
  

  7ترفندهاي ويندوز 

 
�دن 
	����ل • �	����  Thumbnails)�	� � )ه� �$#�" ! �ی

� ����	� ا�7 /." داد" 8)�7* 7 وی$.وز در * در 5)ارد4 از ی01 /. -,+* * ه �!()ر	� � ! �ی
"�#$� !.اری. �AB* ����	� ای: �* * @)ر08 در .ا�7 8<1=�ر در >ی1: ه� رو4 �� �5وس دا/+: !9* �� ه� 


	����ل را >ن 8)ا!	. 05 .	$. 

 :C$5)ر �.ی:

 ./)ی. Start 5$)4 وارد ا�+.ا

 .�!O	Enter . و �د" وارد را B gpedit.msc=�رت

�$#�" در Group Policy در T$� � 7 ،VW از *X�/زی� User Configuration �� 4رو Administrative 
Templates 7_^ و Start Menu and Taskbar b	� .	$. 

�	b دو��ر >ن رو4 �� و �	��	. را Turn off Taskbar Thumbnails را�7، 7 � �$T از ا$)ن .	$. 

$	. OK و ! )د" ا!+�eب را O- Disabledی$* /." ��ز �$#�" در. 

�hi 4ز�>j��� 0 5#.د�� .! �ی	. ا!+�eب را Enabled و $	. 0k را 5<	� ه 	: ا�7 

 �* وی$.وز * ا4 ! �" * �)د X)اه. ���ل @)ر08 در 7 وی$.وز در Thumbnail ����	� ا�7 ذ� �* mزم
*B( #5 �e7 4ارO4 ا�7 داد" / � ا�m�� 3 ./�� �8 p8 Aero د ���ل(/. 

 

• �� �B�7 ا�Oای	� � Thumbnail @)رت �* ه� �$#�" ! �ی

� B ��1د !! "(q	T=� O ��8$. در * ه �!()ر	� � s(8	Thumbnail r ی� )bW @)رت �* ه� �$#�" ! �ی
)�t8 bWوی� ای: 8<1=�ر در i(5)د ه�4 >ی1: رو4 �� �5وس دا/+: !�9" �� /.، داد" * *+=jز!." ا pه 

� ای: ا�5 ./)!. 05 داد" ! �ی� ه<+$.	� � �� ./)د 05 داد" ! �ی� v15 ی� Xu8	� ا!.0 �� ! �ی
 را �$.ا!�t8 0+w9وی� ! �ی� �B�7 و ده	. �ه� را v15 ای: ز�5ن 5.ت 8)ا!	. 05 ��8$. ای: از ا7+,�د"
� .ده	. ا�Oای

�ر ای: ��ا4: 

 ./)ی. Start 5$)4 وارد ا�+.ا

 ./)د ��ز وی$.وز رi	<+�4 وی�ای!O� �8 �9w	Enter . و ! )د" وارد را B regedit=�رت



$	. د!=�ل را زی� 5<	� 7_^: 

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse 

 

�$#�"، را�7 7 � از MouseHoverTime . را	��	دو��ر >ن رو4 �� و � b	� .	$. 

 !+	#* در .ا!�� �7	5 *	�� 400 0	�B �9!.د ای: .$	. �w5 05ه." را B 400.د Value Data �< � در
0�� .ده	. �8		� 100 از  +� B.د4 �* را >ن ا�7 

^_7 OK .	$. 

 

��ش j	<� در /." �=� 5)ارد >�Xی: �دن ��ف و 
	����ل • 

 و�� در زی�دi 4)یvB�� *��@ 0 و ا�7 /." ا��s* 7 وی$.وز در * ا4 ا��jد" �)ق ه�4 ����	� از ی01
 ه�4 ��یT وی$.وز رو�t! "./ �� 4 ه�4 ��!�5* 8)�7 / � .اJumplist �7 ی� «��ش j	<�» /)د 05

0,�+e5 ا!0 را(X05 ��ا .	$ ا�iا را زی5b) ه�4 ��یPlayer، T ا�Oاره�4 !�م 8)�7 ��5ل B$)ان �* .
05 .	$��ش j	<�» از ا7+,�د" �� ا$)ن .$	. 05 ��ز را 5+$0 ه�4 ��یNotepad T ا�Oار !�م 8)�7 ی� .» 

