  را

 .را انتخاب کنید تا از همه رجیمتری شهتیبان تدیه شود All گزینه Export Range انتخاب کنید. سخس در زیر مبارت
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 یا نام را برای فایخ bakcup در نیر بگیرید و بر روی Save کلیا کنید. 

  دانلود کنیدباید فایخ رجیمتری تنییمات را. 

 سخس فایخ رجیمتری را با Notepad باز کنید. به جای مبارت زیر نام سرور جود را تایپ کنید و بر روی Save  کلیا

 .کنید

 

 در آجر بر روی فایخ رجیمتری دابخ کلیا کرد  و Yes را انتخاب کنید. 

 پالیسی گروپ: دوم روش

 تفاد  از کلید ترکیبیبا اسیی Win+R  شنیر Run را باز کرد  و مبارت  gpedit.msc را تایپ کنید و Enter  را فهییار

 .دهید

  بعد از باز شدن شنیر Local Group Policy Editor به ممیر زیر بروید: 

Computer Configuration –> Administrative Template –> Network –> Network Isolation 

 

 شنخ سمت راست بر روی گزینه از Internet P-r-0-x-y Servers for apps دابخ کلیا کنید. 

 گزینه Enable را انتخاب کرد  و در زیر قممت Options آدر، سرور را وارد کنید. 
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 در آجر بر روی Apply/OK کلیا کرد  و یوبار کامخیوتر را Restart کنید. 
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 کنیم؟ اضافه ۸ ویندوز Mail برنامه به را خود ویاه و جیمیل هایحساب چطور

 

ها توانید جیمیخگ یاهو و سایر سرویسکندگ اما میفرض با  ماب مایوروسافت شما کار میبه طور شیش ۸اشلیویهن ایمیخ ویندوز 

 را نیز به آن بیافزایید.

باشیید. در ها مثخ جیمیخ و یاهو نیز سییازگار میرویسگ رابی کاربری زیبایی دارد و با انواع مختلف سیی۸برنامه ایمیخ جود ویندوز 

 :آموز  جواهیر دادرا  ۸ویندوز  Mail به برنامه را هاادامه رو  افزودن این  ماب

 اول گام

با  ماب مایوروسافت  ۸کنیدگ برای استفاد  از برنامه ایمیخ ویندوز از یا  میاب محلی اسیتفاد  می ۸اگر برای ورود به ویندوز 

 .د  مابتان شویدجود وار

 دوم گام

 Accounts را بفهیارید تا به سرمت وارد تنییمات ایمیخ شوید. سخس روی گزینه Win+I کلیدهای میانبر Mail درون برنامه

 .کلیا نمایید

 سوم گام

 .جواهید بیافزایید را انتخاب کنیددهند  ایمیلی که میکلیا کنید و سخس سرویس Add an account روی گزینه
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 چهارم مگا

 .کلیا کنید Connect مهخیات بزم برای  ماب ایمیلی که قید افزودن آن را داریدگ وارد نمایید و سخس روی

 .های ایمیخ موجود در لیمت را به این برنامه بیافزاییدتوانید تمام سرویسشما بدین طریا می
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 کنیم؟ Sync ۸ ویندوز در را اکسپلورر اینترنت های داده چگونه

و شموردها  History ,Bookmarks بیهتر مرورگرها مانند فایرفاکسگ کروم و اشرا به کاربران اجاز  می دهند تا داد  هایی مانند

 .بنا به دبیلی نامهخص این اموان وجود ندارد Internet Explorer کنند. اما در Sync را در چند کامخیوتر

 Favorites و History را معرفی کرد  است که به شما اجاز  می دهد تا Sync settings مایوروسافت ویژگی ۸ ویندوز اما در

باید یا اکانت مایوروسافت  Sync settings کنید. توجه داشته باشید که برای استفاد  از ویژگی Sync را در اینترنت اکمخلورر

 .را مطالعه کنید سوئیچ از  ماب محلی به  ماب مایوروسافت داشته باشید. شما می توانید آموز 

 :کنید دنبال را زیر مراحل ۸ ویندوز در اکسپلورر اینترنت های داده سینک برای

 .کلیا کنید Change PC settings باز شود. سخس بر روی Charms bar را فهار دهید تا Win+I کلید ترکیبی

 

 

 

 .کلیا کنید Sync your settings از شنخ سمت چپ بر روی زبانه PC settings بعد از باز شدن شنیر 
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 .را فعاا کنید Settings and info like history and favorites گزینه Browser در زیر قممت
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 ۸ ویندوز های App رسانی روز به دریافت

یت ا به  فظ امنهمان طور که می دانید به روز نگه داشتن سیمتر مامخ و نرم افزار ها همیهه اید  بمیار مناسبی به منیور کم

نیز می تواند کار  ۸ ویندوز های App سییمتر و همچنین بدر  بردن از آجرین به روز رسانی ها می باشد.  اا به روز نگه داشتن

 را سودمندتر سازد.  ۸ ویندوز با

 :ها App آپدیت روش انجام

 .اطالمی به شما داد  می شود Store ویندوزای آماد  به روز رسانی باشد در قممت مربوط به  App به طور معموا زمانی که -

 

 Charms Bar مراجعه کرد  و در  Windows Store ها می باشییید می توانید به بخش App اگر مایخ به آشدیت دسییتی -

 .را همانند شوخ زیر انتخاب کنید  App updates گزینه

 

 Check forد برای این کار کافی است همانند شوخ زیر گزینه اا شما می توانید این کار را به رورت اتوماتیا نیز انیام دهی -

updates  را انتخاب کنید. 
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هایی که قابخ آشدیت همتند با جبر می شوید و برای امماا به روز رسانی آن ها کافی  App همچنین شیما همانند شوخ زیر از -

 .کلیا کنید  Install است بر روی دکمه

 

 .زیر مهاهد  می کنید به روز رسانی شروع به کار می کند  اا همان گونه که در شوخ -
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و   Settings و انتخاب گزینه  Charms Bar ها را از طریا رفتن به App شییما می توانید آجرین نمییخه امماا شیید  برای -

 .مهاهد  کنید  Permissions سخس
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 ایرانی کاربران برای 8 ویندوز مترو های برنامه و افزار نرم فروشگاه به دسترسی

 

افزاری مایوروسییافت برای های نرمرا برروی کامخیوتر جود نییی  کرد  باشییید  تما با مهییوالت مربوط به تحریر 8اگر ویندوز 

و اجرای  8افزار ویندوز هایی که مان  دسترسی کاربران ایرانی به فروشگا  نرمآشینا همتید. محدودیت 8کاربران ایرانی در ویندوز 

 های سازگار با محیی مترو شد  است. امهبرن

افزار جود را برای کاربران ایرانی ممدود کرد  و از آن بدتر دسترسی به فروشگا  نرم آمازون و گوگخ گاشخ مایوروسافت نیز همچون

ست ا واقعا جال  و دوافزارهشوند. برجی از این نرمافزارهای از شیش نیی  شد  سازگار با مترو نیز به اینترنت متیخ نمی تی نرم

دهندگان گوناگون مانند های مختلف جود را از سرویستوانید ایمیخشما می Mail داشتنی همتند به منوان مثاا به کما برنامه

به تمام دوسیییتان و آشییینایان جود در  People افزارجیمییخگ اوت لووگ بیو و یاهو در یا جا مهیییاهد  کنید یا از طریا نرم

به را تی و در محیطی بمیار  Messaging افزارف اجتمامی در یا جا دسیترسیی داشته باشید یا به کما نرمهای مختلشیبوه

ها بیورت شیش فرض برای کاربران ایرانی ممدود های مختلف چت کنید. اما همه این سرویسجذابی با دوسیتان جود در سرویس

 چیمت؟ کار چار   ااهمتندگ 

 VPN   کمک به اول روش

و وارد کردن  Ctrl+F ترین را  فهیییار دادن کلیدهایدا کهیییور را هر جایی به جز ایران انتخاب کنید! برای این کار سیییاد ابت 1.

از سیتون سیمت راسیت است. وقتی نتایج جمتیو در سمت چپ  Setting در جعبه جمیتیو و سیخس انتخابRegion  مبارت

 .انتخاب کنید United States کهور را Location کلیا نمود  و سخس از زبانه Region نمایش داد  شدگ روی
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نیازی نیمیت که سیامت کامخیوتر نیز برروی سیامت محلی همان کهوری که در باب انتخاب نمودیدگ تنییر شود. شس با جیاا 2.

 .قرار دهید Tehran +3.30 را برروی Time Zoneرا تگ 
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فی های مختلز متوجه نهیود که شما کاربر ایرانی همتید. برای این کار رو کامخیوتر جود را موض کنید تا ویندو IP  اب باید 3.

است. اگر قید دارید از رو  دوم استفاد  کنیدگ  Socks های شروکمییا کانوهین VPN وجود دارد اما دو رو  رایج اسیتفاد  از

کنیدگ مهوخ جاری وجود شی ان اسیتفاد  می دسیت نگه دارید! و جواندن مقاله را با دقت در رو  دوم دنباا کنید. اما اگر از وی

ها را دور بزنید. برای ساجت کانوش وی شی ان توانید تمام محدودیتگ به را تی می VPN ندارد و تندا با سیاجتن اکانت کانوهن

 ماو،را فهار داد  تا وارد محیی دسوتاپ قدیمی شوید و سخس برروی آیوون شبوه دکمه سمت راست  Win+D هایابتدا دکمه

 را انتخاب کنید. در این قممت برروی دکمه Open Network and Sharing Center را فهار داد  و

 Set up a new connection or network  کلیا نمود  و با توجه به اطالماتی که سرویس دهند  وی شی ان در اجتیارتان

 .قرار داد گ کانوش مورد نیر جود را ساجته و به آن متیخ شوید

افزار مایوروسیافت متیخ شد  و از اموانات آن استفاد  کنید. اما اگر از کانوش ساکس توانید به فروشیگا  نرم اب به را تی می4.

 .کنیدگ رو  کار کمی مهوخ تر استاستفاد  می

 )ساکس(  پروکسی کمک به دوم روش

افزار افزارهای مترو و همینطور فروشگا  نرمه تمام نرمکنیدگ دسترسی بنیی  می 8وقتی نرم افزار شروکمیی فایر را برروی ویندوز 

شود. اما اگر از ان نیز مهوخ  خ نمیشیشیود و  تی در برجی شرایی با  ذف آن و اتیاا از طریا ویمایوروسیافت ممیدود می

 :بایمت این مرا خ را طی کنیدنماییدگ میاین رو  برای تیییر آی شی اینترنت جود استفاد  می

 .از رو  اوا را انیام دهید 3و  1ا خ مر 1.

این  6و سخس برروی کامخیوتر جود نی  کنید. نمخه  نمود  دانلود که در فایخ های بمیمه قرار دارد را را Fiddler 4 برنامه 2.

را  Fiddler فزاراسیازگار اسیتگ تا در هنگام نیی  با مهیوخ روبرو نهوید. نرم 6با دات نت فریر ورو قرار داد  ایر زیرا برنامه را 

مایز کنید. توجه داشیته باشید که هر زمان که بخواهید از رابی کاربری مترو استفاد  کنید باید این برنامه اجرا نمود  و آن را مینی

 .را نیز اجرا کنید

وقتی برنامه را  و اجرا کنید. نمود  دانلود که در فایخ های بییمیمه قرار دارد را را Windows 8 Loopback Utility هافزون 3.

را انتخاب کنید. از این به بعد هر بار یا  Save Changes کلیا کرد  و سییخس گزینه Exempt All اجرا کردیدگ برروی دکمه

www.SoftGozar.Com
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را برگزینید و در ندایت تیییرات را  Exempt All بایمییت میدد این ابزار را اجرا نمود  وکنیدگ میافزار مترو جدید نییی  مینرم

 .کلیا کنید Fiddler در برنامه Win 8 Config توانید بر رویهای بعدی به این ابزار میرای دسترسیذجیر  کنید. ب

 

های مترو استفاد  از جمله فروشگا  و اشلیویش 8جود را اجرا نمود  و به را تی از تمام اموانات ویندوز  Proxifier  اا برنامه 4.

انه فایر به نام کاربری و رمز مبور جداگسرورهای شروکمی مالو  بر نرم افزار شروکمی نمایید. توجه داشیته باشید که برای اتیاا به

 .دهندگان آن جریداری کنیدبایمت بیورت جداگانه و از طریا یوی از سرویسنیاز جواهید داشتگ که می
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 ۸ ویندوز در سیم بی های شبکه پسورد بازیابی

 محدود  در اسیتفاد  از شیبوه های بی سییر در مقابخ کمانی که می جواهند بی اجاز  از همان طور که می دانید برقراری امنیت

ودیگر در کنار ی  روف و ارقام تلفیا و مناس  طوا با هایی گذرواژ  از استفاد  .است اهمیت  ائز بمیار کنند استفاد  شما شبوه

 .یدآ می شمار به امنیت  فظ برای زمینه یوی از رو  های مرسوم در این

 وقت آن یدگکرد  اا بیایید این گونه فور کنیر که اگر شمیوردتان را فرامو  کردید یا شمورد نوشته شد  بر روی توه کاغذ را گر

 سترسید سیمتر مدیر فت اگر در سییمترگ شما به امواناتگ باید ریورت این در کنید؟ شیدا را شمیورد توانید می چیمیت؟ چار 

 تان شیید  گر شمییورد سییاجتن نمایان نحو  با را شییما قمییمت این در .دهید انیام را کار این  تیرا به توانید می باشییید داشییته

 .آشنا می سازیر ۸ ویندوز در

 .را تایپ می کنیر  ncpa.cpl مبارت Run در شنیر  شروع برای

 

 را تان سییمتر ود دربرایتان نمایان می شیود که می توانید تمام شیبوه های موج Network Connections با این کار بخش

 .کنید انتخاب را  Status مورد نیر کلیا راست کرد  و از منوی باز شد  گزینه WiFi شبوه روی بر. ببینید

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
294 

 .را فهار دهید Wireless Properties اکنون در رفحه ظاهر شد  کلید

 

 انتخاب از زیرگ رفته و همانند شییوخ Security در شنیر  نمایان شیید  به ت  Wireless Properties با کلیا بر روی مبارت

بمیار بدتر  WPA2 امنیت اطمینان  ارخ کنید زیرا همان طور که می دانید Security type در قممت WPA2 گزینه شیدن

 .می باشد WPA و WEP از نمخه قدیمی آن یعنی
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 شد  داد  ه رورت مخفی نمایشهمان شمیورد شیبوه مورد نیر شیما می باشید که ب  Network security key مبارت مقابخ

درست  ۸ ویندوز در توانید می را بزنید. شما به همین سادگی Show characters گزینه تیا شمورد ساجتن نمایان برای. است

 .مورد فرامو  شد  شبوه تان را مهاهد  کنیدش ۱ ویندوز همانند

 

 اموان اسیییتفاد  کنید که  WirelessKeyView کاربردی بزم به ذکر اسیییت شیییما همچنین برای این کار می توانید از برنامه

 سیمتر روی بر شد  ذجیر  (WEP/WPA) از امر سیر بی های شیبوه تمامی به مربوط شمیورد  ذف  تی و نام تیییر بازیابیگ

 .گذارد می اجتیارتان در را تان
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 دهیم؟ تغییر را 8 ویندوز در فای وای هایشبکه از استفاده اولویت چگونه

کارایی زیادی  ۱سیییر اسییتگ قابلیتی که در ویندوز های بی ذف قابلیت مدیریت شروفایخ ۸ی از تیییرات قابخ توجه در ویندوز یو

