
 !Administratorحذف کردن پسورد 

حتماً تاکنون در جاهاي مختلف، راههاي گوناگوني براي ورود به ويندوز در صورت فراموش 

کردن رمز عبور خوانده يا شنيده ايد که همه آنها البته به نوعي منوط به داشتن پسورد 

Administrator  اينجا نرم افزاري را خدمت شما معرفي و يا ورود به ويندوز مي باشد، اما ما در

مي کنيم که در حقيقت پاسخي به سوال بسياري از شما عزيزان در اين زمينه مي باشد و 

( عمل مي کند، براي بکار بردن آن، ديگر Dosضمناً از آنجايي که اين نرم افزار در محيط داس )

و يا  CDا ساختن يک ديسکت يا نيازي به ورود به ويندوز نداريد. در حقيقت اين نرم افزار ب

 حتي فلش مموري قابل بوت، قادر به انجام موارد زير است:

 

 * فعال کردن يا غير فعال کردن يک اکانت کاربري

 * اعمال تنظيمات مربوط به انقضاي زمان پسورد اکانت ها

 * مجبور کردن کاربر به تغيير پسورد در ورود بعدي به سيستم

 عات ورود به سيستم براي اکانت ها* اعمال محدوديت در سا

 * پاک کردن پسورد کليه اکانت هاي موجود روي سيستم

را هم پاک مي کند! که در اين صورت شما مي توانيد کنترل کامل  Administrator* اين نرم افزار حتي پسورد 

 سيستم را در دست بگيريد. 

 

 Active@Passwordان توضيح، الزم به ذکر است، نرم فزار در ابتدا مطلب و قبل از پرداختن به اصل برنامه، به عنو

changer v 4.0  را مي توان به نوعي جزو نرم افزارهايPortable  ،يا قابل حمل دانست. چون پس از نصب برنامه

مي توان فايل هاي نصب شده موجود در پوشه برنامه را به راحتي در يک فلش مموري يا سي دي ذخيره 

 سيستم هاي ديگر از آن استفاده کرد. )کپي( کرد و روي



 

  

 
 Active@Password changer د نرم افزاردانلو 

 

 بوت CD و   ساختن ديسکت بوت

  

 

 

مي سازد که شما مي  انتخاب شده." در پوشه ISOاين نرم افزار پس از نصب، يک ايميج قابل رايت با پسوند "

 رايت کرده و از آن استفاده کنيد. Neroتوانيد آن ايميج را با نرم افزارهاي رايت سي دي، مانند 

 جهت ساختن بوت استفاده کنيد  cd/dvd/blu-ray , usb Flash Driveگزینه  2یا اینکه می توانيد از 

شويد، و بسته به نوع رسانه بوتيبلي که ساخته ايد، اولين  BIOSکرده و وارد تنظيمات  Restartسيستم را 

را انتخاب  USB)اگر از فالش مموري استفاده مي کنيد،  USBدرايو بوت شونده را ديسکت يا سي دي رام و يا 

http://serajnet.org/userfiles/application/Active.Password.Changer.Pro_v4.0.0111_Serajnet.org.zip
http://serajnet.org/userfiles/application/Active.Password.Changer.Pro_v4.0.0111_Serajnet.org.zip


( قرار داده و سيستم را از طريق آن بوت کنيد. در اين حالت پس از اجراي برنامه، پنجره اي به شکل زير کنيد

 ظاهر مي شود:

 .  را فشار می دهيم Nextدر این قسمت گزینه اول را انتخاب کرده و دکمه 

  

 

  

 را کليک کرده Nextو سپس درایوی که ویندوز نصب هست را انتخاب کرده و 

  



 

  

 را فشار دهيد. Nextرا انتخاب کرده و  Administartor  و بعد یوزر مورد نظر یا

  

 

  

  

 کليک می کنيد  saveو سپس مثل صفحه ظاهر شده گزینه ها انتخاب شده فعال باشد روی دکمه 

  



 

  

کردن از گزینه  Resetکنيد برای  Resetدر این مرحله کار به اتمام رسيده است و کفقط کافی است سيتم را 

Turn Off Computer :استفاده کنيد مطابق شکل زیر 

 