 !	�ز ای$1* �.ون ��/	. دا/+* دe5 07�+7+�� ا�Oاره�4 !�م 8)�7 /." ��ز ��ی��X< 4�hی: �* 5	+)ا!	.
��ش j	<�» �* د7+�07 ��اk(��5 ./��. 4* ��!�5* اوj	* ا�iا4 �*» 0�� در ��!�5* >ی1: رو4 �� ا�7 

Taskbar �7را b	� .	$ ./)د j	<� ��ای+�ن ا�Oار !�م ای: 8)�7 /." ��اX)ا!." ��ی��X< 4�hی: �8 
 ��5)ط «��ش j	<�» �* ��!�5* ه� $�ر در i(5)د ��� رو4 �� �	Start، �� b 5$)4 در 5	+)ا!	. ه �$	:

�	.ا د7+�07 ��!�5* >ن �* .	$. 

�ف ��4ا� bص 5)رد ی�X از �>	j ش�� :��!�5* یb �* ��5)ط 

�	b را�7 8<1=�ر در ��!�5* >ی1: رو4 �� .	$ و �د" �	b راk(��5 �7* 5)رد رو7 �� 4_^ .
Remove from this list ب را�e+!ا .	$�ف �8 � ./. 

�hi ل����	
�ف ی� ����	� ای: �دن � *	� :��!�5* ه� �* )ط��5 ��ش ه�j 4	<� در /." �=� 5)ارد 

�	b را�7 8<1=�ر از 0j�X ���4 رو4 �� .	$ .��وی. Start Menu �8 �* .! �ی	. ا!+�eب را Properties و 
b	8 *$یO- ی�$0 دوم Store and Display Recently Opened Items in the Start menu and the taskbar 

$	. OK و ��داری. را. 

 ه� ��ش ه�j 4	<� در /." �=� 5)ارد 8 �05 ��ف ه �$	: و /.ن ���ل
	� 8 *� *jO$5	b ای: ��دا/�
 .�1$	. را �ر ای: اk 	$�ن �� �^ ا�7؛ ��!�5*

 

 وی<+� و XP وی$.وزه�4 در 7 وی$.وز 8<1=�ر دا/+: اX+	�ر در •

 را 7 وی$.وز 8<1=�ر X)اه. 05 �8ن دل X	�0 ا�5 $	. 05 ا7+,�د" وی<+� ی� XP وی$.وزه�4 از * @)ر08 در
$	. ا7+,�د" �ر ای: ��ا�i 4!=0 ا�Oار یb از 8)ا!	. 05 $	. 8#��* وی$.وزه� ای: در. SBar Taskbar 

Replacement 4ارOا�7 ا� p ،p#� ز 5+: و رای�9ن�� * رو4 �� را 7 وی$.وز 8<1=�ر 8)ا!	. 05 >ن و7	�* �* 



 SBar دا!�)د ��ا4 .��/	. دا/+* اX+	�ر در >ن ه�4 ����	� ا�� ��8ی=ً� و $	. !�t وی<+� و XP وی$.وز
Taskbar Replacement 05 .	!درس از 8)ا< 

http://sbar.codeplex.com/Release/ProjectRe...ReleaseId=28606� . ا�.ام	ی� !. 

 

 7 وی$.وز 8<1=�ر در *ز5	$ �t8 �w)ی� دادن ��ار  •

�� *i(8 *� رگO� دادن ��ار ،7 وی$.وز 8<1=�ر �)دن bی� ی(t8 در �w� ��ا4 .ر�j�i *� �C! 05 .7 >ن ز5	$* 
 از را ا�Oار ای: .ه<+	. Taskbar Texturizer !�م �* �i!=0 ا�Oار یb !	�ز$5. �ر ای:

Texturizer.zip-http://www.tarfandestan.com/files/Taskbar� . دا!�)د	ی� !. ^� ��یT دا!�)د، از 
Setup.exe ا را�iرا ��!�5* و ! )د" ا �t! .	$$	. ا�iا را >ن 7_^ .. �� b	� 8)ا!	. 05 ... د * رو4 �� 

� k)ر �* !	O ی�t8) �8.اد4 .$	. ا!+�eب را X)د !�C 5)رد t8)ی�	� د�� .دارد وi)د ��ار-	�4 ��ا4 ��ض 
.	$ و XP وی$.وزه�4 رو4 �� ا�Oار ای: .��/. BMP ���5 �� �+ ً� ��ی<+0 $	. 05 ا!+�eب * �t8وی�4 

�ر !	O وی<+� 05 .$. �� Exit دن�� ���j �* 8<1=�ر ��!�5*، 	� .-�دد ��05 ��ض 

 

• Tی. 8<1=�ر 8=.ی.i ی 0 =�ر8<1 �* 7 وی$.وز.� Classic 

 8<1=�ر ای: 8=.یT دارد، وi)د وی<+� و XP وی$.وزه�4 در 7 وی$.وز 8<1=�ر از ا7+,�د" ا�15ن * ه �!()ر
�ی� ا�15ن !	O وی$.وز دو ای: 7A	b و �.ی 0 8<1=�ر ه �ن �* i.ی.� ا�Oار یb !	�ز$5. �ر ای: ��ا4 .ا�7 

0=!�i *� م�! CSMenu .	+>5* ای: .ه�!�� p p#� . 05 را رای�9ن و	0 �* �7ز!." �7ی� از 8)ا!!�w! 
http://www.csmenu.com� . دا!�)د	ی� !. 