شوید هایی که به آندا متیخ میتوانید اولویت شبوهداشت. برای رف  این مهوخ برنامه های زیادی همتند که با استفاد  از آندا می

 .آموز  دهیررا برای شما  ۸داریر روشی ساد  برای دسترسی به این قابلیت از طریا جود ویندوز را تیییر دهیدگ اما قید 

 دهیم؟ تغییر را آنها و کنیم مشاهده ۸ ویندوز در را سیمبی های شبکه اولویت چگونه

 و  به آندا متیخ شد  ایدسیر که های بیدر اسیتفاد  از این رو گ هیچ رابی گرافیوی وجود نداردگ برای دیدن فدرسیتی از شبوه

   اجرا کنیدگ و دستور زیر را اجرا کنید :adminرا با دسترسی کاربر مدیر  Command Prompt گ آندا اولویت مهاهد 

netsh wlan show profiles 

 

 این کار اطالماتی ازسیر را مهاهد  کردیرگ شاید بخواهیر جای آندا را تیییر دهیرگ برای انیام های بیجوب  اب که اولویت شبوه

 و اسییت فایوای بینیدمی که طورهمان تیییویر این در و اینیا در که   Interface  تیییویر قبلی نیاز داریرگ نام رابی کاربری

جواهیر اولویت آن را تیییر دهیر. وقتی این اطالمات را جایی یادداشییت کردید دسییتور زیر را اجرا می که ایشییبوه نام همینطور

 کنید:

netsh wlan set profileorder name=″Blue-PC” interface=”Wi-Fi” priority=1 
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تان جایگزین کنید.  اب اگر میددا   شبوهinterfaceرا با نام رابی کاربری  Wi-Fiرا با نام شیبوه و  Blue-PCدر دسیتور بابگ 

 ی را برای اتیاا به جود اجتیار داد  است.اولویت بابتر Blue-PCدستور اوا را اجرا کنیدگ مهاهد  جواهید کرد که 
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 بسازیم؟ مصرفی ترافیک سنجش قابلیت با فایوای اتصال یک 8 ویندوز در چگونه

 

ها در طوا دور  اسییت. این ممییأله به کاربران یوی از مواردی که کاربران اینترنت همیهه مدنیر دارندگ میزان ترافیا میرفی آن

ای افزارههای جود داشییته باشییند. این کار نیز معموبب به کما نرمبدتری بر ترافیا میییرفی و هزینه کند که مدیریتکما می

فای را به منوان توانید یا کانوهیین وایمی  8ویندوز  مامخشییود. اما در سیییمییترمتفاوتی که در دسییتر، همییتند انیام می

 گر میزان ترافیا معرفی کنید. محاسبه

رهای افزاسیر با قابلیت محاسبه ترافیا است. در گذشتهگ شما قادر بودید با اجرای نرمگ اتییاا بی8ویندوز  یوی از اموانات جدید

دادند. افزارها کار مؤیری برای کاهش ترافیا میرفی انیام نمیویندوزیگ میزان ترافیا مییرفی جود را مانیتور کنید. اما این نرم

های نامحدود رو به انقراض است. برای سییر رو به افزایش بود  و دور  ترافیاهای بیهای همرا گ اینترنتاسیخاتبا گمیتر  هات

 وز سازی قابلیت سنیش ترافیا ویندجویی شود در  قیقت به جی  شما کما کرد  است. با فعاابایتی که ریرفههمین هر کیلو

 .ی دیتا بازداریدانتقابت غیربرور و سی و تبلت جود را از نقخگ قادر جواهید بودگ شی8

 :سازی این قابلیت به رورت زیر همتندگ تأییرات فعاا8در ویندوز  این امربر اسا، 

 .شوندمی محدود مدر و باب اولویت با موارد به تندا ویندوز هایبروزرسانی

 .شود متوقف ویندوز فروشگا  هایاشلیویهن دانلود است ممون

 .نهوند بروز است ممون (Start Screen) آغازین رفحه هایکاشی
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 .شود متوقف است ممون آفالین هایفایخ سازیهمگام

 ترافیک گیریاندازه قابلیت سازیفعال

به  کلیا کنید. در تبلتفای بروید و بر روی کانوهن مورد نیر جود راستهای وایگرگ به لیمیت شبوهسیازی سینیشبرای فعاا

 Set as metered روی کانوهییین نگه دارید. بعد از نمایش منوگ گزینه جود را مدتی بر کلییاگ باید انگهیییتجیای راسیییت

connection  را انتخاب کنید. 

 

 گرسنجش اتصال در ترافیک مصرف سازیغیرفعال

 دو تنییر متفاوت برای کاهش ترافیا میرفی در قابلیت تنییر ترافیا میرفی وجود دارد. 

 .ستگا  استافزارهای دمربوط به دانلود نرم : اول یمظتن

را انتخاب کرد  و در این قمییمتگ وبییعیت  Devices رفته و Change PC Settings به Settings برای ورود به این بخش از

 .قرار دهید Off را در  الت Download over metered connection ویژگی

 .گرددسازی برمیبه همگام  : دوم تنظیم

بروید و مطمنن شییوید هر دو  Sync your settings و سییخس به Change PC settings به Settings برای این تنییر از

 Sync settings over metered connection even i'm و Sync setting over metered connection ویژگی

roaming  در  الت Off همتند. 
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 مصرفی یدیتا بررسی

ستگا  بازگردید و بر روی اتیاا مورد نیرتان کلیا کنید. متأسفانه های دشبوه برای مهیاهد  میزان ترافیا مییرفیگ به لیمیت

توانید به رورت دستی و در ابتدای دور  و با اموانی برای ریمیت جودکار شیمارند   یر ترافیا مییرفی وجود ندارد اما شما می

 .گ شمارند  را رفر کنید Reset کیلا روی کلید

 

 هاناپلیکیش توسط دیتا مصرف تاریخچه بررسی

 App history رفته و بر روی Task Manager ها شی ببرید. بهجواهید به میزان ترافیا میییرفی توسییی اشلیویهییناگر می

 گر و درای در مورد میزان دیتای میییرفی کخ در شییبوهگ در شییبوه سیینیشهای جداگانهکلیا کنید. با این کار شییما با سییتون

 آغازین مبارتتوانید در رفحهنیز می Task Manager ای دسترسی بهها روبرو جواهید شد. برکاشی بروزرسانی

 Task Manager  کلیا روی نوار وظیفهرا تایپ کرد  و یا با راست (Taskbar)گ آن را انتخاب کنید. 
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 همتید.  8گیری ترافیا در ویندوز از این به بعد شما قادر به استفاد  از ویژگی انداز 

 یا ابلیک هایاتیاا در و همتند استفاد  قابخ فایوای هایاتیاا در تندا گرسنیش هایاتیاا که باشید تهداش توجه باید : نکته

 .ندارد وجود گریسنیش آپگدایاا
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 بخش چهارم

 8 یندوزو  یکارربد یرنم افزاراه
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 ۸ ویندوز فروشگاه برتر اپلیکیشن ۱۲

 

مامخ ارتقا دهند.  اب ا تیمابب مامخ جود را به آجرین نمخه این سیمترفررت یافتند تا سیمتر رانکارب گ۸ ویندوز یمربه رسمبا

ندادی های شیهگردند. ما نیز لیمت اشلیویهنهای مورد مالقه جود میکاربران در فروشییییگا  ویییییندوز به دنبییاا اشلیویییهن

 شتراو بگذاریر. ها را با شما به اایر و مایلیر آنجود را آماد  کرد 

دانید که یوی از اولین کارهایی که شس از نییی  مامخ جدید را داشییته باشیییدگ  تماب میاگر تیربه اسییتفاد  از یا سیییمییتر

افزارهایی است که کارها را را ت تر کرد  و در مواردی هر بامث سرگرمی و شادابی شودگ دانلود و نی  نرممامخ انیام میسیمتر

 .شوندمی

 )64444 "فعال (کنید های مورد نیاز جود را در آن شیدا تمام اشلیویهنمی توانید فروشگا  ویندوز  در  ابر  در  اا

 مامختوانند برای کاربران آجرین سیییمییترایر که میکرد  های این فروشییگا  را انتخابای از اشلیویهیینبا این  ااگ ما میمومه

امخ اند و موبومات گوناگونی را شبابیی از کاربران کمی  کرد  ای این لیمیت رتبههمایوروسیافتگ مفید باشیند. تمام اشلیویهین

های بوههای شهای جبررسانی و موسیقی گرفته تا اشلیویهنافزارهای این لیمیتگ از اشلیویهیینشیوند. به مبارت دیگرگ در نرممی

 .اجتمامی و بازی و سرگرمی وجود دارد

 .شوشی کنیرالعاد  و غیررایگان چهرهای فومتگ رایگان همتند اما نتوانمتیر از بعضی اشلیویهنهای لیمبا اینوه اکثر اشلیویهن
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Google Search 

برای جمتیوهای اینترنتی جود استفاد  کنند. با این همه کاربران « بینگ»دهد کاربران از ترجیح می مایوروسافت وابح است که

های   و را تی به گوگخ داشته باشند. جوشبختانهگ گوگخ یوی از اولین اشلیویهنزیادی همیتند که تمایخ دارندگ دسیترسی سری

افزار کاربری ویندوز فارله دارد. تیربه استفاد  از این نرمبود  اسیت که تندا به انداز  یا کلیا با رابی ۸آماد  شید  برای ویندوز 

 .توان را تی استفاد  از اشلیویهن را نادید  گرفتنمیسایت گوگخ است با این تفاوت که دقیقاب مهابه تیربه کار با وب

 

FlipToast 

های اجتمامی محبوب جود سر بزنید اما این اشلیویهن به شما اموان توانید به کما مرورگرهای مختلفگ به شبوهممیلماب شما می

 هد مهییا رییفحه یا در و جایا را هایرسییان بروز همه و کرد  بگین  بووگ توییتر و لینودینگدهد که به اینمییتاگرامگ فیسمی

 .کنید

بوو و توییتر جود را آشدیت کرد  و به رفحات های اینمیتاگرام را دید گ شروفایخ فیستوانید موسافزار شیما میبه کما این نرم

به اینمتاگرام  توانیدیدوستان و همواران جود را سر بزنید. البته به این نوته توجه داشته باشید که شما از طریا این اشلیویهن نم

 .موس آشلود کنید و فقی قادر به مهاهد  تیاویر همتید
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Hulu Plus 

افزارگ شبیه  اا کاربری نرمدهدگ ویدئوهای محبوب جود راگ ممتقیماب از طریا منوی استارت مهاهد  کنید. رابیبه شما اموان می

 .ها را به رورت تمام رفحه مهاهد  کنیدویدئوهاگ آن (Swipe) ن دادنتوانید با تواسایت آن است. مالو  بر این میو هوای وب

 

 

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
306 

Netflix 

نییری را گ تیربه کاربری بی۸فلیوس دارند که با وجود ویندوز کاربری در نتنباشندگ یا  ماب Hulu+ معموبب کمانی که کاربر

اند به همرا  اموان شخش ویدئوهاگ قمییمتی از شیید  هایی که شیهییتر اجراشیید  و فایخهای لیمییتزند. مهییاهد  میمومهرقر می

ید یا ویدئو را توانفلیوسگ شما میسایت نتهای موبایخ و وبشود. مانند اشلیویهنفلیوس محموب میهای اشلیویهن نتتوانایی

 .ایدگ تماشا کنیداز همان قممتی که قبالب متوقف نمود 

 

TuneLn Radio 

های رادیو یوی بدترین اشلیویهیین TuneLn Radio .های رادیو لذت بخش نیمییتدن برنامهگاهی اوقات هیچ چیزی مثخ شیینی

افزار را اجرا نمود  و توانید نرمشییود. شییما میهر اجرا می ۸شییود که به را تی بر روی ویندوز محمییوب می iOS برای اندروید و

 .های رادیویی مورد مالقه جود گو  دهیدکارگ به برنامهرا یافته و هنگام  ) و یا اینترنتی FM یا( AM های رادیوییایمتگا 
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Wikipedia 

شدیاگ شادشییا  مناب  آنالین را در رییفحه توانید ویویاگر نیازمند اطالمات بیهییتری دربار  چیزی از این جدان شدناور همییتیدگ می

و  ای از تیاویرشدیا با میمومهرلی ویویگ به جدمت بگیرید. با اجرای این اشلیویهینگ رفحه ا۸ویندوز  (Start Screen) شیروع

 .شودنگاری در چنین روزی نمایش داد  میمقابت شیهندادی به همرا  قممت تاریخ

سایتگ رفحه را از چپ به راست بوهید. به گمان ما این ویژگی هنگام مهیاهد گ به جای اسیتفاد  اسوروا ممودی متداوا در وب

هد داشت. مالو  بر این کلیدی در هر مقاله وجود دارد که به کما آنگ به رفحه ارلی کردی مالی جوادر ریفحات لممییگ ممخ

 .شویدشدیا منتقخ میسایت ویویمقاله در وب

 

WeatherBug 

 WeatherBug .وهوابینی آبهای شیشترین اشلیویهنترین توبیح برای معرفی این اشلیویهن این است: یوی از محبوبسیاد 

افزار را اجرا کنید دهد. نرمبه کاربر نمایش می (Tile) ریه گزارشی از وبعیت جوی  اا  ابر را در یا کاشیگ جال۸در ویندوز 

 .هوای یا یا چند منطقه دلخوا  جود را ببینیدوبینی وبعیت آبتا آجرین شیش

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
308 

 

News Bento 

گ برای دنباا Bento  ما تیربه کاربری استفاد  ازگ دنباا کنیدر اتوانیدگ آجرین جبرها را به کما مرورگرهای وبشما همیهه می

 .نییر استهای جبری بیکردن تحلیخ

گیرند. این اموان برای شما فراهر است که جبرها را جبرها از مناب  جبری بمیار متنومی گردآوری شد  و در اجتیار کاربر قرار می

های دلخوا  را دنباا نمایید. با اجرای سییایتبییومات یا وبهای موبه رییورت لیمییت آجرین رجدادها مرت  نمود  و یا تندا جبر

 شوندگ برای دیدن مهروح اجبارگ کافی است روی جالره جبر کلیا کنید. اشلیویهنگ جالره جبرها به شما نمایش داد  می
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Allrecipes 

انه جاگ یا آشخزجببرید.  تی اگر آن توانید آن را با جود به همه جایوی از بدترین امتیازهای داشیتن تبلت این اسیت که شما می

تبلت را  استتوانید بدون استفاد  از دستان جود راهنماهای شخت غذا را مطالعه کنیدگ تندا کافیباشد. به کما این اشلیویهنگ می

 .یابید  جود را برا به چپ یا راست بوهید تا راهنمای شخت غذای دلخوا به رورت ایمتاد  قرار دهید. یا اینوه در رفحه اشلیویهن

 

Evernote 

هر ارائه شد   ۸های روتی که  اب برای ویندوز های امور روزمر  و یادآوریهاگ تیاویرگ لیمتسازی نوشتهاشلیویهنی برای همگام

از  ی دیگرهاها و فایخهای موبایلی آن اسییت. ابزاری بمیییار مفید برای انتقاا نوشییتهافزارگ دقیقاب مهییابه نمییخهاسییت. مملورد نرم

 .دستگاهی به دستگا  دیگر است

 

Fresh paint 
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و  کهد. مالسیاجت و زیبا با یا شلت بیری و چندین ابزار مختلف است که مدارت شما را در نقاشی به چالش مییا ابزار جو 

ر روی تبلت شما نقاشی های نقاشیگ بدهد مانند کتابها اموان میبرای کودکان نیز مناسی  است و به آن Fresh Paint بر اینگ