****************************   



 ای جدیدبه شیوه 1.8خاموش کردن ویندوز 

یک حالت جدید برای خاموش کردن رایانه درنظر گرفته شده است که در نوع خود جالب و  1.8در ویندوز 

ی دسترسی فرض در محيط ویندوز مخفی است. در این ترفند نحوهباشد. این حالت به طور پيشآسان می

 دهيم.به این قابليت را برای شما شرح می

 

 بدین منظور:

 مراجعه کنيد. Cبه درایو  Computerابتدا از طریق 

 شوید. System32ی و سپس )ترفندستان( وارد پوشه Windowsی اکنون وارد پوشه

 را در این پوشه بيابيد. SlideToShutDown.exeاکنون فایل 

بری از این يانرا انتخاب کنيد تا م Desktopی گزینه Send toکليک کرده و از منوی بر روی این فایل راست

 فایل در دسکتاپ ایجاد گردد.

 ی دسکتاپ بر روی این ميانبر ایجاد شده، دوبارکليک کنيد.حال در صفحه

خواهد ماوس را بر روی نوار مشخص آید که از شما میای به نمایش درمیکنيد که صفحهمشاهده می

 صفحه بکشيد. شده برده، بر روی آن کليک کرده و در همان حال نوار را به پایين

 گردد.می Shut downکار رایانه خاموش یا همان با این

 

****************************  
 

 نگاهي به راهکارهاي افزايش طول عمر ويندوز

 چگونه ويندوز با ثبات و پايدار داشته باشیم؟

 همیشه ويندوز را از پايه نصب کنید:

 

ارتقاء از نسخه قبلي ويندوز، آسانتر و سريعتر مي باشد، اما دير يا زود شما بهاي اين راه ميان بر را با 

مشکالتي نظير عدم پايداري ويندوز، خواهيد پرداخت. پس بهتر است وقت بيشتری گذاشته تا از مشکالت 

 بعدي نجات پيدا کنيد.



 

 در مورد خريد سخت افزار مرغوب، خساست به خرج ندهید:

 

کارآيي و ثبات سيستم شما، به کيفيت اجزاء و قطعاتي بستگي دارد که در آن به کار رفته است. با پرداخت 

اندکي مبلغ بيشتر، مي توانيد تفاوت محسوسي در پايداري سيستم خود حس کنيد. در واقع از خريد 

يه، ديسک سخت، سي دي يا دي وي دي رام، کارت گرافيک، کارت شبکه و ساير ، منبع تغذRAMمادربرد، 

قطعات، با مارک هاي ناشناخته و تا حد امکان چيني خودداري کنيد. اين قانون در مورد ادوات جانبي نظير 

ه تپرينتر، اسکنر و ماوس نيز صدق مي کند. ضمناً در نظر داشته باشيد، درايورهاي سخت افزاري که بد نوش

شده باشند، يا به صورت عمومي نوشته شده و خاص يک سيستم نمي باشند، باعث صدمه ديدن ويندوز 

و ويستا، قبل از خريد مطمئن  XP، 2222شما و عدم پايداري آن خواهند شد. همچنين براي ويندوزهايي نظير 

ن ويندوز باشد. براي شويد که سخت افزار مورد نظر شما، در ليست سازگاري سخت افزاري مربوط به هما

 اين کار مي توانيد با مطالعه بروشور سخت افزار يا مراجعه به سايت آن، از اين موضوع اطالع حاصل کنيد.

 

 راه اندازهاي سیستمي قديمي را در ويندوزهاي جديد استفاده نکنید:

 

نگيز به نظر مي هنگاميکه سيستم جديدي را مي خريد، نگهداري پرينترها و اسکنرهاي قديمي، وسوسه ا

رسند. خب در اين رابطه شما را به خريد انواع جديد تشويق نمي کنيم، اما در صورتيکه سازنده هريک از 

سخت افزارهاي شما، راه انداز جديدي را ارائه کرده باشد )با مراجعه به سايت مربوط به آن سخت افزار (، 

خت افزار شما در ويندوز با آن کار کند. در حقيقت ريسک نصب راه انداز قديمي را انجام ندهيد، حتي اگر س

مي توانيد در اينترنت به دنبال راه اندازهاي جديد بگرديد و يا از راه اندازهاي خود ويندوزاستفاده کنيد. اين 

تجربه شخصي من است که سازندگان سخت افزار، معموالً جهت محصوالت گرانقيمت خود، راه انداز جديد 

 اي محصوالت ارزان قيمت، راه انداز جديدي ارائه نمي دهند.ارائه کرده و بر

 

 قبل از نصب نرم افزار جديد، آن را ارزيابي کنید:

 



تا جايي که امکان دارد، فقط نرم افزارهاي نوشته شده براي سيستم عامل خودتان را استفاده کنيد. 