 

•  Tی. 8<1=�ر ¦�ه� 8=.ی.i و وی<+� وی$.وز 8<1=�ر �* 7 وی$.وز XP 

 در ی�$0 /)د، /=	* وی<+� وی$.وز در 8<1=�ر ¦�ه� �* 7 وی$.وز 8<1=�ر ¦�ه� داری. دو�7 * @)ر08 در
.ام ه� B$)ان ه� >ی1: $�ر O	! 0 ���4 رو4 �� /)د، درجj�X را�7 8<1=�ر از b	� .	$ را Properties و 

 Combine when taskbar is full رو4 �� را O- Taskbar buttonsی$* ،Taskbar �8 ه �ن در .! �ی	. ا!+�eب
 8 �م * @)ر08 در .$	. OK و �O!	. را O- Use small iconsی$* 8	b ه �$	: .ده	. ��ار Never combine ی�

�/+* وی$.وزه�4 /=	* �Aً5 >ن ¦�ه� دی�9 $	. ! Unpin	O را 8<1=�ر در i(5)د ه�4 �$#�" ی� ه� ��!�5*- 
 ./)د 05

7A	�j�� b �* ا$)ن هp را 8<1=�ر ای: 8)ا!	. 05 ا�7 ذ� �* mزم O	! T8=.ی .	$* @)ر08 در . �� 
�	b د17+�پ @,q* از 0j�X ���4 رو4 .	$$	. ا!+�eب را Personalize و . ^_7 �j�� Windows 

Classic ب را�e+!. ا	ی� !. * *+=jر ای: �� وی$.وز ه�4 زی=�ی0 ه * ا� .ر�� X)اه. �	: از 

 

�دن ��ز  • ª�7ی Tن �� ��ی.	w Taskbar در �دن ره� و 

�دن ��ز ��ا4 دا/+$. �Bدت وی$.وز �	w	: ه�e>! 4* در �ر��ان از <	�ر�4 bی ،Tن ��ی< T�5وس �� را ��ی 
".	w$$. Drop ی� ره� 8<1=�ر Quick Lunch در i(5)د ��!�5* >ی1: درون در و $$. Drag ا@(Aح �* ی� . 

�ر ای: ا!#�م 7 وی$.وز در ا�5 Tر �* �.أ�(k �	��ی� ا�15ن ��ض �$	. ��ض ��5ل B$)ان �* .	<�!  *5�!�� 



Notepad 8<1=�ر در را *W *� 7$#�ق @)رت (Pin) "./ ی� ".w! د(i(5 .و داری .t� .داری bی Tی�� txt را 
�� Drag&Drop دن�� k)ر �* * دی. X)اه	. ا�5 .$	. ��ز >ن 8<1=�ر >ی1: در 	� �5وس -��+: ��ار �� ��ض 
 ��ز و s(5)ع ای: �T ��ا4 !+	#* در .$. 7$#�ق ��!�5* �* را ��یT دارد �t. وی$.وز ،Notepad >ی1: رو4 ��

�دن T0 روش، ای: �* ��ی���	. ا�7  Shift رد(=	 .ده	. ا!#�م را T B Drag&Drop و �9	�ی. را 
* دی. X)اه	. Open with � .5	�9دد ��ز 5��)ر ��!�5* �� ��یT �5وس، �دن ره� �� و /)د 05 داد" ! �ی

 

�دن 7$#�ق • Windows Update *� 7 وی$.وز 8<1=�ر 

* @)ر08 در �hi *� 0!�7د 7 وی$.وز روزر(X ار ازOا� Windows Update 05 ا7+,�د" زی�د .	$ �� 
$	. 7$#�ق وی$.وز ای: در i(5)د 8<1=�ر �* را >ن 8)ا!	. 05 ��8$. ای: از ا7+,�د". 

 :C$5)ر �.ی:

*� 4($5 Start 7_^ و All Programs .وی��. 

 وی$.وز د17+�پ q5	� در و �w1	. را >ن و �9	�ی. Windows Update رو4 �� را �5وس �	b را�7 ا$)ن
$	. ره� )Drog&Drop(. 

^�$	. ا!+�eب را Create shortcuts here �5وس، �دن ره� از . 