 .آمیزی کنندو رنگ

 

Hydro Thunder Hurricane : دالر ۹۹۹۹ قیمت  

     همتند. اما این بازیگ از iOS های اندروید واندگ شبیه بازیسیی طرا ی نهید ها که ذاتاب برای شیهای ویدئویی رایانهاغل  بازی

XboX  کلید یا تبلتگ قایا را رنوردنی اسییت. در این بازی باید به کما رییفحهآمد  و تیربه کاربری ممییابقه آن باو ۸به ویندوز

 ابخها را از طریا کاست دستهباکس نیز ممون اسیت. تندا کافیهای ایوسکنترا کنید. مالو  بر اینگ انیام بازی به کما دسیته

USB  مت را ماگ واقعاب ارز  قرارگرفتن در این لی به تبلت متیخ کنید. این تندا اشلیویهن غیررایگان این لیمت است. اما به مقید

 .تیربه این اشلیویهن را فرامو  نونید ۸را بر روی ویندوز  App-Style های موسوم بهجواهید بازیدارد. اگر می
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7 ویندوز به 8 ویندوز بوت منوی تغییر  

 

وز مختلف یا ویندوز با لینوکس یا ما   با یا اگر قبال چند سییمیتر مامخ روی کامخیوتر جود نی  می کردید   مثال چند ویند

که به جز کیبرد با هیچ چیز دیگری مثخ مو، یا ریفحات لممیی سازگار نبود. البته فور  بودیدمنوی بوت سییا  و سیفید مواجه 

یگری د نونید این فقی یا مهوخ مربوط به بوت لودر ویندوز است. در رورتی که لینوکس نیز نی  کرد  باشید و بوت لودرهای

ممینوا بارگذاری سییمیتر مامخ مورد نیر شیما باشیندگ باز هر تندا از طریا کیبرد می توانید سیمتر مامخ مورد  GRUB مثخ

با یا  8به شیوخ دیگری طرا ی شید  اسیت. به طوری که شس از نی  ویندوز  8نیرتان را انتخاب کنیدگ اما منوی بوت ویندوز 

واجه جواهید شید که به شما اموان انتخاب سیمتر مامخ مورد نیرتان را جواهد داد. این منوی بوت سیاد  ولی زیبای آبی رنگ م

 8منوی بوت بیا تمیامی رو  هیای انتخاب سییییمیییتر مامخ مثخ کیبردگ مو، و لمس کردن کار می کند . منوی بوت ویندوز 

 . اجتیار شما قرار می دهدهمچنین قابلیت دیگری نییر ریمت سیمترگ رفر گ تعمیر و دسترسی به جی فرمان را در 

با همه ی قابلیت های جدیدی که این منوی بوت به همرا  جود داردگ ممون اسییت که برای برجی کاربران ناجوشییایند باشییدگ به 

منوان مثاا اگر توجه کرد  باشیدگ قبخ از نمایش منوی بوت ارلی که در آن می توان به انتخاب سیمتر مامخ مورد نیر شرداجتگ 

همچنین اگر شس از نمایش منوی بوت ارییلی هیچ  مناسیی  نیمییتنگ نمایش داد  می شییود که برای کابران کر طاقت یا لودی

کاری انیام ندهید    تی دسیت به مو، نزنید  گ بدون انتخاب هیچ یا از سیمتر مامخ های موجود در لیمتگ کامخیوتر شس از 

 ! اتمام شمار  معوو، ریمت جواهد شد
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همتندگ بدتر است با استفاد  از  7آن دسته از افرادی همتید که مایخ به بازگهت به منوی بوت قدیمی ویندوز اگر شما هر جزو  

به را تی این جایگزینی را انیام دهیدگ تندا کافیمییت که در رییفحه  NanWick Switch Boot نرم افزار کوچا و کر  یر

دوبار  به منوی بوت قدیمی را مهییاهد  کنید. البته اگر از انیام کلیا کنید تا  Standard / Legacy ارییلی برنامه روی گزینه

را در  الت شیهفرض قرار  8گ دوبار  منوی بوت ویندوز Metro  این کار جود شهییمان شیدیدگ می توانید به با کلیا روی گزینه

 .ددهید. به مح  اینوه روی یوی از این دو گزینه کلیا کنیدگ تیییرات مورد نیر امماا جواهد ش

مالو  بر را تی کار با این نرم افزارگ مزیت دیگر این اسییت که فایخ ایمیج مربوط به بوت سیییمییتر مامخ نیز دسییت نخورد  باقی 

قابخ اسییتفاد  اسییت.  8جواهد ماند و کخ آن فایخ جایگزین نخواهد شیید. البته بزم به ذکر اسییت که این برنامه تندا در ویندوز 

 . بازگهته و این برنامه را اجرا کنید 8  منوی بوت سیمتر را تیییر دهیدگ دوبار  باید به ویندوز بنابراین اگر جواستید دوبار
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Toolbox ۸ ویندوز برای مناسب ابزاری 

 

 ناشلیویهیین فوم العاد  ای اسییت که به شییما اجاز  می دهد تا چندین کار را در یا شنیر  انیام دهید بدون اینوه نیاز باشیید بی

می شییود. با  ۸ ویندوز شلتفرمبه شییولی اسییت که بامث افزایش بدر  وری در  App برنامه های مختلف سییوئیچ کنید. طرا ی این

ابزار مختلف به رییورت همزمان تعامخ داشییته باشییید. همچنین به کما قدرت و  ۲اسییتفاد  از این جعبه ابزار شییما می توانید با 

 .توانید محیی کاری جود را سفارشی کنید تا  داکثر بدر  وری را داشته باشیدانعطاف شذیری این اشلیویهن شما می 

  ابزار مرورگر وبگ ماشین  مابگ تبدیخ وا دگ فیس بووگ یاداشت های روتیگ سامتگ آب و هواگ  ۹شامخ  Toolbox نمخه فعلی

Notifier و Doodle اسیت که می توانید این ابزارها را به Layout کنید. برای مثاا زمانی که شما در  اا  های مختلف ابافه

 .همتید می توانید اکانت فیس بوو جود را چا کنید بدون اینوه از اشلیویهن جار  شوید Bing جمتیو در
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 این اشلیویهن به تمام ابزارهای جود دسترسی داشته باشید.  Snap View  همچنین شما می توانید با استفاد  از ویژگی

 

سازگار است و شما می توانید هر اکنون از طریا فروشگا  ویندوز آن  ARM بیتی و ۲۴بیتیگ  ۲۳شردازند  های  این اشلیویهین با

 را دانلود و نی  کنید. 
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  8 ویندوز در Win+X منوی کردن سفارشی

 

یش داد  می شود و نما Win+X یا منوی مخفی است که با فهردن کلید 8یا منوی دسترسی سری  در ویندوز  Win+X منوی

راست کلیا کردن  Win+X اموان دسیترسی سری  به بعضی ابزارهای سیمتمی را فراهر می کند. رو  دیگر دسترسی به منوی

 . بر روی نقطه چپگ شایین رفحه نمایش  محخ قبلی منوی استارت  می باشد

 : به طور شیش فرض آیتر های زیر در این منو قرار دارند

Programs and Features, Windows Explorer, Command Prompt, Command Prompt with admin 

rights, Disk Management, Device Manager, Run, Search, Control Panel, Power Options, Network 

Connections, Task Manager, System, Device Manager and Event Viewer 

 

این منو را ویرایش کنید و  WinXEditor می توانید Win+X Menu Editor و کر  یرولی شیییما به کما نرم افزار مفید 

 . آیتر های مورد نیر جود را به آن ابافه کنید
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   Windows 8 ModernUI Start Screen Changer برنامه با 8 ویندوز Start Screen تصویر تغییر

 

در نیر بگیرند اما به  Start Screen د نیر جود را به منوان بوگراندترجیح می دهند تا تییییویر مور 8بیهیییتر کاربران ویندوز 

رورت شیش فرض اموان انیام این کار نیمت و شما فقی می توانید از یومری طرح شیش فرض استفاد  کنید. بوگراندهای شیش 

ش کرد  و تیویر مورد نیر قرار دارند که باید آن را ویرای System32 و در شوشیه imageres.dll فرض ریفحه شیروع در فایخ

 . کنید Set جود را در آن

قرار دهید. این  Start Screen ابزار رایگان و مفیدی است که به شما اجاز  می دهد تا تیویر مورد نیر جود را به منوان بوگراند

شییود. تیییرات در  imageres.dll ابزار هنوز در مر له آزمایش قرار دارد و فعال قادر نیمییت تا به رییورت جودکار جایگزین فایخ

 System32 قرار می گیرد که شیما باید آن را به ریورت دستی در شوشه  C:\Windows\SysWOW64یا فایخ و در ممییر

 . کخی کرد  و جایگزین فایخ قبلی کنید

 رورت در تا نیدک تدیه imageres.dll فایخ از شهتیبان نمخه یا تا دهد می اجاز  شما به افزار نرم این همچنین:  توضیحات

 . کنید بازیابی را فرض شیش تنییمات بتوانید لزوم
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  Windows 8 Start Screen Customizer برنامه با 8 ویندوز Start Screen تصویر تغییر

 

در این های موجود را ندارند. و یا دیگر سفارشی سازی Start Screen توانایی تیییر تیویر زمینه 8از آنیایی که کاربران ویندوز 

شییویر که مالو  بر اموان برای این منیور آشیینا می Windows 8 Start Screen Customizer با نرم افزار رایگان قمییمت

را نیز در اجتیار شما در تمامی  (Slideshow) تیییر تنییمات ریفحه شروع ویندوز اموان تیییر تیویر زمینه به رورت جودکار

 . رار جواهد دادق 8نمخه های انتهار یافته ویندوز 

 :برنامه با کار آموزش

شس از اجرای برنامه با رفحه ای همانند تیویر زیر روبرو جواهید شد که با استفاد  از آن به بمیاری از تنییمات مربوط به رفحه 

رلی کنید در سمت چپ شنیر  اجود را جواهید داشیت. همان طور که مهیاهد  می ۸ویندوز  Start Screenشیروع و یا همان 

وجود دارد که برای استفاد  از  Start Screenاین برنامه لیمتی از نمونه های از قبخ طرا ی شد  برای استفاد  به منوان شوسته 

موجود در شایین همین قمییمت کلیا  Applyها تندا کافی اسییت بر روی نمونه مورد نیر کلیا کرد  و سییخس بر روی گزینه آن

 کنید.
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 Loadتوانید با کلیا بر روی دکمه ید از تیاویر مورد نیر جود به منوان تیویر زمینه استفاد  کنید میجواهدر ریورتی که می 

Picture جواهید به منوانتیویر مورد نیر را در سیمتر جود انتخاب کنید و در ندایت با انتخاب محدود  ای از آن تیویر که می 

کار را به شایان برسییانید. البته با تیا دار  Apply & Saveوی دکمه شس زمینه رییفحه شییروع نمایش داد  شییود و کلیا بر ر

ویندوز  Start Screenدر شایین ریفحه کمی تیور را مه آلود و یا همان محو کنید تا گزینه های موجود در  Blurکردن گزینه 

 شما به جوبی بر روی آن قابخ رویت باشند.

نیز به منوان تیییویر شس زمینه رییفحه شروع ویندوز استفاد  کنید گزینه  اگر دوسیت دارید از تییویر شس زمینه دسیوتاپ جود

Use Desktop Wallpaper .به شما این اموان را جواهد داد 

شاجه در بر دارند  تیاویر مورد نیر را انتخاب کنید و  Select Pictureبرای تیییر جودکار تیویر زمینه نیز با استفاد  از دکمه 

جواهید تیییاویر انتخاب شیید  به منوان باز  زمانی که می Intervalرا تیا دار کنید و در قمییمت  Slideshowسییخس گزینه 

ویندوز تیییر کنند را وارد کنید. برای اجرای جودکار این برنامه در هر بار را  اندازی سییمتر  Start Screenتییویر شس زمینه 

 ید.را تیا دار کن Run at start-upنیز تندا کافی است گزینه 

 ویندوز  Start Screen  شروع صفحه شفافیت تغییر چگونگی

ویندوز و البته گزینه های نمایش داد  شد  در آن  Start Screenیوی دیگر اموانات برنامه اموان تعیین شفافیت نمایش رفحه 

ها از شییفافیت گزینه و برای تنییر Start Screen Opacityتوانید از بخش اسییت. برای تیییر شییفافیت رییفحه شییروع نیز می
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بدر  ببرید. توجه داشیته باشید شس از تنییر این دو مورد برای یبت تیییرات انیام شد  نیاز است دوبار   Title Opacityبخش 

 کلیا کنید. Defaultتوانید از دکمه کلیا کنید و یا برای برگهت به تنییمات اولیه نیز می Applyبر روی دکمه 

 در هگزین کردن ابافه توانید از آموز های مورد نیاز جود به محیی رفحه شروع ویندوز نیز میدن گزینههمچنین برای ابافه کر

 .کنید استفاد  Start Screen Pinnerبا  ۸ ویندوز شروع رفحه
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   (Windows Download Integrator)    ویندوز تکمیلی های بسته دانلود

 

ویندوز که به رورت ماهانه برای کامخ کردن ویندوز ارائه می شودگ می  (Integrator) بمته های تومیلینرم افزاری برای دانلود 

باشد و قادر به ادغام بمته های زبان های متعددگ به روز رسانی هاگ درایورهاگ سریاا ها و گواهینامه های ویندوز می باشد. این نرم 

 7ویندوز  ISO گ دانلود فایخ های(McRip)انلود بمیییته های زبانگ دانلود آشدیت هاافزار قادر به تبدیخ بمیییته های چند زبانهگ د

 .می باشد ISO و اییاد فایخ install.wim و boot.wim گ  ذف زبان های متعددگ بازسازی0سرویس شا 

 :افزار نرم های قابلیت

سییرویس  7ویندوز  ISO دانلود فایخ های  -  (McRip)دانلود آشدیت ها - دانلود بمییته های زبان - تبدیخ بمییته های چند زبانه

 8و  7سازگار با ویندوز  ISO - اییاد فایخ-  install.wim  بازسازی-  boot.wim  بازسازی -  ذف زبان های متعدد - 0شا 

 و ...
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 ۸ ویندوز برای Skype اپلیکیشن

 

 

در  اا تیربه روزهای بزرگی  Skype نتهر شد  است وم ۸ ویندوز برای Skype همانطور که در جبرها مطل  شد  اید اشلیویهن

 .را از طریا فروشگا  ویندوز دانلود و نی  کنند Skype می توانند هر اکنون اشلیویهن ۸ ویندوز است. کاربران

اد  اسوایپ استف App اینطور که شیداست مایوروسافت اید  های جدیدی را برای اسوایپ در نیر گرفته است. یوی از ویژگی های

استفاد  کنید.  Skype رو  برای ورود به برنامه اسیت. شیما می توانید با  میاب اسیوایپگ مایوروسیافت و یا فیس بوو از ۲از 

 همچنین شما می توانید با دوستان جود در تمام ممنیرها رحبت کنید. 

 Skype در آیند  ای نزدیا اشلیویهن است. بنابراین اگر Skype آن از آیند  و همیتند رفتن کنار  اا در ممینیرها این روزها

 !منتهر شد جیلی تعی  نونید XBOX 360 برای
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رگ اینطور که یباید مرض کن App زبان مختلف شهتیبانی می کند. اما نوته ای که دربار  این ۲از  Skype مالو  بر این اشلیویهن

مواجه شد  اند.  Skype هنگام استفاد  از اشلیویهن ر برجی از کاربران با شییام های جطای مختلفییدر جبرها جمیتیو می کرد

 :برای مثاا ممون است شما شییام جطای زیر را مهاهد  کنید

Sorry this app is no longer available! 