از نرم افزارهاي سيستم عامل هاي و ويستا، همگي داراي شيوه سازگاري براي پشتيباني  XP، 2222ويندوز

پيشين هستند، اما من توصيه مي کنم هر زماني که توانستيد، نرم افزارهاي خود را به روز کنيد. ضمن اينکه 

تا حد امکان از نرم افزارهاي قديمي که تأثير مستقيم بر روي سخت افزارهايي نظير ديسک سخت، اسکنر و 

هنگام دريافت نرم افزارهايي از قبيل اشتراک افزارها، محافظ صفحه  غيره دارند، استفاده نکنيد. همچنين

 نمايش ها، بازي ها و غيره احتياط کنيد.

اگر چه امتحان نرم افزارهاي اشتراک افزار و رايگان لذتبخش به نظر مي رسند، اما اکثر آنها بسيار ضعيف 

ط از سايت هاي قابل اطمينان، نرم نوشته شده اند و سيستم عامل را دچار مشکل مي سازند. ضمناً فق

افزار دانلود کنيد. يقين داشته باشيد، نرم افزارهايي که ضعيف نوشته مي شوند، سبب مشکالت و 

دردسرهاي زيادي براي کامپيوتر شما مي شوند. مثالً به درستي و صحت از روي کامپيوتري که نصب شده 

، و يا ممکن است در رجيستري سيستم عامل، اند برداشته نمي شوند )عزل آنها بسيار مشکل است(

تغييراتي ناخواسته ايجاد کنند که باعث کاهش کارآيي سيستم عامل شما شوند. در واقع اگر دوست داريد 

يا VMWARE( را تست کنيد، از نرم افزارهايي مانند Betaنرم افزارهاي مذکور و يا نرم افزارهاي نسخه بتا )

Virtual PC حيط ويندوز استفاده کنيد، و يا اينکه نسخه ديگري از ويندوز را در پارتيشن جهت شبيه سازي م

ديگري از کامپيوتر خود نصب کنيد و از آن به عنوان محيطي آزمايشي، جهت نصب نرم افزارهایي کمابيش 

با مشکوک و گمنام استفاده کنيد، تا در صورتي که نرم افزاري در آنجا، شما را دچار دردسر و مشکل کرد، 

 شناسايي آن، نسبت به نصب آن بر روي ويندوز اصلي خود، خودداري کنيد.

 

 تنظیمات خارج از قاعده را روي سیستم خود انجام ندهید:

 

هنگاميکه کاربران در کار با سيستم هاي خود، ماهرتر مي شوند، وسوسه دستکاري در تنظيمات سيستم 

ت افزاري، آنها را تهديد مي کند. اين تنظيمات ممکن عامل، نظير دستکاري در رجيستري و يا تنظيمات سخ

است به ظاهر کارآيي سيستم شما را اندکي باال ببرند، اما در حقيقت ممکن است باعث به دردسر افتادن 

 نيز بشوند.



 

 همیشه از برق اضطراري استفاده کنید:

 

ط بايد به دو شاخه برق بزنند و آن را بسياري از مردم فکر مي کنند که يک کامپيوتر چند صد هزار توماني را فق

روشن کنند. به طور جدي توصيه مي کنيم، در مورد حفاظت کامپيوتر خود در برابر تغييرات ولتاژ و به خصوص 

جهت حفظ پايداري ويندوز، به هيچ وجه کوتاهي نکنيد. در حقيقت در صورتي که براي شما امکان دارد، بجاي 

( استفاده کنيد UPSراي کامپيوتر خود بخريد، از يک سيستم برق اضطراري )اينکه يک محافظ برق معمولي ب

که عالوه بر قدرت محافظت باالتر و تعديل ولتاژ، در صورت قطع برق مي تواند تا مدت کوتاهي کامپيوتر شما را 

اين زمينه  روشن نگاه دارد و شما فرصت داريد اقدامات الزم را انجام دهيد. اما اگر مايل به صرف بودجه در

 نيستيد، الاقل حتماً از يک محافظ برق معمولي استفاده کنيد.