�	b راWindows Update �7 از /." X�7+* /)ر�18ت رو4 �� ��ل .	$ .! �ی	. ا!+�eب را Properties و 

 .��وی. Shortcut tab �8 �* /." ��ز �$#�" در

$	. وارد را زی� B=�رت Target �< � در ا$)ن: 

cmd /c wuapp.exe 

 

$	. OK را �$#�" و ! )د" C$8	Minimized p رو4 �� را O- Runی$* ه �$	:. 

 ./)د 7$#�ق >ن �* �8 $	. ره� رq5 �=1>8	� در و -��+* �5وس �� را Windows Update /)ر�18ت >�X در

 

• *��sدن ا� 7 وی$.وز 8<1=�ر �* Show Desktop >ی1: 

 Show !�م �* >ی1$0 8<1=�ر q5 Quick Lunch	� در وی$.وز �	w	: ه�e>! 4* در داری. ی�د �* * ه �!()ر
Desktop د(iدا/� و *�	b یb �� را د17+�پ q5	� �* د7+�07 ا�15ن  pد 05 ��اه� 8<1=�ر رد ا�5 .

* >!#� از 7 وی$.وز i.ی. 4�=X از Quick Lunch �>	! :ای * $�ر در 8<1=�ر را�7 7 � �* د �B�7 
T�+$5 "./ �7دت و ا�B دن� 8)ا!	. 05 / � ا�e7 ./��. �5 �5.ار4 ا��i :1 5 �7#�ی0 ای: �* 

Show Desktop 7 � در را VW 7$#�ق 8<1=�ر .	$! *+=jاز ا7+,�د" �� ا bی O0 ارا�=!�i * Show 
Desktop ار ای: دا!�)د ��ا4 .دارد !�مO0 �* �7ز!." �7ی� �* ا�!�w! 

http://www.gpsoftuk.com/prod_showdesktop.asp#download� .وی��. "(q! �t! ن از ا7+,�د" و< *� 
 .دارد وi)د >درس ه 	: در ی�t84) @)رت



 

 7 وی$.وز در 8<1=�ر ه�4 >ی1: �دن W	: و�7 •

 VW 7 � در ه� �$#�" و ه� ��!�5* �* ��5)ط ه�4 >ی1: ،7 وی$.وز i.ی. 8<1=�ر در دا!	. 05 * ه �!()ر
 ده	.؟ ��ار 8<1=�ر و�7 در را ه� >ی1: ای: داری. دو�7 >ی� ا�5 .-	�!. 05 ��ار 8<1=�ر

�ر ای: ��ا4: 

�	b را�7) �<�زی. دej)ا" !�j(� 0j�X �� 05.ر یb د17+�پ، q5	� از 0j�X ���4 در ا�+.ا>New 
Folder New Toolbar ب را�e+!ا .	$. 

�	Select Folder b رو4 �� و �د" ا!+�eب را X�7+	. دej)ا" !�م �� * j(� 0j�X.ر ا$)ن .	$. 

 را Show Title و O- Show Textی$* دو 8	b و �د" �	b را�7 /." اi *��s.ی. !)ار رو4 �� 7_^
 .��داری.

m�� ا.i ".$$ *)�! 0$	W ن را >ن و -��+* �5وس �� را >ن�	5 *  VW 7 � در i(5)د ه�4 >ی1: و Start د
$	. ره� 8<1=�ر. 

$$." i.ا -��+: از ا7+,�د" �� !)ار ای: ��@�* �دن زی�د و �h! �� pی� در *)�! W0$	 ،را ��ز ه�4 >ی1: >ن 
$	. Lock را 8<1=�ر !�hی� در و ده	. ��ار 8<1=�ر 5	�ن در. 

 

 7 وی$.وز 8<1=�ر �* Computer ا�Oودن •

 در .ا�7 داد" !�م �8		� Computer �* 7 و وی<+� وی$.وزه�4 در My Computer دا!	. 05 * ه �!()ر
 �* را >ن 8)ا!	. 05 ��/	. دا/+* درای)ه� و q5 Computer+)ی�ت �* �7ی�+� دe� 07�+7)اه	. * @)ر08
 .ده	. ا�t+Xص >ن �* را !)ار4 و $	. ا��s* 7 وی$.وز 8<1=�ر

 :C$5)ر �.ی:

�	b را�7 8<1=�ر از 0j�X ���4 رو4 �� ای. �د" Lock را X)د 8<1=�ر * @)ر08 در .	$ 8 Lock	b و 
the taskbar داری. را��. 

�	b را�7 8<1=�ر از 0j�X ���4 رو4 �� 7_^ .	$$	. ا!+�eب را Toolbars > New Toolbar و .  