ویندوز  در Skype تنییر شیید  اسییت می توانند از UK آندا بر روی Region دلیخ این جطاها این اسییت که فعال کاربرانی که

  .د  کننداستفا ۸
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 RT ویندوز برای ها فایل سازی فشرده اپلیکیشن

قابخ اجرا اسییت و طرا ی این ویرایش متناسیی  با تبلت ها  ARM فقی بر روی شردازند  های RT همانطور که می دانید ویندوز

فقی می توانید از طریا وجود ندارد و شییما  RT رییورت گرفته اسییت. مالو  بر این اموان نییی  برنامه های دسییوتاپ در ویندوز

 .فروشگا  ویندوز اشلیویهن های مورد نیر جودتان را نی  کنید

همتند. ج  شس ما چگونه می توانیر یا   z 7و یا  Zip ,RAR  بیهیتر فایخ هایی که شما از اینترنت دانلود می کنید در فرمت

 ن را بمازیر؟باز کنیر و یا  تی فایخ های فهرد  جودما RT فایخ فهرد  را در ویندوز

8 Zip  نام اشلیویهنی است که با استفاد  از آن می توانید فایخ ها و شوشه های جود را در ویندوز RT فهرد  کنید. 

 

 

اما بنا به گفته سازند  اشلیویهن در نمخه  ردشهتیبانی می ک Zip. فرمتفقی از  منتهر شد  بود کهالبته نمیخه اولیه اشلیویهن 

 .ندبه این اشلیویهن ابافه شد MSI و RAR ,ISO ,CAB ,7z ,TAR بعدی فرمت های
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سییازگار اسییت.  ARM بیتی و ۲۴بیتیگ  ۲۳توجه داشییته باشییید که نمییخه فعلی این اشلیویهیین رایگان اسییت و با شردازند  های 

د. شما می توانید هر نیی  کنی RT و ویندوز شرو ۸ ویندوز گ۸ ویندوز نمیخه ۲را بر روی هر  App همچنین شیما می توانید این

 .را دانلود و نی  کنید Zip  8اکنون از طریا فروشگا  ویندوز اشلیویهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
325 

 ۸ ویندوز در Android های برنامه اجرای

 

کنیر؟ بله. شما می  اجرا ۸ ویندوز شیاید شیما هر دوست داشته باشید بدانید که آیا راهی وجود دارد که برنامه های اندروید را در

 .اجرا کنید Windows 8 برنامه اندروید را در ۰۰۰ا0۰۰انید به را تی بیش از تو

 

ویندوز  به شییما این اموان را می دهد که تمام برنامه های اندروید را در محیی  BlueStacks Android App Player برنامه

 :گی های این برنامه فوم العاد  مبارت است ازاز اکثر برنامه های اندروید شهتیبانی می کند. از ویژ BlueStacks اجرا کنید ۸

 اندروید برنامه 0۰۰.۰۰۰ از بیش اجرای .۰

 .کنید می مدیریت و کنترا را آندا اندروید های گوشی در که همانطور دقیقا اندروید های برنامه کنترا اموان .۳

 .است اندروید های گوشی شبیه دقیقا کاربری رابی .۲

 اندروید های گوشی به …و ها بازی ویدئوهاگ تیاویرگ هاگ مهبرنا تمام Sync اموان .۴

 Open GL باشد و از ۳۱۲مگابایت فضا نیاز دارید. همچنین کارت گرافیا شما  داقخ باید  ۲۰۰برای نیی  این برنامه شما به 

 .شهتیبانی کند

 :را از طریا لینا زیر دانلود کنید BlueStack شما می توانید برنامه

  BlueStack Android App Player نجاای از دانلود

بعد از دانلودگ برنامه را نیی  کنید. به طور شیش فرض هیچ برنامه اندرویدی نی  نیمت. شما می توانید برنامه های محبوب را با 

 اجرا کنید BlueStacks رد  و سخس دردانلود ک Popular Downloads کلیا بر روی دکمه
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 ۸ ویندوز در گوگل های نقشه از استفاده

یا همان نقهیه های گوگخ محییوا شرکت گوگخ است که نقهه های دقیا و کاملی را  Google Maps همانطور که می دانید

 ویندوز که کاربراند  است منتهر ش Google Maps ۸ ویندوز مخییوردر اجتیار کاربران قرار می دهد. به تازگی اشلیویهین 

 .می توانند از آن استفاد  کنند ۸

G Maps  های گوگخ اسییتفاد   از نقهییه ۸ ویندوز نییی  آن بر روینام اشلیویهیین رایگان و فوم العاد  ای که شییما می توانید با

 .کنید

 

ر این نما تیییاویری سییه بعدی از درون در این اشلیویهیین نمای جیابان نیز وجود دارد که شییما می توانید از آن اسییتفاد  کنید. د

 هایی سوار بر جودرو هایی مخیور از سطح جیابان های مورد نیر قابخ مهیاهد  است. این تیاویر قبال به کما دوربین جیابان

 .در موان های جاری اموان شذیر است فقی نما این از استفاد  که باشید داشته توجه البته است. ها گرفته شد 
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 :می توان به موارد زیر اشار  کرد G Maps ژگی های اشلیویهناز وی

 بزرگنمایی همرا  به   رکتی چند از شهتیبانی  

 دارد وجود جیابان نمای از استفاد  اموان. 

 زند  ترافیا رسانی روز به 

 هوا و آب رسانی روز به 

 مختلف های آدر، بین یابی جدت 

سییازگار اسییت. شییما می توانید هر اکنون از طریا فروشییگا   ARM بیتی و ۲۴بیتیگ  ۲۳با شردازند  های  G Maps اشلیویهیین

  .ویندوز این اشلیویهن فوم العاد  را دانلود و نی  کنید
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 )نوع نرمال( 8 یندوزو یبرا 7 یندوزو یاستارت منو

  

از  ! (Start)  ذف منوی استارتمتوجه تیییر بزرگی در رابی کاربری آن جواهید شید که مبارت اسیت از  8هنگام کار با ویندوز 

به این منوی شرکاربرد دسترسی داشته اند  7آنیایی که بمییاری از کاربران ویندوز از همان نمیخه های ابتدایی ویندوز تا ویندوز 

ممون اسیت از این تیییر به ملت دشیوار شیدن دسیترسیی به قممت های مختلف ویندوز در سیمتر مامخ جدید نارابی بود  و 

به شما کما می کند تا این مهوخ را به را تی رف  نمود  و  Start 8 راهواری برای بازگرداندن این منو باشیند. نرم افزار بدنباا

 که قبخ از این به ملت مربییه برنامه StarDock بازگردانید. این برنامه توسییی شییرکت 8دکمه اسییتارت ویندوز را در ویندوز 

WindowBlinds بازگرداندن دکمه استارت اموانات دیگری از جمله افزودن  رست. این برنامه مالو  بشیدرت داشیتگ ارائه شید  ا

 . و ... به منوی راست کلیا دسوتاپ را برای شما اییاد جواهد نمود Restart گ Shutdownگ Run هایگزینه
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 : Start 8 نرم افزار یدیکل یها یتقابل

 8ویندوز  Taskbar در Start افزودن منوی

 8ابلیت جمتیو برنامه های نی  شد  در ویندوز افزایش ق

 به منوی راست کلیا در دسوتاپ Run ابافه کردن گزینه

 و ... به منوی راست کلیا دسوتاپ Restart گ  Shutdown هایابافه کردن گزینه

 ویندوز Start اموان انتخاب ظاهر سفارشی دکمه

 ... و
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 ۸ ویندوز برای ای حرفه Start منوی

 

 قدیمی استارت منوی کردن ابافه برای زیادی های برنامه با امروز تا  تماب همتید 8 ویندوز مامخ سیمتر کنندگان استفاد  از اگر

 آشنا Pokki برنامه با را شیما داریر قیید. ایدشید  آشینا … و Start Menu X  گ Start8 مانند ویندوز از نمیخه این به ویندوز

 اجتیار در نیز را دیگری جذاب اموانات 8 ویندوز در شروع همان یا استارت منوی از استفاد  اموان کردن فهابا بر مالو  که کنیر

 .داد جواهد قرار شما
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 Pokki  برنامه امکانات بررسی

 نوار طریا از جود App Store در را رایگان بازی و برنامه ردها به دسیترسیی اموان جود قبلی نمیخه در Pokki رایگان برنامه

 مدیریتی محیی گرفت تیمیر برنامه اینگ  8 ویندوز انتهار با اما. بخهیدمی جود کنندگان استفاد  به ویندوز (taskbar) وظیفه

 استارت از استفاد  به نیاز که دیگر کاربران از بمییاری را  این از تا دکن تبدیخ 8 ویندوز برای جذاب منو اسیتارت یا به را برنامه

. شوند جذب Pokki برنامه وسیله بهنارا ت همیتند  Start Screen نام با 8 ویندوز جدید اموان از و دارند جود زویندو در منو

 به زیر تیییرات جود ویندوز در Pokki for Windows 8 نام با Pokki برنامه جدید نمییخه نییی  از شس نیز دلیخ همین به

 .شوندمی انیام شما سیمتر در جودکار رورت

 محیی به ممتقیر رورت به شما و شودمی شوشیی چهیر Start Screen نمایش از شیما سییمیتر شیدن روشین بار هر در -1

 .شویدمی وارد ویندوز دسوتاپ

 شودمی داد  نمایش برنامه این نی  از شس ویندوز Start Screen نمایش گزینه جای به که Pokki آیوون روی بر کلیا با -2

 نیز Start Screen به دسترسی برای البته که شد جواهید روبرو ویندوز شیروع ریفحه جای به Pokki جذاب اسیتارت منوی با

 .دارد وجود Shut Down گزینه کنار در Go to Start Screen نام با آیوونی

 

 بندی دسته رورت به توانیدمی جود 8 ویندوز جدید استارت منو در شید  داد  نمایش هوشیمند جمیتیو نوار از اسیتفاد  با -3

 .کنید جمتیو جود سیمتر در شد  نی  هایبازی و برنامه وبگ فایخگ سیمترگ تنییمات در شد 
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 (Favorites) شییما مالقه مورد بازی و برنامه لیمییت شییما به فرض شیش رییورت به جدید Start Menu روی بر کلیا با -4

 رورت به را جدیدی بازی و برنامه توانیدمی App Store گزینه روی بر کلیا با نیز لیمت این شایین در که شودمی داد  نمایش

 .کنید نی  Pokki App Store از جود سیمتر روی بر رایگان

 

 و دوستان توسی میازی شبوه در شد  انیام تیییرات و رویداد آجرین نیز منو این امالن همان یا Notification قمیمت در -5

 App از که رورتی در البته. باشیید باجبر تیییرات آجرین از همیهیه توانیدمی اموان این با که شیودمی داد  نمایش شیما اقوام
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Gmail Lite در که App Store از نیز جود جیمیخ  ماب در دریافتی ایمیخ آجرین از کنیدمی استفاد  دارد وجود برنامه این 

 .شد جواهید باجبر طریا این

 ترسیم در شد  نی  بازی و برنامه لیمت به توانیدمی ویندوز قدیمی استارت منوی مانند All Program گزینه از استفاد  با -6

 .کنید ابافه Favorites لیمت به را هاآن از کدام هر ستار  دکمه روی بر کلیا با و باشید داشته دسترسی جود

 .دارد دکاربر شما ویندوز تنییماتی های گزینه به سری  دسترسی برای نیز Control Panel منوی -7

 های App اسوریخت جاوا و CSS3  گ HTML5 از استفاد  با و همتید وب تحت بازی و برنامه دهند  توسعه شیما که ریورتی در

 به را جود های App رایگان رورت به و سادگی به توانیدمی Pokki Developers بخش به مراجعه با ایدکرد  اییاد را جدیدی

 .کنید ابافه برنامه این App Store میمومه
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  Hibernate  حالت از همیشگی بوت

 

که به شما اجاز  می دهد تا شنیر  های باز را را دارا می باشد  Hibernateهمانطور که می دانید ویندوز یا ویژگی مفید به نام 

ش داد  جواهد شییید. اما هنگام ذجیر  و کامخیوتر را جامو  کنید. سیییخس هنگام را  اندازی دوبار  سییییمیییتر آن شنیر  ها نمای

Restart  یاShutdown  کردن کامخیوتر برنامه ها و فایخ ها در  التHibernate .قرار نمی گیرند 

Toolwiz BHORM  نام ابزار رایگان و کر  یمی اسیت که به شیما اجاز  می دهد تا همیهه از  التHibernate  .بوت کنید

بوت جواهد  Hibernateکنید باز هر کامخیوتر از آجرین  الت  Shutdownیا  Restartبدین معنی که اگر شییما کامخیوتر را 

 شد.

 

جایگزین  Toolwiz BHORMیانیه طوا می کهد. در  قیقت  ۳۰فقی  Hibernateزمان بوت از طریا این برنامه و در  الت 

MBR  می شود و در هنگام بوت کنترا هارد وRAM .را در دست می گیرد 

Toolwiz BHORM ویندوز روی بر XPاست نی  قابخ ۸ ویندوز و ۱ ویندوز ویمتاگ گ. 
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  ۸ویندوز در ورود صفحه رن  تغییر

با ما  ای به تیییر در کلیدهای رجیمتری نداریدهمتید و مالقه ۸ای برای تیییر رنگ رفحه بگین ویندوز به دنباا رو  ساد  اگر

کلیدهای رجیمتری وجود ندارد اما یا تیییر اشتبا  ممون است منیر به از دست البته مهولی در استفاد  و تیییر  همرا  باشیید

تری هر وجود دارد که برای تیییراتی مانند این نیازی به ویرایش رجیمتری نباشد. های ساد دادن ویندوزتان شود.جوشبختانه را 

 .داد جواهد انیام را نیر مورد ارک ساد  و کاربردی بیورت Sign In Screen Color Changer برای مثاا برنامه

 :انجام روش

 برروی را نآ توانیدمی .ندارد نی  به نیازی و است   مخ قابخ  شرتابخ برنامه این جوشبختانه کنید اجرا و کرد  دانلود برنامه را -۰

 .نمایید امماا نیز دوستانتان سیمتر برروی را دلخواهتان تیییرات و ذجیر  جود فلش

توانید رنگ مورد نیرتان را انتخاب کرد  و تیییرات را امماا ای مانند تیییویر زیر باز جواهد شیید که میدر زمان اجرا رییفحه -۳

 نمایید.

 

را زد  تا رنگ انتخاب شد  برروی نوار  Aldo apply this color set to current userانید تیا قمیمت توهمچنین می -۲

 استارت یوزر شما نیز امماا گردد.