متأسفانه در حال حاضر، هزاران هزار کامپيوتر در همين کشور خودمان، به طور مستقيم و بدون هيچ واسطه 

ق رحفاظتي، به پريز برق متصل شده اند. شايد شما هم يکي از اين افراد باشيد. اما بدانيد که فقط قطع ب

نيست که مي تواند به سخت افزار و نرم افزار شما صدمه زده و سيستم شما را از تعادل خارج سازد، بلکه 

نوسانات روزانه برق در کشور ما، عالوه بر ايجاد صدمات جزئي و کلي در سخت افزارها، مي تواند به تدريج 

 سيستم عامل شما را دچار مشکالت و افت کارايي نمايد. 

 

 را از لحاظ نرم افزاري به روز نگاه داريد: سیستم خود

 

به روز رساني ويندوز، راه کار ساده و مطمئني براي حفظ آن مي باشد. در حقيقت سيستم عاملي مثل 

 XPويندوز، داراي مشکالت و رخنه هاي ناشناخته زيادي است )فرقي هم نمي کند که شما داراي يک 

تا(. اما با استفاده از آخرين اصالحيه ها، مي توانيد ويندوز خود هستيد تا کاملترين نسخه ويس 3سرويس پک 

 را در برابر بسياري از باگ ها، تهاجمات و...بيمه کنيد.

البته نگارنده، زمانيکه اين وصله ها را نصب مي کنم، حدود يک يا دو هفته صبر مي کنم تا ببينم که اين وصله 

ديد مي شوند. چون اين وصله ها مانند سرويس پک ها، ها مشکالت را حل مي کنند يا باعث مشکالت ج

گاهي اوقات با دقت زياد تست نمي شوند و غالباً براي حل يک مشکل و ايراد خاص، در مدت زمان کوتاهي 

عرضه مي شوند. اما به هر حال من سعي مي کنم هميشه از سايت مايکروسافت و از اينجا و آنجا آنها را 



نصب کنم، زيرا فوائد و ثمرات آنها را در زمينه استحکام و پايداري ويندوز، به عينه تجربه  يافته و بر روي ويندوزم

 کرده ام.

 

 رجیستري سیستم عامل خود را کامالً تمیز نگاه داريد:

 

يک رجيستري شلوغ و داراي زوائد زياد، مي تواند بزرگترين عامل کندي سيستم عامل و مشکالت ريز و 

استفاده مي کرد که کل  RegClean، از ابزاري بنام 81باشد. مايکروسافت در ويندوز درشت و ناشناخته آن 

رجيستري را جستجو کرده، مشکالت آن را يافته، مداخل اضافي را حذف نموده و کالً خرابي هاي رجيستري 

 را بر طرف مي کرد.

يا  RegVacئن،بنام ضمن اينکه اکنون شما مي توانيد، از نرم افزارهايي در قالب ابزارهایی مطم

SpeedUpMyPC 3 ياSystem Cleaner 5  استفاده کنيد. من مجموعه اي از اين ابزارها را روي سيستم خود

کردن يک برنامه، به خصوص از انواع بدقلق، از آنها  Uninstallدارم و معموالً هر از چند گاهي و معموالً بعد از 

را بر طرف مي سازم. شما هم يک يا چند عدد از اين نرم استفاده کرده و کليه مشکالت رجيستري سيستم 

افزارها را تهيه نموده و بر روي کامپيوتر خود نصب کنيد. ضمن اينکه هر کدام از آنها داراي امکانات و ويژگي 

 هايي مي باشند که شايد ديگري، فاقد آن باشد.

 

 با نرم افزارهاي مزاحم جاسوسي مقابله کنید:

 

وسي، برنامه هايي هستند که استفاده هاي شما از کامپيوترتان را کنترل و ضبط مي نرم افزارهاي جاس

کنند، بدون اينکه شما کوچکترين اطالعي از اين موضوع داشته باشيد. همچنين معموالً کاربران با نصب برخي 

وند. بعضي از اين از نرم افزارها و يا بازديد از بعضي از سايت ها، به اين نرم افزاهاي جاسوسي آلوده مي ش

نرم افزارهاي جاسوسي، آنچنان گستاخانه عمل مي کنند و حتي تا آنجا پيش مي روند که سايت خود را 

بعنوان سايت پيش فرض و خانگي شما بر روي مرورگر ويندوز، قرار مي دهند. برخي باعث نمايش صفحات 

ا را جمع آوري کرده و به آدرس هاي تبليغاتي بدون اجازه شما مي شوند و برخي ديگر اطالعات شخصي شم

 مشخص شده مي فرستند.