 .�O!	. را Select Folder و �د" ا!+�eب را VW Computer 7 � 5$)4 از

 ./)د 05 داد" ا�t+Xص !�م ای: �* !)ار4 * دی. X)اه	.

$	. ا7+,�د" 8<1=�ر �* �)j.ر4 ه� �دن ا��s* ��ا4 8)ا!	. 05 ����	� ای: از. 

 

 وی$.وز در O� Quick Lunch *� Taskbarودن •



�دن ���ل �� * �)د Quick Lunch ����	� دا/�، وi)د وی<+� و XP وی$.وزه�4 در * ه�ی0 ����	� از ی01 
 !)ار در Quick Lunch ا�5 .>5. 05 ��اه�C! p 5)رد ه�4 ��!�5* �* �7یª د7+�07 ا�15ن Taskbar در >ن

� k)ر �* 7 وی$.وز در i.ی. و¦	,*	� i(5)د ا!+�eب ! �hi	Toolbars O �< � در و !.ارد وi)د ��ض 
 در را >ن ��8$. ای: از ا7+,�د" �� 8)ا!	. 05 اQuick Lunch ¶$8 "./ �7 ��ا4 �8ن دل * @)ر08 در .!	<�

Taskbar .ی.i ل 7 وی$.وز��� .	$. 

 :C$5)ر �.ی:

 ا!+�eب را O- New Toolbarی$* Toolbars 5$)4 از و �د" �	b راTaskbar �7 از 0j�X ���4 رو4 �� ا�+.ا
.	$. 

"�#$� New Toolbar - Choose a folder اه. ��ز(X ./. 

�$#�" ای: در i(5)د Folder �< � در و �د" B Copy	$ً� را زی� . ��ل Paste .	$: 

%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch 

 

^��	Select Folder b د * رو4 �� �ر ای: از  .	$. 

 رو4 �� �	X ./. �� b)اه. داد" ! �ی� Taskbar را�7 7 � در Quick Lunch !�م �* !)ار4 �ر ای: ��
��د ا!+�eب و �w5ه." 8)ان 05 را Quick Lunch در i(5)د ه�4 ��!�5* >ن، $�ر در i(5)د ��. 

* @)ر08 در ا�5 .t� .داری Quick Lunch را Aً5� *	=/ *e>! 4وی$.وزه�4 در �=�0 ه� XP وی<+� و 
،.	$* k)ر4 �* >ورد" VW 7 � �* را >ن ی�0$  �h$8 :1د ه� ��!�5* >ی(i(5 ./��: 

�	.ا اk 	$�ن ا�+.ا .	$ Taskbar در �j�� Lock �>	!: �� 40 ���4 روj�X از Taskbar �7را b	��د"  
 .��داری. را 8 Lock the taskbar	b و


	����ل 5)�+ً� را >ن ا�7، ���ل (>ن ��w5* !)ار ه� ی�) ز��ن ا!+�eب !)ار * @)ر08 در 7_^ .	$ رو4 �� :
4��� 0j�X از Taskbar �7را b	� .��داری. را O- Language Barی$* 8	Toolbars b 5$)4 از و �د" 

 را >ن $�ر ا4 !�(* 7+)ن �5وس از 7+,�د"ا �� و¦	,*، !)ار Quick Lunch *� � 7 VW >وردن �hi ا$)ن
$�ر در د�	�ً� w1� �8	. ا!�.ر را >ن .�w1	VW . 7 � �* و -��+* $5)4 Start د ��ار�	9�. 

m�� �� 4د رو(X رت�=B Quick Lunch �7را b	� 7_^ .��داری. را O- Show Textی$* 8	b ا�+.ا و �د" 
 .��داری. را O- Show Titleی$* 8	b و �د" را �ر ای: 5#.د

m�� �� "5(��¸ را ه� ��!�5* >ی1: �5وس، از ا7+,�د T	5 د(X �#��i .	$* k)ر >ن را Taskbar و  T�5ی 
$	. �8�5 ه<+	.. 

T@�� ،ر� bی Quick Lunch، *��w5 *�!< وی$.وزه�4 در :	w	� ./. X)اه. �)د 

 O� �8 Taskbar!	. را Lock the taskbar ی$*-8 O	b و �	�وری. Taskbar �* را Language Bar 5#.د ��ی�ن در
T,� د(/. 

 



�ر��د4 ����	� یb �7ز4 ���ل • �hi ب�e+!�5ن اO ه .$W p+ی< 

�ر ای: ��ا4: 

 .�!O	Enter . و ! )د" وارد را B Folder Options=�رت و �د" �	Start b 5$)4 رو4 �� ا�+.ا

�$#�" در Folder Options *� �8 View .وی��. 