 باید یا بار از کاربری جود در ویندوز جار  شد  تا تیییرات بطور کامخ امماا گردد. Applyبعد از کلیا برروی  -۴
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 ۸ یندوزو برای PDF Reader بهترین

Soda PDF 3D Reader یا App  رایگان اسییت که دارای ویژگی های کاربردی جدیدی اسییت. برای مثاا اموان چرجاندن

اسییت که هنگام جا به جایی بین  smooth رابی کاربری آن و انیمیهیین App وجود دارد. بدترین قمییمت این PDF رییفحات

 .آن را مهاهد  جواهید کرد PDF رفحات

 

 .شود ظاهر آن منوی تا کنید کلیا راست برنامه روی بر …و Open ,Rotate ,Save as ,Print به گزینه های برای دسترسی

 

 .است و شما می توانید آن را از طریا ویندوز استور دانلود و نی  کنید سازگار ۸ ویندوز بیتی ۲۴بیتی و  ۲۳با نمخه  App این
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 ۸ ویندوز های تبلت برای پلیر ویدئو بهترین

 

استفاد  می کنند برای انتخاب یا ویدئو شلیر مناس  گزینه های مختلفی را  ۸ ویندوز کاربران کامخیوتر که از نمخه های مختلف

استفاد  می کنند گزینه های محدودی برای انتخاب یا شلیر مناس  جدت  ۸ ویندوز جواهند داشت. اما کاربرانی که از تبلت های

 .شخش موسیقی و ویدئو دارند

شلیر وجود دارد اما چندان قدرتمند نیمت و تمام نیازهای کاربران را برآورد  نمی کند.  ویدئو App یا ۸ ویندوز با اینوه در جود

شیما می توانید از طریا فروشیگا  ویندوز برنامه های مختلفی را جمتیو و دانلود کنید. اما اگر شما دنباا یا ویدئو شلیر مناس  

 .را شیهنداد می کنیر Movies Player دید ما به شما برنامهبرای تبلت جود می گر

 

Movies Player نام یا App  های فرمت از همچنین است. سیازگار ۸ ویندوز بیتی ۲۴بیتی و  ۲۳رایگان اسیت که با نمیخه 

را از طریا  App شهییتیبانی می کند. شییما می توانید این .avi, .mpg, .wmv, .3gp, .asf, .mp4 مانند مختلفی ویدئویی

 .ویندوز استور دانلود و نی  کنید
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 ۸ ویندوز در قفل صفحه زمینه پس خودکار تغییر

IM Lock Screen Slide Show  دقیقه یوبار و به رورت جودکار تیویر شس  ۰۱نام اشلیویهینی است که با استفاد  از آن هر

 .دبر شرداجت کنید ۴۹ا۰د بابت آن رایگان نیمت و بای App زمینه رفحه قفخ تیییر می کند. البته این

 

را نمایش می دهد و  Picture library نمیخه فعلی این اشلیویهین جیلی قابخ انعطاف اسیت. برای مثاا فقی تیاویر موجود در

اموان مهیخص کردن ممییر دلخوا  وجود ندارد. در نتییه اگر شیما می جواهید تیاویر مورد نیرتان در رفحه قفخ نمایش داد  

 ۰۱را تیییر دهید و فقی هر  App کخی کنید. همچنین شما نمی توانید مقدار تایمر این Picture library د باید آندا را درشیون

 .دقیقه تیویر شس زمینه تیییر جواهد کرد

 

 ویندوز است بر رویممون  App این Trial سازگار است. البته نمخه ARM بیتی و ۲۴بیتیگ  ۲۳این اشلیویهن با شردازند  های 

 شرو بدون هیچ مهولی کار می کند.  ۸ ویندوز بیتی به جوبی کار نوند اما بر روی ۲۳ ۸
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 قفل صفحه زمینه پس عنوان به Bing تصاویر دادن قرار

 

را به منوان شس زمینه دسوتاپ قرار می دهند. اما بیهتر این  Bing برنامه های مختلفی وجود دارند که به رورت جودکار تیاویر

توانند به رییورت دسییتی تیییاویر شس زمینه  می ۸ ویندوز نیمییتند. همانطور که می دانید کاربرانسییازگار  ۸ ویندوز امه ها بابرن

 دسوتاپ و رفحه قفخ را تیییر دهند. اما اگر شما می جواهید تیییر شس زمینه رفحه قفخ به رورت جودکار انیام شودگ به شما

App یرجدید مایوروسافت را معرفی می کن. 

Bing My Lockscreen  نام برنامه جدیدی اسییت که به رییورت جودکار تیییاویر فوم العاد  زیبا و با کیفیت بینگ را به منوان

شس زمینه رییفحه قفخ در نیر می گیرد. همچنین این برنامه به شییما اجاز  می دهد تا در میان تیییاویر بینگ جمییتیو کرد  و 

 .تیاویر مورد مالقه جود را جدا کنید

 

سازگار است. شما می توانید این اشلیویهن را  ARM بیتی و ۲۴بیتیگ  ۲۳با شردازند  های  Bing My Lockscreen اشلیویهین

 .از طریا ویندوز استور دانلود و نی  کنید
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 سازید فعال ۸ ویندوز اکسپلورر ویندوز در را تب ویژگی

 ویندوز می باشد به طوری که ویندوز اکمخلورر در ۱ ویندوز بت بهدارای ویژگی های بمییاری نمی ۸ ویندوز اکمیخلورر درویندوز 

از ویژگی های کاربر شمیندتری برجوردار اسیت و شیما می توانید به ابزار و فرمان های مورد مالقه تان به سرمت دسترسی شیدا  ۸

توانید با اسیییتفاد  از ابزار کنید که یوی از این بدترین ویژگی هایی که مخفی ماند  اسیییت ویژگی ت  می باشییید که شیییما می 

 .کنید ابافه ۸ ویندوز این ویژگی را به  QTTabBar رایگان

 

مهاهد  کنید که بدترین فاید  این ویژگی رفتن  UI بعد از نیی  برنامه می توانید ابافه شدن ت  را همانند شوخ باب در زیر نوار

ن ویژگی مناسبی برای انتخاب گزینه های مختلف و به کردن آن ها اسیت. همچنی minimize سیری  به ریفحات مختلف بدون

 .مبارتی با مدیریت این ت  ها می توانید نوار ابزار سفارشی جودتان را داشته باشید
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همچنین می توانید مدیریتی بر ت  ها داشته باشید و گروهی از ت  ها را اییاد کرد  و در رورت لزوم همه آن ها را با هر ببندید. 

گزینه های مختلفی را برای سفارشی  QTTabBar مربوط به Options که در شوخ زیر می بینید می توانید در بخشهمان طور 

 .سازی انتخاب کنید

 

را داریدگ این ترفند می تواند برای  Windows Explorer اگر شیما جزء کاربرانی همیتید که همزمان نیاز به استفاد  از چندین

 .شما مفید واق  شود
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 کنیم؟ و حذف نصب ۸ ویندوز در را Microsoft Security Essentials ویروس آنتی چگونه

 

برای مقابله با ویرو، ها  Windows Defender افزار امنیتی به نام از یا نرم ۸ ویندوز همانطور که می دانید مایوروسافت در

از کامخیوتر  Real time   است که به رورتیا ابزار مناسی Windows Defender .ها اسیتفاد  کرد  اسیت Malware و

 نی  ۸ ویندوز را در Kaspersky یا ۲۳زمانی که شما بخواهید یا نرم افزار آنتی ویرو، دیگر مانند نود .شما محافیت می کند

  غیرفعاا و آنتی ویروسیییی که نیییی  کرد  اید فعاا می شیییود. اما اگر بخواهید آنتی ویرو، Windows Defender کنید

Microsoft Security Essentials  را نی  کنید با شییام جطای زیر مواجه جواهید شد: 
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برابر است شس نیازی  Windows Defender با MSE این شییام این نوته را بیان می کند که سیطح امنیتی و محافیت برنامه

 تمام ویژگی های آنتی ویرو، Windows Defender کار کرد  اند می دانند که 8 ویندوز که بابه نییی  آن ندارید. کاربرانی 

Microsoft Security Essentials را ندارد. مثال زمانی که شما از MSE می کنید با راست کلیا کردن استفاد   7 ویندوز رد

اسون  می توانید آندا را ”Scan with Microsoft Security Essentials“ بر روی فایخ ها یا شوشیه ها و با استفاد  از گزینه

 اموان انیام این کار را به شیما نمی دهد. همچنین سییمیتر بازرسی شبوه در Windows Defender ۸ ویندوز درکنید. اما 

Defender وجود ندارد. 

 : ۸ ویندوز در Microsoft Security Essentials مراحل نصب آنتی ویروس

بمیییته به نوع :  توجه (64bit) یا (32bit)لود کنید. را دان Microsoft Security Essentials 4.0.1111.0 Beta ابتدا

 .همتند لینا زیرا کنید کلیا دارید ازنی که کدام هر روی برسیمتمی که استفاد  می کنید 

 باز شنیر  در و نمود  انتخاب را Properties گزینه و کنید کلیا راسییت اید کرد  دانلود که ای نییی  فایخ روی دانلود از بعد

 از و نمود  فعاا را Run this program in compatibility mode for گزینه تیا و رفته Compatibility ت  به شیید 

 OK بروی همچنین و کنید کلیا Apply بروی شایین قممت در سیخس و نماید انتخاب را Windows 7 گزینه کهیویی یمنو

 گ برنامه را به رورت کامخ نی  کنید. کنید کلیا

 A newer version of Security Essentials is already installed on” در مر له بعد اگر با شییام جطایی مهییابه 

teryour compu”.  مواجه شیییدید فایخ“MSE_unregister.reg” کرد  و با دو بار کلیا بر روی آن ریییفحه ای  دانلود را

 کلیا کنید. OKو سخس بر روی  Yesمهابه زیر باز جواهد شد که بر روی گزینه 
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بمیییته به نوع توجه :  (64bit)یا  (32bit)را دانلود کنید.  curity Essentials 4.1.522.0Microsoft Seدر مر لیه بعید 

 بر روی هر کدام که نیاز دارید کلیا کنید زیرا لینا همتند.نید سیمتمی که استفاد  می ک

آن را از  الت فهیرد  جار  سیازید و بروی فایخ نیبی دو بار کلیا کرد  به طور مثاا در قممت زیر مهاهد  بعد از دانلود فایخ 

 می کنید:

 

د  به دلخوا  کلیدی از رفحه کلید را فهار دهید در رفحه باز ش بعد از دو بار کلیا بروی فایخ نیبی رفحه ای نمایان می گردد

 تا شایان شویبا باشید: و

 

 در شایان با رفحه ای مانند رفحه زیر مواجه جواهید شد که نمایان گر شایان نی  می باشد باید شنیر  را ببندید.
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 ای رفحه آن روی بر کلیا بار دو با وکلیا کنید  ”MSE_register.reg“و به شوشه نی  مراجه کنید و دو بار بر روی فایخ 

 .کنید کلیا OK روی بر سخس و Yes گزینه روی بر که شد جواهد باز زیر مهابه

 

 : ۸ ویندوز در Microsoft Security Essentials مراحل حذف آنتی ویروس

 شدید: با شییام جطایی مهابه زیر مواجه Microsoft Security Essentials ویرو، آنتیاگر در هنگام  ذف 
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بمته به نوع :  توجه 64bit)( یا (32bit)را دانلود کنید.  Microsoft Security Essentials 4.1.522.0 Uninstaller ابتدا

 .همتند لینا زیرا کنید کلیا دارید نیاز که کدام هر روی برسیمتمی که استفاد  می کنید 

را  (Run as administrator) آن را از  الت فهیرد  جار  سیازید و بروی فایخ نییبی راست کلیا کرد  وبعد از دانلود فایخ 

 می کنید: به طور مثاا در قممت زیر مهاهد   انتخاب کنید

  

 در رفحه باز شد  به دلخوا  کلیدی از رفحه کلید را فهار دهید به رورت زیر:

 

 سخس مملیات  ذف سیمتمی آغاز می گردد و شما با چنین رفحه ای مواجه می شود که تا شایان باید منتیر بمانید: 
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 در شایان رفحه زیر نمایان می گردد و باید شنیر  را ببندید: "و ندایتا

 

 آن روی بر کلیا بار دو با وکلیا کنید  ”MSE_register.reg“و در مر له بعد در همان شوشه نی  دو بار بر روی فایخ 

 .کنید کلیا OK روی بر سخس و Yes گزینه روی بر که شد جواهد باز زیر مهابه ای رفحه

 

 و در آجر برای  ذف آنتی ویرو، به قممت:

Open: “Control Panel” -> “Programs” -> “Programs and Features” Uninstall (Remove Only): “Microsoft Security Essentials” 

 . کنید مراجه

 هر دسترسی داشته باشید باید از ابزاری به نام  Microsoft Security Essentials اگر می جواهید به آجرین آشدیت های

Unofficial MSE updater استفاد  کنید. 

 

 

www.SoftGozar.Com
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 بسازیم؟ جدید های کاشی شروع صفحه در هچگون

شین می کنیدگ شییوخ شیش فرض آن  فظ می شییود و با  Start Screen زمانی که شییما یا میانبر از فایخ ها و برنامه ها را در

از آن  اد قید داریر شما را با ابزار فوم العاد  ای آشنا کنیر که با استف قمیمت این تفاوت دارد. در متروکاشیی های رابی کاربری 

 .اییاد کرد  و در رفحه شروع شین کنید مترومی توانید کاشی های دلخوا  جود را درست شبیه یا کاشی رابی کاربری 

Modern Tile Maker  که به شما اجاز  می دهد تا کاشی های مورد نیر جود  اسیت ۸ ویندوز براینام یا اشلیویهین رایگان

 .شین کنید Start Screen را به را تی بمازید و آندا را به

 

یوی از ویژگی های جال  این ابزارگ اموان مهیاهد  شیش نمایش کاشیی قبخ از اییاد آن است. همچنین این برنامه از فرمت های 

مختلفی شهتیبانی می کند و شما می توانید یا کاشی از هر نوع فایلی را به را تی ساجته و در رفحه شروع شین کنید. استفاد  

بمیییار را ت اسییت. بعد از دانلود گ برنامه را اجرا کنید و یا نام را برای کاشییی جود انتخاب  Modern Tile Maker هاز برنام

 .کلیا کنید  Pin to Start کنید. سخس رنگ متنگ آدر، فایخ یا رفحه وب و تیویر کاشی را انتخاب کرد  و بر روی دکمه
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 :شد جواهند  ذجیر زیر ممیر در سازید می شما که هایی کاشی

C:\Program Files\MTM\Tile Images\User Created Tiles 

جواهند  Fit اسیت. اگر تیاویر شما بزرگتر از این انداز  باشند بدون از دست دادن کیفیت x ۰۱۰ ۰۱۰همچنین انداز  کاشیی ها  

عی کنید از تیاویری با شس زمینه شفاف شید. این برنامه هنوز گزینه ای برای کاشیی های مری  و بزرگتر ندارد. بدتر است که س

  .اییاد کنید نقطه بازیابی یا برنامه این از استفاد  از قبخ کنیر می شیهنداد برای کاشی ها استفاد  کنید.
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 ۸ ویندوز در Metro کاربری رابط برای رایگان آیکن 07۰۰

 

این اموان را می دهد  Metro Studio قرار دارد Vector یآیون زیبا 07۰۰نام دارد و در آن  Metro Studio  این نرم افزار

 جود را به سرمت تمت کنند.  Metro تا برنامه نویمان بتوانند نرم افزارهای
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شس از ورود به سیایت شیما باید ابتدا یبت نام کنید. با وارد کردن مهییخیات کاربری جود لینا دانلود به همرا  سریاا برنامه به 

 .مگابایت  یر دارد شما باید در طی فرآیند نی  برنامه سریاا برنامه را وارد کنید 02هد شد. شس دانلود برنامه که شما داد  جوا
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 ۸ ویندوز برای کسپراسکای ویروس آنتی App دانلود

 

های آنتی ویرو، اسیییت کیه بیه شیییمیا این امویان را می دهد تا به ویژگی ها و گزینه  Kaspersky Now نام این اشلیویهن

فقی زمانی قابخ استفاد  است که شما یوی از  App کمیخراسیوای سیریعتر دسیترسیی داشیته باشید. توجه داشته باشید که این