�	OK b د * رو4 �� و �O!	. را O- Use check boxes to select itemsی$* 8	i(5 b)د، 	<�j در ��ل 
.	$. 

 د17+�پ @,q* در i(5)د ه�4 /)ر�18ت �+0 ی� و �)j.ر ی� ��یT یb رو4 �� را �5وس * @)ر08 در ا$)ن
* دی. X)اه	. �=�ی. bی bW ^ 8)ا!	. 05 >ی+p ه� �* ��5)ط 8	b زدن �� .X)رد pwW 05 �* >ن $�ر در ��

 0j�X، ���4 رو4 �� �	b �.ون ��ی<� ! 05	O ه� >ی+p �7ی� ا!+�eب ��ا4 .در�	�وری. ا!+�eب ���j �* را >ن
b	8 p+را ��.4 >ی .	!O�. *� :	 ه �	. 05 8�8	ی: �7د-0 �* 8)ا!.$W Tر ی� ��ی.j(� ر �* را(k �5نO ه 

$	. ا!+�eب. 

 

  @.ا �.رت �h=)د •

$	. ا!+�eب را Control Panel و �د" �	Start b 5$)4 رو4 ��. 

Sound ن رو4 �� و ی��+* را< b	� .	$. 

 .! �ی	. �	Properties b د * رو4 �� 7_^ و $	. ا!+�eب را Speakers ا�+.ا /." ��ز �$#�" در

 Bass و O- Loudness Equalization ،Virtual Surroundی$* 8 *7	b و ��وی. Enhancements �8 �* ا$)ن
Management (ی� Base Boost) را .	!O�. 

"�#$� .! �ی	. OK را ��ز ه�4 

 

 Command Prompt �* �7یª د07�+7 •

0�� ./)ی. وی$.وز د17+�پ @,q* ی� دej)ا" �)/* یb وارد ا�7 

.	� Shift رد رو4 از را(=	�	b را�7 د17+�پ، @,q* ی� �)/* q5	� از 0j�X ���4 رو4 �� و -��+*  

.	$. 

* /)د 05 �.ی.ار Open command window here !�م �* اO- 4ی$* �	b را�7 5$)4 در * دی. X)اه	. 
�	� .!.ا/� وi)د ای: از 

�$#�" -Oی$* ای: ا!+�eب �� Command Prompt >ن �* ��5)ط �	اه. ��ز 5<(X ./ 

 

• �		�8 ªه� >ی1: ا!.از" �7ی  



*� *q,@ ر4 ه� ی� د17+�پ.j(� .t�h .��وی. داری. را >ن در i(5)د ه�4 >ی1: ا!.از" 	��8	 

�	. ا$)ن Ctrl رد(=	��ی	: و ��m را �5وس 
�(b و �9	�ی. را  .	$. 

 /)د 05 )bW و �Oرگ @,q* در i(5)د ه�4 >ی1: 8�8	� �* �ر ای: ��

 

 Send To 5$)4 در e5,0 ه�O- 4ی$* •

�	b راj(� �7.ر ی� ��یT یb رو4 �� .	$. ^_7 *� � >� Send To .ی$* 5$)، ای: در .��ویO- 4ه� �	� 
 .دی. X)اه	. را ...و C! Compressed Folder، Desktop	� ��ض

 �)j.ر، ی� ��یT رو4 �� �	b را�7 ه$�9م �* 5$)، ای: در /." e5,0 ه�4 >ی+�w5 pه." �hi ا$)ن ا�5
.	� Shift ی. را�	را�7 7_^ و �9 b	� .	$ .��وی. Send To 5$)4 �* و 

 8)ا!	. 05 و دا/� X)اه	. 5$) ای: در !	O را C! My Documents	� دی4�9 �ر��د4 ه�O- 4ی$* ا$)ن
u 	�+>5 Tر ی� ��ی.j(� ه� ای: �* را�	ار�7ل 5< .	$. 

 

 دا/+: !9* �* !	�ز4 دی�9 و ��/. /T1 ه 	: �* 5$) ای: ه )ار" داری. دو�7 * @)ر08 در ه �$	:
.	� Shift �hi ".ه�w5 ه� >ن ./�=!: 

0��$	. ��ز را Computer ا�7 . 

 .�!O	Enter . و ! )د" وارد را B shell:sendto=�رت (@,4m�� *q >درس !)ار) Location bar در 7_^

 /)د داد" ! �ی� داری. دو�7 * �)j.ر4 از �C! *� 4($5 Send To 5)رد 5<	�ه�4 ا!+��ل �hi ا$)ن
bی Shortcut *	h8 	$$	. ره� و w	Tq5 ". ای: در را >ن و . (Drag & Drop .	$). 

 

 

 

�ر��4 �<�ب ! )دن ���ل • Administrator 7 وی$.وز در 

 

�	Start b د * رو4 �� ا�+.ا:ای$�1ر ��ا4 .	$. 

 .! �ی	. وارد را B cmd=�رت 7_^

* دی. X)اه	. b#* ی	رو4 �� ./)د 05 ی��� !+ Command Prompt �7را b	� Run as و �د" 
Administrator ب را�e+!. ا	ی� !. 

�$#�" در ا$)ن Command Prompt د" وارد د�� �* را زی� د7+)ر� :�!O	Enter . و 



net User Administrator password /active:yes 

 

�ر��4 �<�ب ��اX 4)د !�C 5)رد B=)رد ر4�i password، O5 �* �)ق د7+)ر در $	. د�� Administrator 
 .! �ی	. وارد را

 

^�$	. �w5 05ه." .$	. Log Off را وی$.وز ��ر یb ای$�1ر، از  * �!� ا�7 /." ���ل Administrator ا
 . /)ی. >ن وارد 8)ا!	. 05 ای. �د" �8		: * B=)ر4 رO5 �� و

 

 :�=�ی. �CMD "�h در زی� د7+)ر از 5	+)ا!	. !	O >ن 5#.د ! )دن 
	����ل ��ا4

net User Administrator password /active:no 

 

• �X�7 *)�! 0!وی$.وز ��ز�7ز4 ��ا4 7 وی$.وز در ��ز-�دا 

* ا�7 ا�Oار4 � ����	+0 و ا�Oار .�د رو! �ی0 را >ن ،2000 �7ل در ME وی$.وز s�B* �� �5ی�1و���7 /�
�	��w+* و /." �18ار !	O وی$.وز ��.4 ه�T>! 4 در * X)ب �8 O	! ./. �� "از ا7+,�د System Restore 
* را وی$.وز4 8)ان 05 *� T	j0 د@�X ر�Wد T1w5 ه �ن �* را ا�7 /." ای�اد و �j�� ب(X *+/�- 

 در �q50 در را >ن و 7_�رد �k�X 05 �* را وی$.وز @q	C$8 r	 �ت ��	�� در ا�Oار ای: .�د ��ز-�دا!0
b>ا4 ه�رددی�� ª(�ار4 5)ا�sا "�	Xی. وی$.وز- 7 وی$.وز در .! �ی. 05 ذ.i ���7�5ی�1و- O	! .ر /�ه(�� 

System Restore �� 4ات �5.ار�		�8 p	+>ا@�0 ه<+* .ه System Restore 0!� ا�7 ه * وی$.وز در 
XP د(iا�5 دا/�، و �X�7 bی *)�! ز-�دا!0�� (Restore Point) �8 4از ,�وت5+ �.ود �	� .ا�7 /." 

�ر X)ب / � وی$.وز * ا�7 ز�5!0 ��ز-�دا!0 !�(* 05 .$ Restore ی� ��ز-�دا!0 !�(* یb / � و 
Point 05 .�7زی * !q)" 0���5 �* داریt� p. ��8$. ای: در .$	. ا7+,�د" >ن از وی$.وز �Xا�0 ز�5ن در 

�X�7 b7 وی$.وز در ��ز-�دا!0 !�(* ی pدازی�_�. 

  

�ر ای: ��4ا: 

$	. ا!+�eب را Properties و �د" �	b راComputer �7 روStart�، �� 4 5$)4 در ی� د17+�پ @,q* در. 

�$T در � 7 VW �� 4رو System Protection b	� .! �ی	. 

��ی	: در Create د * رو4 �� ��ل *q,@ b	� .	$. 

 داری. �t. ا-� ��5ل B$)ان �* .$	. ا!+�eب !�C 5)رد ��ز-�دا!0 !�(* ��ا4 دej)ا" !�م یb /." ��ز �$#�" در
bز-�دا!0 !�(* ی�� �	� s(5)ع ای: ی�د>ور * �$)ی<	. را !�05 $	.، ای#�د �Xص ��!�5* یb از !�t از 

./��. 

�	Create b د * رو4 �� 7_^ .	$. 



 ./)د ای#�د ��ز-�دا!0 !�(* �8 $	. @=� ز�5!0 ا!.º ا$)ن

�	��م �w5ه." The restore point was created successfully *� *jO$5 �	��(5 O	5< ���5* ای: �)دن 
 .ا�7 /." ای#�د ��ز-�دا!0 !�(* و ا�7

 ل> ای." /�ای� �* وی$.وز ��ز-�دا!.ن ��ا4 ��ز-�دا!0 !�(* ای: از ��qا!0 5)ا�ª در 8)ان 05 �^ ای: از
�د ا7+,�د". 