 .را هر نی  کرد  باشید و به تندایی نمی تواند از کامخیوتر شما در برابر ویرو، ها محافیت کند Kaspersky محیوبت

 

 و آنتی ۸ ویندوز سییازگار اسییت. اگر شییما هر از کاربران ۸ ویندوز بیتی ۲۴بیتی و  ۲۳نمییخه با  Kaspersky Now اشلیویهیین

 .را از طریا ویندوز استور دانلود و نی  کنید App ویرو، کمخراسوای همتید می توانید هر اکنون این
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 Windows Essentials 2012  تکمیلی پک

 

گ Windows Live Messengerگ Windows Live Mail  خهیای این میمومیه همیاننید گیذشیییتیه شیییاملیمت برنامه

Windows Live Writer گPhoto Gallery گMovie Maker گFamily Safety  گOutlook Connector Pack   است

ترین تیییر این نمخه را در یوخارچه سازی نرم افزارهای فوم تندا مضیو این جانواد  جدید است. مدر Microsoft SkyDrive و

 های بمییار چهیمگیری در این نمخهتوان دانمیت. همچنین بدبودمی SkyDrive ویس رایانش ابری مایوروسیافت یعنیبا سیر

Movie Maker و Photo Gallery توان به یوخارچه سازی باها میجورند که از جمله آنبه چهیر می  Vimeo گ و همچنین

توانید برا تی ویدئوهای لرزان و یا فاقد کیفیت که توسیییی آن مینام برد  Video Stabilization معرفی قابلیتی تحت منوان

  .جود را به نحوی امیاب انگیز بدبود بخهید

قدم را بمیییار فراتر از نیازهای کاربران مادی برداشییته اسییت. از دیگر نوات قابخ  Movie Maker به نیر میرسیید نمییخه جدید

به رورت جودکار و البته همرا  به اطالع  Windows Essential 2012 بعد از نی  Windows Live Mesh بررسیگ  ذف

بمیاری  Windows Live Mesh ای ویندوز با استفاد  ازدانید از بمیاری از کاربران  رفهرسانی به کاربر است. همانگونه که می

که به نومی  Microsoft SkyDrive کردند که این نرم افزار بدلیخ وجودمی Sync های مختلف PC های جود را بیناز فیایخ

 . جایگزین شد  است Microsoft SkyDrive آید  ذف شد  است و بابه شمار می Windows Live Mesh وارث

 Photo و Movie Maker این اموان فراهر شییید  اسیییت تا کاربران بتوانند از طریا Windows Essentials 2012 در

Gallery  ران به اشتراو بگذارندفایخ های جود را آشلود کرد  و با دیگ. 
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 .یا ویمتا نی  کرد XP نمی توان آن را بر روی ویندوز سازگار است اما ۸ ویندوز و ۱ ویندوز بااین میمومه برنامه  

 فرمایید. مراجعه سایت در بمن برای دانلود این شا می توانید به
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 ۸ ویندوز برای HP پرینتر رهایدرایو

آشگرید کردند. بیهتر ما  ۸ ویندوز به ۱ ویندوز را منتهر کرد بمیاری از کاربران ۸ ویندوز RTM بعد از اینوه مایوروسیافت نمیخه

این مهوخ ابافه شد  اند با  ۸ ویندوز استفاد  می کنیر و  تما افرادی که تاز  به کاربران HP در محخ کار یا منزا از شرینترهای

 .قابخ استفاد  نیمت ۸ ویندوز مواجه شد  اند که شرینتر آندا به دلیخ نبودن درایور مناس  در

را منتهر کرد  است که شما می توانید با نی  آندا  ۸ ویندوز نیز درایورهای HP شرکت گ۸ ویندوز ندایی نمخه شدن منتهر اما با

 .فاد  کنیدنیز بدون مهولی است ۸ ویندوز از شرینتر جود در

 

به رورت جودکار بر روی کامخیوتر  HP درایورهای شرینتر  HP Printer Install Wizard for Windows با استفاد  از ویزارد

این اسیت که شرینتر را به کامخیوتر متییخ کرد  و آن را روشن  انیام بدهیددانلود و نیی  جواهند شید. تندا کاری که شیما باید 

 .ویزارد درایورهای بروری نی  جواهند شدسخس از طریا کنید. 

 HP Print and Scan با شییام جطایی مواجه شییدید شیهیینداد می کنیر از برنامه ۸ ویندوز اگر هنگام نییی  این درایورها در

Doctor  .برای شناسایی و رف  مهوخ استفاد  کنید 
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همتید باید  RT متند و اگر شما به دنباا درایورهای ویندوزنی RT توجه داشیته باشید که این درایورها قابخ نی  بر روی ویندوز

 .مراجعه کرد  و جمتیو کنید HP سایت به
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 8 ویندوزParagon Image Backup افزار نرم

اا یا تدیه کنند. اما اگر دنب backup از فایخ های جود File History می توانند با اسییتفاد  از ابزاری مانند ۸ ویندوز کاربران

را به شییما شیهیینداد می  Image Backup برای تدیه نمییخه شهییتیبان از فایخ های جود همییتید ما نرم افزار نرم افزار قدرتمند

 .کنیر

 

 

و بازیابی اطالمات در میان کاربران شناجته  backup کمخانی شاراگون به منوان یوی از ارلی ترین تولیدکنند  های نرم افزارهای

را منتهیر کرد  است. این ابزار به کاربران  Image Backup for Windows 8 به تازگی ابزاری به نام Paragon شید  اسیت

شما می  Paragon Image Backup از استفاد  با تدیه کنند. backup اجاز  می دهد تا از کخ هارد دیما و یا یا شارتیهن

 .و یا آندا را بازیابی کنیدتدیه  backup های جود از فایخ ۸ ویندوز بهتوانید بدون بوت 
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 است و اولین نرم افزاری بواپ گیری است که از سیمتر فایخ نیز سیازگار ۳۰۰۳ سیرور ویندوز با ۸ ویندوز براین نرم افزار مالو  

ReFS شهتیبانی می کند. 
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 شروع صفحه در هوا و آب و ساعت تاریخ، نمایش

 

 به سامت مهاهد  برای نباشند میبور تا ابافه کنند Start Screen دهند آیون سامت را به می ترجیح ۸ ویندوز کاربرانبیهتر 

نمایش  Start Screen می توانید مالو  بر سامتگ تاریخ و وبعیت آب و هوا را نیز در این برنامه. به کما کنید سوئیچ دسوتاپ

 .دهید

Grand Central ز  می دهد تا تاریخگ سییامت و اطالمات آب و هوا را بهنام اشلیویهیین رایگانی اسییت که به شییما اجا Start 

Screen ابیافه کنید. بدترین ویژگی این برنامه نمایش تمام این اطالمات فقی در یا کاشیی استگ در نتییه Start Screen 

وا را آشدیت کنید. بعد از نییی  اشلیویهیین شییما می توانید نام شییدر جود را وارد کرد  و اطالمات آب و ه.شییما شییلو  نمی شییود

 .سامته تنییر کنید ۳۴سامته یا  ۰۳همچنین شما می توانید سامت را به رورت 

 

Grand Central  بیتی و ۲۴بیتیگ  ۲۳از شردازند  های ARM  شهیتیبانی می کند. شما می توانید این برنامه را از طریا ویندوز

 .استور دانلود و نی  کنید
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 8 ویندوز برای AeroLite مخفی تم

 

وجود داشییتگ اما در نمییخه ندایی مخفی شییدگ با این  اا شییما باز هر میتوانید آن را در  8این تر در مرا خ اولیه تمییت ویندوز 

آن را به را تی در  AeroLite Theme for Windows 8 کامخیوتر جود بیابید و یا با دانلود و اجرای فایخ Theme فولیدر

جدید زیاد با تر اریییلی فرم ندارد ولی به هر  اا ظاهری اندو متمایز را برای شیییما به ارمیان ویندوز جود فعاا کنیدگ البته تر 

 . آوردمی

 

 : اجرا روش

را در درایو  8میباشیید که در رییورتی که ویندوز  C:\Windows\Resources\Themes ممیییر شیش فرض قرار گیری تر در

 دهید .دیگری نی  کرد  اید باید نام درایو را به آن تیییر 
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  Microsoft Games Patcher افزار نرم با 8 ویندوز در 7 ویندوز های بازی اجرای

 

 ,Chess مانند 7همییتند چگونه می توانند بازی های ویندوز  8کاربرانی که هر اکنون در  اا اسییتفاد  از نمییخه ندایی ویندوز 

FreeCell, Hearts, Solitaire, Spider Solitaire, Minesweeper, Mahjong Titans, Purble Place Games 

آندا اجرا نخواهند شیید و  8به ویندوز  7اجرا کنند؟ باید بدانید که در  الت مادی با کخی کردن بازی های ویندوز  8را در ویندوز 

 . شما باید چند فایخ سیمتمی دیگر را نیز تیییر دهید

 : کنید دنبال را زیر مراحل کار این انجام برای

در درایو  Program Filesدر فولدر  Microsoft Gamesبزم اسییت که شوشییه  8در ویندوز  7برای اجرای بازی های ویندوز 

 23امر از  ودمنتقخ کنید.  نوع ویندوز هایی که برای این کار اسیتفاد  میه 8در ویندوز  Program Filesرا به فولدر  7ویندوز 

را در ممیییر  7ویندوز  Windows\System 32از شوشییه  CardGames.dll  سییخس فایخ بیتی باید از یا نوع باشییند 46یا 

Windows\System 32  کخی کنیدگ سیییخس شچ  8ویندوزMicrosoft Games Patcher  را دانلود و اجرا کنید و بر روی

 لذت ببرید . 8در ویندوز  7کلیا کنید و از اجرای بازی های ویندوز  Patchگزینه 

 کنید. دانلود سایت ازاگر شوشه گیر ها و شچ را در درستر، ندارید می توانید همچنین شما 
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  WinZip اپلیکیشن

 

را مهییاهد  و  .zipx و .zip به شییما اجاز  می دهد تا هر دو شمییوند فایخ های WinZip برجالف نمییخه دسییوتاپگ اشلیویهیین

 Extract را .zipx و .zip بمازید و فایخ های با شموند .zip به مبارت دیگر شما می توانید فایخ های با شموند یا کنید استخرا 

 AES و AES 128 به شیما اجاز  می دهد تا آرشییوهای جود را با استفاد  از استانداردهای رمزگذاری App کنید. همچنین این

فایخ های  ییر را از  ZipSend یه نمیخه دسوتاپ شما می توانید با استفاد  از ویژگیرمزگذاری کنید. مالو  بر اینگ شیب 256

 .طریا ایمیخ ارساا کنید

دبر شرداجت کنید. البته شیییما می توانید قبخ از تدیه این  ۹۹ا۱رایگان نیمیییت و شیییما برای اسیییتفاد  از آن باید  App اما این

  .سازگار است ARM بیتی و ۲۴بیتیگ  ۲۳با شردازند  های  WinZip یهناشلیویهن نمخه آزمایهی آن را نی  کنید. اشلیو
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 ۸ ویندوز برای گوگل جستجوی اپلیکیشن

شما می توانید جیلی را ت در وب جمتیو کنید و سایت های دلخوا  جود را مهاهد  کنید.   Google Search با نی  برنامه

 .کامال شبیه وب است App رابی کاربری این

 

 

ایج جمتیو کامال شبیه وب نمایش داد  می شود و  تی شیش نمایش رفحات هر قابخ مهاهد  است. همچنین اگر بر روی نت

نتایج جمتیو کلیا کنید رفحه وب مربوطه در جود اشلیویهن باز شد  و دیگر شما نیازی به استفاد  از مرورگر جداگانه ای 

 .ندارید
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 :می توان به موارد زیر اشاره کرد Google Search از ویژگی های برنامه

 اموان استفاد  از ویژگی Voice Search  در این اشلیویهن وجود دارد و شما می توانید از طریا یا میوروفون هر

 .سوالی دارید از گوگخ بخرسید

 اموان جمتیوی تیاویر در بخش Image ر مورد گوگخ نیز وجود دارد که شما می توانید از آن برای جمتیوی تیاوی

 .نیر جود استفاد  کنید

 با استفاد  از ویژگی Google Instant شما می توانید نتایج جمتیو را  ین تایپ کردن مهاهد  کنید. 

بیتی سازگار  ۲۴بیتی و  ۲۳از بیهتر زبان ها به ویژ  فارسی شهتیبانی می کند و با شردازند  های  Google Search اشلیویهن

 .است
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 ۸ ویندوز برای Yahoo! Mail شناپلیکی

 

ایمیخ یاهو را  سییرویس ۸ ویندوز مخیییوربعد از اینوه یاهو اقدام به افزایش سییرمت سییرویس ایمیخ جود کردگ  اب اشلیویهیین 

 .را از طریا فروشگا  ویندوز دانلود و نی  کنند App منتهر کرد  است. کاربران سرویس ایمیخ یاهو می توانند هر اکنون این

می توان به رابی کاربری ساد  و کاربرشمند آن اشار  کرد. همچنین بیهتر گزینه  Yahoo! Mail ویژگی های اشلیویهن رایگاناز 

 هایی که شیما از یا برنامه ایمیخ مناس  و معقوا انتیار دارید در این اشلیویهن وجود دارد. شما می توانید به کما اشلیویهن

Yahoo! Mail ا ارسیاا یا دریافت کنیدگ تییاویرگ ویدئوها و اسیناد جود را به اشتراو بگذاریدگ ایمیخ های ایمیخ های جودتان ر

 . …جود را جمتیو کنید و

به منوان امضاء کاربران در نیر گرفته   Sent from Yahoo! Mail for Windows 8 همچنین به رورت شیش فرض مبارت

 های الوترونیوی جودگ بعد از بگین کردن به  مییاب کاربریتان از طریاشیید  اسییت. برای تیییر یا غیرفعاا کردن امضییاء نامه 

Charms bar گزینه Settings  را انتخاب کرد  و سخس بر روی General کلیا کنید. 
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و رمز مبور جودتان را وارد کنید. بعد از وارد کردن شناسه و شمورد  ID بعد از نیی  و اجرای برنامه از شیما جواسیته می شیود تا

کلیا کنید تا وارد  میییاب کاربری جودتان شیییوید. همچنین شیییما می توانید با کلیا بر روی  Sign in ییاهو بر روی دکمه

 .یا اکانت جدید در یاهو اییاد کنید Sign up for Yahoo! Mail دکمه

 

 .سازگار است ARM بیتی و ۲۴بیتیگ  ۲۳با شردازند  های  Yahoo! Mail اشلیویهن
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   قبلی ویندوزهای به 8 ویندوز استارت صفحه کردن فهاضا

 یا و است زود 8 ویندوز به ماملتان سیمتر کردن آشدیت برای هنوز کنیدمی فور که همتید کاربرانی دسیته آن از هر شیما اگر

 روی را 8 ویندوز جدید کاربری رابی توانیدمی WinMetro افزارنرم از اسییتفاد  با کنیدگ نییی  را 8 ویندوز جواهیدنمی  اینوه

 . کنید تیربه جود کنونی ویندوز

 

 با. ببرید لذت هر قبلی ویندوزهای در 8 ویندوز شییوخ کاشییی کاربری رابی از توانیدمی سییادگی به افزارنرم این از اسییتفاد  با

 گاستفاد  شر افزارهاینرم و سدامگ بازار اطالمات اجبارگ تقویرگ هواگ وبیعیت نمایش جمله از کاربری رابی این اموانات از اسیتفاد 