  

�ر ای: ��ا74 وی$.وز در A1w5ت �.م �* �.م s=� ��ا4 ا�Oار4 0���5 •: 

�	Start� b 5$)4 رو4 �� .	$. 

 .	.�Enter !O و �د" وارد را B psr=�رت 7_^

*5�!�� Problem Steps Recorder �� 4ر ¦�ه��	اه. ��ز �7د" �<(X ./. 

* وی$.وز در 0�q5 �* ا$)ن T1w5 �	� .��وی. ا5< �7." 

�	Start Record b د * روPSR، �� 4 ��!�5* در 7_^ .	$. 

:	jی� او(t8 از *q,@ 4ا * T1w5 د >ن در(iدارد و "�	Xد 05 ذ(/. 

m�� ر08 در(@ *�	q,@ b* از �iی0 ه� در  .	$ b1^ یB �9و /." -��+* دی "�	X�9 .-�دد 05 ذ!�w! 
 .دارد وi)د /." ذX	�t8 ")ی� در !	O �5وس

$	. ��ض ��ل .t� .داری bی r	s(8 0$+5 pدر ه *q,@ .	رو4 �� .�.ه *  ��!�5* در Add Comment د
b	� .	$* دی. X)اه	. . �9!�w! اه دی�9 /0�1 �* �5وس(Xو >5. .در *q,@ O	! د 05 /,�ف(/. �� 

* 0�q5 در !�w!�9 از ا7+,�د" .t� .داری r	s)8 . را >ن	ه.� bی T	(+>5 ای#�د .	$ �< � در 7_^ .
Highlight Problem and Comment r	s(8 . را �< � ای: �* ��5)ط	ی� در و �$)ی<�h! OK .	$. 

^��	.4 ه�q@ 4$* از �t8وی� ذX	�" از  T1w5 ت درج و�q	s(8 ،*k(��5 4ی�ن ��ا���ر  �=s �� 4رو 
* �	Stop Record b د .	$. 

$	. �8		: را دو ای: ./)د 05 ��7	." >ن !�م و �Xو0i ��یT ذX	�Tq5 " / � از �8 T0 ��یiو�X �� �5�� 
 .-�دد ذX	��w� zip "د"

* @)ر08 در ا$)ن *� Tq5 "�	Xذ Tو ��وی. ��ی Tی�� zip از را �j�� د�w�" رج�X .	$$	. ��ز را >ن و  
�د X)اه	. �w5ه." mht ���5 �� ��ی�0. 

^�* دی. X)اه	. >ن رو4 �� �	b دو��ر از  T�5ور-� �� ��ی IE د 05 ��ز(/. 

* ه �!()ر . 05	$	8 �05 � *$q@ 0ه�ی * ا�BAkت ه �$	: و s(8	�qت ABو" �* ای. X)ا7+* / � 
�	 ریO و ��یT ای: tX)ص در د�	¸* 08�	� B * .دارد وi)د ای. داد" ا!#�م �t8وی� ای: k �=s)ل در / � 

 ده	. ��ار >!#� در را ��wد" ��یT ه 	: ��� و $	. ار�7ل �8�	01 ای$+�!+0 ا!# : یb در ا�7 ��0 ��ل
 b درX)ا�7 �ر��ان از و .	$ ای$1* �.ون .�e)اه	.  b او از و $	. ار�7ل �8ن دو�7 ��ا4 را >ن ی� .



* ��د4 �ر و اW �7	O ه * -)ی�4 ��یT ای: * �Wا .��/. اs(8 0��s	r ه	« �* !	�ز .t� ¼7�� -)ی0 
�د X)اه. �8 �7د" !	O را دارد / � �*. 

  

�hi 07�+7د ª�8 �7ی *� Problem Steps Recorder� 05 .	!در 8)ا *q,@ د17+�پ bی Tی�� Shortcut 
 < New و �د" �	b را�7 د17+�پ @,q* از 0j�X ���4 روC$5 �� 4)ر �.ی: .$	. ای#�د >ن ��ا4

Shortcut ب را�e+!ا .	$$	. وارد را زی� >درس /." ��ز �$#�" در .: 

  

C:\Windows\System32\psr.exe 

  

* k)ر ه �ن rsر08 در ا�7 وا(@ * !�م ��ی<+0 اC �t! "./ �7 از 
	� �* درای)4 در / � ی$.وزو 
$	. �iیO9ی: >درس در را >ن. ^��	Finish b 7_^ و Next د * رو4 �� �ر ای: از  .	$ �8 T!=� ��ی�	5 

*+X�7 د(/. 

 