 دوزهایوین برای توانیدمی  تی افزارنرم این کما به. کنید تبدیخ مفید و ارزشییمند کار محیی به را جود دسییوتاپ توانیدمی

 .بروند استارت رفحه به ممتقیماب آمدن باب از شس بالفارله 8 ویندوز مثخ کهگ کنید تعریف ترقدیمی
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 افزارنرم اصلی هایویژگی

 هواگ وبیی  بینیشیش جمله از دهندر نمایش شییما به را مفیدی اطالمات توانندمی لحیه هر در که هاییوییت از اسییتفاد     •

 .غیر  و سدامگ بازار اطالمات اجبارگ تقویرگ

 هتگ یا و کار  ین در شودمی بامث شد  اجرا هایبرنامه آجرین و شرکاربرد سیمتمی ابزارهای به سری  و آسان دسیترسی    •

 .کنید جود نیاز مورد هایبرنامه یا ابزارها کردن شیدا ررف تریکر زمان اینترنتگ در گذار و

 دیاب کاهش جمتیو برای بزم زمان مدت شودمی بامث مخیور فولدرهای در هافایخ اسر با جمتیو مبارت دقیا مقایمه    •

 برود بابتر ویندوز کارآمدی و

 عمولیم دسییوتاپ و مترو کاربری رابی بین آسییانی به جودگ تمایخ به بنا توانیدمی رییفحه شایین و چپ گوشییه در اکلی با    •

 شوید جاجابه ویندوز

 است مخرب افزارنرم هرگونه از ماری دررد 144 و رایگان جطرگبی ایمنگ 

 

 :دارد قرار ضمیمه افزارهای نرم در که جدید نسخه ویژگی

 ویندوز روی شد  نی  هایبرنامه همه دادن نهان برای جدید ژگیوی شدن ابافه    •

 هابازی مثخ رفحه تمام هایبرنامه اجرای زمان در استارت رفحه کردن فعاا غیر ویژگی شدن ابافه    •

 استارت رفحه در سامت نمایش شیو  برای تنییمات شدن ابافه    •

 افزارنرم به جدیدتر هایزبان شدن ابافه    •

 غیر  و استارتگری جامو گ هایگزینه ویژگی در بدبود    •

 کاربری رابی در کلی بدبود    •

 غیر  و هواشناسیگ وبعیت تیاویرگ هایکاشی بدبود    •

 قبخ نمخه در کلی مهوالت برجی شدن برطرف    •
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 ها فایل کپی عملیات تر راحت انجام

و نمییخه های قبلی ویندوز از ویژگی های زیادی برجوردار نیمییت.  ۱ ویندوز فایخ درمی دانید مملیات کخی و انتقاا همانطور که 

ویژگی های جدیدی هر به مملیات کخی فایخ ها ابیافه شد اما باز هر  ۸ ویندوز فایخ. البته با معرفی Skip یا Pause برای مثاا

قییید داریر شییما را با  قمییمتد که در این وجود دارن کافی نیمییت. برنامه های مختلفی برای انیام مملیات کخی و انتقاا فایخ ها

 .یوی از آندا آشنا کنیر

Ultracopier  نام برنامه رایگانی اسییت که برای انیام مملیات کخی و انتقاا فایخ ها مورد اسییتفاد  قرار می گیرد. این نرم افزار

کند. همچنین این نرم افزار طوری طرا ی شیید   ویژگی های فوم العاد  زیادی دارد که مملیات کخی را برای شییما را ت تر می

کردن مملیاتگ  Resume و Pause اسیییت که فقی با چند کلیا شیییما می توانید فایخ های مختلف را جا به جا کنید. اموان

 .کنترا سرمت کخی فایخ هاگ رف فایخ های در  اا کخی و رابی کاربری مناس  از ویژگی های این نرم افزار می باشد

 

در نوار وظیفهگ مملیات مورد نیر جود را انتخاب کرد  و ممیر فایخ  System Tray شیروع از طریا آیون برنامه در قممتبرای 

 .ها را مهخص کنید
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 دهیم؟ تغییر ۸ ویندوز در را ها پوشه رن  چگونه

 

طور که می دانید به رورت وی از مواردی که بامث جمیتگی تییویری در کاربران می شیود رنگ یونواجت شوشه ها است و همانی

 شیش فرض هر گزینه ای برای تیییر رنگ شوشه ها در ویندوز وجود ندارد. 

Folder Colorizer  ا رنام برنامه فوم العاد  ای است که با استفاد  از آن می توانید به را تی و فقی با چند کلیا رنگ شوشه ها

 .بدر  ببرید نیز ۸ ویندوز ز این برنامه بمیار کاربردی درتوانید اتیییر دهید. هر اکنون شما می  ۸ ویندوز در

 

رنگ مورد نیر جودتان را انتخاب  !Colorize بعد از نیی  برنامهگ بر روی شوشیه مورد نیر جود راست کلیا کرد  و از زیرمنوی

رنگ شوشه را به   Restore original color کنید تا بر روی شوشیه امماا شیود. همچنین شیما می توانید با اسیتفاد  از گزینه

کلیا کنید تا  …Colors   یالیت اولییه جود برگردانیید. اگر می جواهیید رنیگ های بیهیییتری را انتخاب کنید بر روی گزینه

 .نمایش داد  شود  Select Folder Colorشنیر 
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را اجرا می کنید باید آدر، ایمیخ توجه داشیییته باشیییید که این برنامه کامال رایگان اسیییت فقی زمانی که برای اولین بار برنامه 

 :جودتان را وارد کنید تا برنامه فعاا شود. همچنین بعد از تیییر رنگ شوشه ها شییام زیر برای شما نمایش داد  جواهد شد

“Cool! No more boring colors, after you changed folder color with Folder Colorizer. Tweet This” 

 را بزنید. برنامه ”Don’t show this message again“ نمایش دوبار  این شییام تیا گزینه برای جالر شدن از

 Folder Colorizer با ویندوز XP سازگار است ۸ ویندوز و ۱ ویندوز ویندوز ویمتاگگ. 
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 کنیم؟ بازیابی Windows.old پوشه از را ها فایل چگونه

 وزگ اسنادگ تیاویر و سایر فایخ های جود را از ممیرمعموب بعضی از کاربران بعد از نی  ویند

C:\Windows.old\Users\ username 

کخی کرد  و در شوشییه مربوطه دوبار  قرار می دهند. مایوروسییافت به تازگی ابزاری را منتهییر کرد  اسییت که تمام این کارها را به 

 .طور جودکار انیام می دهد

 Recover Personal Filesیگانی است که توسی مایوروسافت منتهر شد  است و فایخ های شخیی شما را از شوشه نام ابزار را

 .کخی کرد  و در موان ارلی جود قرار می دهد Windows.old ویندوز قبلی یا همان

 

 .دارد قرار ضمیمه افزارهای نرم در مورد برنامه : توجه
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 Windows Uninstaller ابزار از استفاده با ویندوز حذف

 نمخه تا سازد می قادر را شیما ویژگی این. کند می شهیتیبانی Dual-booting از ویندوز مامخ سییمیتر دانید می که همانطور

 را ۸ ویندوز و ۱ ویندوز ویمتاگ ویندوز گXP  ویندوز توانید می شما ساد گ زبان به. کنید نیی  یودیگر کنار را ویندوز ختلفم های

 یا و اشندب داشته یودیگر کنار ویندوز چند جواهند می که کاربرانی معموب. کنید نی  مهیولی نآمد بوجود بدون و یودیگر کنار

 ویندوز دو شما که کنید فرض .کنند می استفاد  Dual-booting ویژگی از کنندگ تمت را  ۸ ویندوز مثال  ویندوز از ای نمیخه

. کنید Uninstall را ویندوز دو این از یوی که جواهید می مدتی از دبع اما اید کرد  نی  یودیگر کنار را )۸ ویندوز و ۱ ویندوز (

. یدکن شاو را ویندوز به مربوط های فایخ یا و کنید فرمت را نیر مورد ویندوز درایو ابتدا باید شییما ویندوزها از یوی  ذف برای

 .دارد وجود مبتدی کاربران برای هر تری ساد  رو  اما. کنید ویرایش نیز را Boot.ini فایخ باید سخس

Windows Uninstaller  نام ابزار کر  یر و فوم العاد  ای اسییت که به شییما اجاز  می دهد تا به را تی یوی از ویندوزها را

 Boot.ini شاو کنید. همچنین این برنامه به رورت جودکار منوی بوت را نیز ویرایش می کند و دیگر نیازی نیمت که شما فایخ

 .را ویرایش کنید

 

این برنیامیه رایگیان ابتدا هارد کامخیوتر را برای شیدا کردن سییییمیییتر مامخ های مختلف اسیییون می کند. البته فقی از ویندوز 

می کند. بعد از شیدا کردن ویندوزهای روی هاردگ از شیما جواسته می شود تا درایو مورد  شهیتیبانی ۸ ویندوز و ۱ ویندوز ویمیتاگ

کرد  و در ندایت منوی بوت را ویرایش می  Uninstall سخس برنامه ویندوز موجود بر روی درایو رانیر جودتان را انتخاب کنید. 

 .کند

 مورد زمانی فقط برنامه این و کنید حذف را آن توانید نمی دارید خود هارد روی ویندوز یک فقط شتتما اگر: توجه

 نصب را عامل سیستم چندین Dual-booting یا چندگانه بوت ویژگی از استفاده با شتما که گیرد می قرار استتفاده

 .باشید کرده
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 ۸ ویندوز  دسکتاپ به مستقیم ورود برنامه 

 

. است کرد  معرفی را …و  Charms barهای فراوانی مانند رفحه شروعگ  ویژگی ۸ ویندوز مایوروسافت درهمانطور که می دانید 

 مترو  را مهییاهد  کنید و یا با اسییتفاد  از گوشییه های رییفحه در رابی کاربری مدرن  Start Screen طریا از توانید می شییما

دسیترسی داشته باشید. اما شاید شما هر جزء آن دسته از کاربرانی باشید که  Apps Switcher و Charms bar دسیوتاپ به

 .و بخواهید بعضی از آندا را  ذف کنید می باشدجال  ن رای شمااین ویژگی ها ب

Skip Metro Suite را سییفارشییی کرد  و  ۸ ویندوز برنامه کر  یر و رایگانی اسییت که به شییما اجاز  می دهد تا محیی نام

 .کنید را غیرفعاا ۸ ویندوز بمیاری از ویژگی های جدید

 

 را غیرفعاا کنید. همچنین اموان غیرفعاا کردن Apps Switcher و Charms bar شما با استفاد  از این برنامه می توانید

Start Screen و ورود ممتقیر به دسوتاپ وجود دارد. 
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  8 ویندوز در Metro کاربری رابط کامل حذف

 

 

رابی کاربری مترو آن می باشد که ممون است برای بمیاری از کاربران جوشایند  8همانطور که می دانید مدمترین ویژگی ویندوز 

با استفاد  از آن می توانید رابی کاربری متروگ رفحه شروع نام برنامه شرتابخ و کر  یمی اسیت که شما  Metro Killerنباشیدگ 

کلیا کنید   Yes را غیرفعاا کنیدگ این برنامه تنییماتی ندارد و شما فقی باید آن را اجرا کرد  و بر روی دکمه Charms bar و

 .  ذف شوند Charms bar تا رابی کاربری متروگ رفحه شروع و
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 !Lockscreen Pro با متفرقه افراد از عکاسی و USB با Windows 8 به ورود

قابخ تیییر و شیخییی سازی نیمت. برای قرار دادن شس زمینه دلخوا  نیز نیاز به نرم افزار جداگانه ای  ۱بگین کردن در ویندوز 

 با اموانات بیهتری فراهر شد  است. Windows 8داریر. این گزینه در 

انگ تیییر شس زمینه و چه نرم افزارهای روی ان شییام بتوانند بفرسیییتند. البته اموانات امنیتی این امویانیاتی میانند قرار دادن زم

می توان اموان ورود به ویندوز را با امواناتی مثخ  Lockscreen Pro سییمتر همچنان تیییری نورد  اند. با استفاد  از نرم افزار

با این  اسیتفاد  از وبور برای گرفتن موس از درجواست کنند  با و  تی USB flash drive رمزهای مختلفگ ورود با اسیتفاد  از

نرم افزار می توان امنیت بیهیتری برای ورود به سییمیتر فراهر کرد و همچنین افرادی که تال  برای ورود ناموفا به سیمتر را 

 داشته اند شناسایی کرد.

 

ر را قفخ کردگ موس هایی که برای ورود ناموفا گرفته شد  را مهاهد  زمانی که نی  و تنییمات اولیه انیام شدگ می توان سیمت

 کرد و بخش تنییمات را مهاهد  کرد.

www.SoftGozar.Com
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یوبار با این را  USB flash drive ای برای قفخ و باز کردن قفخ ویندوز در نیر گرفت. ابتدا باید USB flash drive می توان

 ن با این ابزار هر سیمتر را قفخ کرد و هر سیمتر قفخ شد  را باز کرد.نرم افزار یبت کرد. از این زمان به بعد می توا

 

 می توان شس زمینه را نیز تیییر داد:

 

 اگر ورودهای نا موفا دید  شد این نرم افزار در تال  کنند  موس جواهد گرفت
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 لیمت تمام موس ها با اطالمات کامخ آنرا مهاهد  می کنید

 

 بیتی سازگار می باشد ۲۴و  ۲۳ نمخه و  Windows 8 ام نمخه های ویندوز تااین نرم افزار بر روی تم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
379 

  Disable UAC on Windows 8 برنامه با 8 ویندوز های Shortcut روی از امنیتی سپر نماد حذف

 

 : کار روش

وجود دارد  View Byینه ویندوز مراجعه کنید و در قمیمت باب سیمت راست درست همان قممتی که گز Control Panelبه 

 تنییر شد  است   Categoriesرا انتخاب کنید   این گزینه به رورت شیش فرض بر روی  Large Iconsگزینه 

را اجرا و  Local Security Policyکلیا کرد  و در رفحه ای که باز میهود  Administrative Toolsسیخس بر روی آیون 

رفته و در کادر مقابخ بر روی  Local Policies/Security Optionsرتی  به ممیییر از انتخابدای موجود در سییمت چپگ به ت

کنید و برای امماا تیییرات یوبار سیمتر  OKرا انتخاب و  Disableسیومین مورد از آجر  تیویر  دابخ کلیلا کرد  و گزینه ی 

 . جود را ریمتارت کنید و شاهد  ذف نماد سخر از روی شورتواتدای ویندوز باشید
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  8 ویندوز در Ribbon ابزار نوار کردن فعال غیر

 معرفی شییید. همانطور که می دانید اموان ۸ ویندوز یوی از ریییدها ویژگی جدیدی اسیییت که به همرا  Ribbon رابی کاربری

Minimize کردن رابی کاربری Ribbon  شما می با اسیتفاد  از مالمت شیوان در قمیمت باب سمت راست وجود دارد. همچنین

اما درریید کمی از کاربران ممون اسییت رابی کاربری ریبون را . این کار را انیام دهید Ctrl+F1 توانید با اسییتفاد  از کلید ترکیبی

 .دوست نداشته باشند و بخواهند نوار ابزار قدیمی ویندوز اکمخلورر را دوبار  فعاا کنند

Ribbon Disabler که با اسییتفاد  از آن می توانید فقی با یا کلیا نوار ابزار قدیمی  نام یا برنامه کر  یر و رایگان اسییت

 .ویندوز اکمخلورر را فعاا و ریبون را غیرفعاا کنید

 

 

و گزینه های  Organize ,Slide Show ,Print بعد از فعاا کردن نوار ابزار قدیمی ویندوز اکمخلورر شما می توانید گزینه های

 .اشته باشید که باید با استفاد  از میوزهای مدیر سیمتر برنامه را اجرا کنیددیگر را مهاهد  کنید. توجه د
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  windows 8  Stardock Decor برنامه با 8 ویندوز شروع صفحه سازی شخصی

 

است که هر مورد ستایش و هر انزجار بمیاری از کاربران در  (Start Screen) رفحه شروع 8یوی از ویژگی های ممتاز ویندوز 

. به منوان استبرجی گزینه های سفارشی سازی  فاقدگ اما دوست داشتنی است گ رفحه شروع  راسیر جدان بود  اسیت اگرچهسی

این ابزار به طور قط  بدترین برنامه  اجاز  تعوی  شس زمینه ریفحه شیروع با یا تییویر سیفارشی را نمی دهدگ 8مثااگ ویندوز 

ویژگیدای برجمته آن میتوان به سفارشی سازی شس زمینه و ترکی  و تنییر است که از  8شیخییی سازی رفحه شروع ویندوز 

 . رنگگ آرایش تیادفی تیاویرگ مهخص کردن تعداد شیش فرض ردیف ها و ... اشار  کرد
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 8ویندوز  Start Screen های انیمیشن کردن سفارشی

 

 

میهین جیلی جذاب از کاشی ها که در  اا شر کردن رفحه استارت شیویدگ یا انیمی 8وقتی برای اولین بار وارد محیی ویندوز 

ار تری آشوآید و انیمیهن جیلی ساد . ولی بعد از آنگ دیگر این انیمیهن جذاب به نمایش در نمیمهیاهد  جواهید کرد همیتند 

خفی رفحه استارت ابزار مفیدی است که به کما آن میتوانید انیمیهن م Start Screen Animations Tweaker  شودمی

 . را میددا فعاا کنید و تنییمات جاری را برای انیمیهن جود امماا کنید
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  8 ویندوز در جدید های رسانی روز به از اطالع

 

 از و میابد نمایش شییما برای notifications area قمییمت در شییامی شییود انیام رسییانی بروز ممخ که هنگامی ۱ ویندوز در

 رفحه در تندا و است شد  گرفته نادید  وظیفه نوار قممت در سازی آگاهی و امالن این ۸ ویندوز در. شوید می باجبر آن فعالیت

 .شوید جبر با آن از توانید می (login screen) ورود

 :انجام مراحل

 Windows key + X میانبر دکلی از استفاد  آن برای را  ترین سیری  و بدترین.کنید باز را (Control Panel) تنییمات بخش

 .کنید کلیا Control Panel روی بر Power Menu منوی شدن باز با. است

 

 نمایش نحو  در گزینه این باشیییید داشیییته توجه.کنید کلیا Windows Update گزینه روی بر شنخ کنترا ر شنی در

Category نیمت دستر، در. 
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 Check for updates but آیتر از و کنید کلیا کهییویی لیمییت روی بر Important updates قمییمت از مر له این در

let me choose whether to download and install them  کنید انتخاب را. 

 

 کهویی لیمت از باید قممت همین درا بودید همرا  ما تا این قممت با ۸ ویندوز رسانی بروز کردن فعاا غیر نحو  برای اگر

 Important updates گزینه Never Check for updaite کنید انتخاب را. 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
385 

 

 Windows 8 Update Notifier اشلیویهن به کار ادامه برای.نیمت کافی رسانی بروز امالن کامخ نمایش برای تنییمات این

 .داریر که در نرم افزارهای بمیمه قرار دارد نیاز کموی

 قمییمت در آن نمادا برنامه روی بر کلیا از بعد.ندارد نییی  به نیازی و اسییت(portable)  مخ قابخ رییورت به افزار نرم این

system tray است مهاهد  قابخ. 

 

 این از نتییه در.دهید قرار جود ویندوز Startup Programs قممت در را برنامه این شیما که اسیت این بزم کار تندا این بنابر

 .شوید می جبر با(pop-up)  کوچا یر شن یا طریا ازا ویندوز رسانی بروز هنگام در شس به
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 به.باشید داشته دسترسی Windows Update ویندوز رسیانی بروز تنییمات تیییر به توانید می شنیر  همین روی بر کلیا با

 توانیدآن می که است (minutes 60) سامت یا ویندوز آشدیت جدید نمخه دریافت برای کردن بررسیی زمان فرض شیش طور

 .بدهید تیییر وا دلخ به را

 

 system tray قممت از ندارد وجود ویندوز برای رسانی بروز که هنگامی در تا کنید تنییر ای گونه به را برنامه توانید می شما

 .شود مخفی

 Disable Notification گزینه انتخاب با اجیار شنیر  کردن فعاا غیر تنییمات بخش مفید های گزینه از دیگر یوی همچنین

 .تاس

 

  .باشید آگا  جود ۸ ویندوز رسانی بروز وبعیت از تا کند می کما شما به دهند  امالن شنیر  وجود

 

 

 

 

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
387 

 8 یندوزبه دسکتاپ و Gadget Gallery یبازگردان

 

 

رار گرفت ق یوی از امواناتی که شس از ارائه ویندوز ویمتا به کاربران هدیه داد  شد تولباری بود که در گوشه ای از رفحه دسوتاپ

ها در جود جای داد تا کاربران بتوانند با توجه به جواسیته های جود به بمیاری از گزینه ها در ویندوز و نرم  Gadget و انوامی از

افزارها سیریعتر دسیترسیی شیدا کنندگ این گیت ها مالو  بر این که جنبه ی کاربردی داشتند و البته دارند در زیبایی ویندوز هر 

را ایفا میونندگ برای مثاا سامت های مقربه ای یا انواع شازا هاگ نمایش آب و هوا و د  ها مدا گیت دیگر که همه و  نقش مویری

بمیییار بدینه شیید و بمیییاری از کاربران از آن  7همه را می توان در ویندوز مورد اسییتفاد  قرار دادگ این تولبار گیت ها در ویندوز 

  ذف شد و بمیاری از کاربران به کما نرم افزار 8اموان جوب و کاربردی از ویندوز بدر  بردندگ ولی متاسفانه این 

Desktop Gadgets Windows 8  کنندافه یا در  قیقت بازگردانی اب 8این اموان رو تندا با چند کلیا ساد  به ویندوز . 
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 8 یندوزپنجره ها در و Borderاندازه  ییرتغ

 

 Tiny Window Bordersی است که شما به را تی می توانید با استفاد  از آن انداز نام ابزار Border  را  8شنیر  ها در ویندوز

 .تیییر دهید

وجود ندارد و شییما نمی توانید به را تی محیی ویندوز  8در ویندوز  Advanced appearance همانطور که میدانید تنییمات

از طریا رجیمتری ظاهر ویندوز را تیییر دهند اما رو  مناسبی نیمتگ  را سیفارشی کنیدگ البته بیهتر کاربران سعی می کنند 8

شنیر   Border  شنیر  ها می باشد. انداز  شیش فرض Border یوی از تنییماتی که شاید شما هر مایخ به تیییر آن باشید انداز 

 !میباشد که به نیر کمی زیاد است px 3 8ها در ویندوز 

 کنید. Log offافی است تا اسوروا را به چپ یا راست بوهید و برای امماا تیییرات کافیمت یوبار ک Borderبرای تیییر انداز  
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 3حالت  8 یندوزدسکتاپ در و یکراست کل یبه منو Power یها ینهافزودن گز

 

رو  از  ماب گ ج(Restart)  اندازی میددرا گ (Shutdown)  جدت جامو  کردن Power هایگ دسترسی به گزینه 8 یندوزودر 

شوید  Charms    های مهابه همانند ویندوزهای قبلی آسان نیمت و برای این کار باید ابتدا وارد نوارو گزینه (Log Off) کاربری

قید داریر نحو  ابافه کردن کلیه  قممتگزینه مورد نیر جود را انتخاب کنید.در این  Power و سخس Settings و با مراجعه به

تا از این شس بتوانید بمیار آسان و سری  به این  قرار دهیررا برای شما  8به راست کلیا دسوتاپ ویندوز  Power هایگزینه

 .ها دسترسی داشته باشیدگزینه
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 ۸ یندوزدر و Accessories ینهنبود گز ، مشکلرفع  یبرا یراه حل

خ شرکت مایوروسافت یوی از میی  ترین اتفاقات در جدیدترین نمخه سیمتر مام Start در منوی Accessories  ذف گزینه

 .ممون است جیلی ها را اذیت کند ۸است. نبود این گزینه در ویندوز 

البته را   خ های دیگری  وجود داردبه همین دلیخ برای دسترسی به این گزینه در بدترین  الت و نزدیا ترین موانگ را   لی 

 .را ی شد  است ولی دسترسی به آندا ارال را ت نیمتط ۸ویندوز  Metro برای این موبوع در مدا

 .را در کلیا راست مو، قرار دهیر که همیهه اموانات اون در اجتیار شما باشد Accessories می جواهیر منو

 Accessories را دانلود کرد  و اجرا کنید. با این کار به را تی و بدون نیاز به تنییر جارگ منوی Registry Hack فقی کافی است

 .در کلیا راست جود قرار دهید

 ShutDown و RestartگSticky Noteگ NotePadگ Control PanelگLibraries گMy Computerدر آن لیمت مواردی مانند

 .قرار گرفته است

 

 

 

http://www.hamidshojai.blogfa.com/
http://www.hamidshojai.blogfa.com/


 .مراجعه فرمائیدwww.hamidshojai.blogfa.com تومان است لطفا به وبالگ  0011کاربران محترم این کتاب رایگان نمی باشد و مبلغ آن 

 
391 

 است؟ بوده روشن ییها زمان چه وتریکامپ میاز کجا بدان

مو  می کنیر و کارهای روزمر  جودمان را انیام می دهیر. اما تا به  اا همه ما در طوا روز بارها کامخیوتر جود را روشییین و جا

قید  متقمبه این موبوع فور کرد  اید که اگر شخص دیگری از کامخیوتر ما استفاد  کرد از کیا و چگونه متوجه بهویر؟ در این 

 .  از آن آشنا کنیرداریر شما را با یا ابزار فوم العاد  کاربردی برای ردیابی ورود به سیمتر و جرو

PC Usage Viewer  نام نرم افزار فوم العاد  ای اسییت که با اسییتفاد  از آن می توانید متوجه شییوید که کامخیوتر شییما در چه

 .ساماتی از روزهاگ هفته ها و  تی ما  های گذشته روشن بود  است

 

سییتفاد  کنید که هر  الت جزئیات دقیقی از زمان ورود و  الت جدواگ گراف و متن ا ۲شییما می توانید از اطالمات این برنامه در 

جرو  را در اجتیار شما قرار می دهد. بزم به ذکر است که این نرم افزار از فایخ های گزار  موجود بر روی سیمتر این اطالمات 

 .اتی را مهاهد  نخواهید کردرا بدست می آورد و اگر به هر دلیلی فایخ های گزار  از روی کامخیوتر شما شاو شد  باشدگ اطالم

 USB را بر روی exe. این ابزار کامال رایگان اسیت و برای اسیتفاد  شرتابخ از آن بعد از نیی  برنامه به ممیر نی  بروید و فایخ

 ویندوز و ۱ویندوز  گ ویندوز ویمتاگXP بیتی ویندوز ۲۴بیتی و  ۲۳با نمیخه های  PC Usage Viewer جود کخی کنید. نرم افزار

  .سازگار است ۸
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  8 ویندوز سفارشی نصب دیسک ساخت

 

 

در  الت شیش فرض به  7همانند نمییخه قدیمی این سیییمییتر مامخ یعنی ویندوز  8همانطور که میدانید مرا خ نییی  ویندوز  

وست دارید به ریورت جودکار امماا می شیوند و راهی برای تیییر و سفارشی سازی آن ها به رورت دلخوا  وجود ندارد. اما اگر د

 . استفاد  کنید WinReducer رورت کامخ نمخه های نی  شد  را سفارشی سازی کنید میتوانید از برنامه رایگان
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 8 ویندوز در دسکتاپ آیکن فاصله تغییر

 

 

 

دی بین ه افقی و ممودر نمیخه های قبلی سییمیتر مامخ ویندوزگ شیما میتوانمتید با استفاد  از تنییمات شیهرفته نمایش فارل

را  ذف کرد  و دیگر  Advanced Appearance مایوروسییافت تنییمات 8آیون های دسییوتاپ را تیییر دهید. اما در ویندوز 

نام ابزار رایگان و کر  Desktop Icons Spacing Controller گزینه ای برای تیییر فارییله آیون های دسییوتاپ وجود ندارد

ه شییما با اسییتفاد  از آن میتوانید به را تی فارییله افقی و ممودی بین آیون های دسییوتاپ را به  یمی در همین رابطه اسییت ک

 . میزان دلخوا  تیییر دهید

برای استفاد  از این ابزار میبایمت با کهیدن دستگیر  ها به چپ و راست فارله افقی و ممودی بین آیون های دسوتاپ را تیییر 

 کنید . Restartاز است که یوبار سیمتر را دهید و برای مهاهد  تیییرات نی
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 کنید کروم شبیه را اکسپلورر ویندوز ،اکسپلورر ویندوز به زبانه افزودن افزار نرم

 

 Clover نرم افزاری برای ابیافه کردن ت  به ویندوز اکمیخلورر می باشید که شما را قادر به باز کردن شوشه های متعدد در داجخ

ین ابافه کردن بوکمارو های شوشه می سازد. این نرم افزار دقیقا محیی مدیریت ت  مرورگر گوگخ کروم را با یا شنیر  و همچن

  به رییورت شیهییفرض بخش (تنییمات مهییابه در اجتیار شییما قرار می دهد. شییما می توانید توسییی این برنامه یا ت  جدید

Computer های محبوب جود را بوو مارو و شین کنید تا به را تی بتوانید اییاد کنید و یا اینوه شوشه ) نمایش داد  می شیود

 .از طریا نوار بوو مارو به آندا دسترسی سری  داشته باشید

در شایین نوار زبانه ها اسیییت که با اسیییتفاد  از این نوار می  bookmarks از اموانات کاربردی دیگر این برنامه رایگان نمایش نوار

یی را که به آن ها به رورت روزانه سر می زنید و به نومی همیهه دوست دارید در دستر، شما باشند توانید درایو و یا شیاجه ها

    را در آن قرار دهید. برای ابافه کردن شاجه جدید با استفاد  از اکمخلورر ویندوز جود به ممیر مورد نیر رفته و از کلید ترکیبی

Ctrl + Dا در این نوار به ترتی  در دستر، قرار گیرنداستفاد  کنید تا شاجه های مورد نیر شم. 

برای انتقاا بین  Ctrl + Tab برای بمییتن رییفحه و Ctrl + W برای باز کردن رییفحهگ  Ctrl + T شییما می توانید از کلیدهای

د ا همان کلیالبته تمامی این مملیات با اسیتفاد  از اشار  گر مو، و یا فهار دادن نوار چرجند  مو، و ی ریفحات اسیتفاد  کنید.

 .وسی مو، و انتخاب گزینه مورد نیر از منوی باز شد  نیز قابخ دستر، است
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است که با ویندوز اکمخلورر یوخارچه می شود و شما می توانید بدون نیاز به یادگیری مملورد نرم  BHO این نرم افزار یا شالگین

شهتیانی  8و  7گ ویمتاگ  XP بیتی ویندوزهای 64و  32میخه های افزار جدیدگ مادات معموا جود را  فظ کنید. این نرم افزار از ن

 .می کند
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