همگي اين موارد در بروز نقص هاي جدي و کندي سيستم عامل و عدم ثبات آن و بروز رفتارهاي پيش بيني 

نشده در سيستم عامل، نقش مهمي دارند. پس همواره از برنامه هاي ضد جاسوس استفاده کنيد و اگر زياد 

داريد، حداقل هفته اي يکبار، از اين برنامه ها براي تست سيستم و يافتن جاسوس با اينترنت سروکار 

 افزارهاي احتمالي، استفاده کنيد.

 

 سیستم خود را امن سازيد:

 

در سال هاي اخير، بحث ضد ويروس ها، ديواره هاي آتش، رمزنگاري و ديگر راهکارهاي امنيتي، تبديل به 

ولي با اين حال هنوز هم ميليون ها سيستم ناامن وجود دارند که  موضوع مهم و قابل توجهي شده است،

 دريغ از نصب حتي يک ويروس ياب تاريخ گذشته بر روي آنها!!

به طور جدي تأکيد مي شود که اگر واقعاً از مشکالت و دردسرهاي اختالل در سيستم عامل و کارکرد 

دن با اين مسائل را نداريد، حتماً و حتماً از يک ويروس کامپيوتر، متنفر و گريزانيد و وقت اضافي براي سروکله ز

ياب قوي و به روز، به همراه يک فايروال قدرتمند بر روي کامپيوتر خود استفاده کنيد. خوشبختانه در يکي دو 

سال اخير، شعبه هايي از نمايندگي هاي ضد ويروس هايي مانند مک آفي، کاسپراسکاي و... در ايران داير 

شما اکنون مي توانيد با خريد يک نسخه قانوني از ضدويروس دلخواهتان، آن هم به قيمتي شده اند و

هزار تومان(، ضمن بهره گيري از يک ضدويروس کامل و بدون  02تا  22کمابيش مناسب )چيزي در حدود 

بطه شک نکنيد مشکل، تا يکسال هم به طور رايگان، امکان به روز رساني روزانه آن را داشته باشيد. در اين را

که اين موضوع، به ثبات ويندوز و عدم درگيري شما با انواع و اقسام ويروس ها و کرم هاي اينترنتي، ياري 

خواهد رساند. ضمناً عالوه بر آنچه عرض شد، در تکميل مباحث امنيتي براي حفظ ويندوز، همواره مي 

تي مطلوب نگاه داريد. به عبارتي، شبکه بايست، تا حد امکان، تنظيمات امنيتي سيستم عامل را در وضعي

هاي بي سيم بايد رمزنگاري شوند و همچنين تنظيمات امنيتي مرورگر شما بايد به دقت چک شده و در حد 

 بااليي افزايش يابند.

 

 براي کارهاي روزانه خود استفاده نکنید: Administratorاز نام کاربري 

 



)مدير سيستم(، ممکن است به ظاهر اشکالي نداشته باشد،  Administratorاگر چه استفاده از نام کاربري 

ولي باعث به وجود آمدن مشکالتي براي سيستم شما خواهد شد، چرا که هر برنامه اي با نام کاربري 

Administrator قادر به انجام کارهايي است که ممکن است امنيت سيستم شما را به مخاطره بيندازد. پس ،

 Runبراي انجام کارهاي روزمره استفاده نکنيد و از دستور  Administratorکه از حساب توجه داشته باشيد 

AS  براي اجراي برنامه هايي که احتياج به حقوق دسترسيAdministrator .دارند، استفاده کنيد 

 

 محیطي سالم براي کامپیوتر خود فراهم کنید:

 

را بسيار نازپرورده باررآورديم. استفاده از روش هاي تصفيه در سال هاي اوليه استفاده از کامپيوترها، ما آنها 

هوا، اتاق هاي عاري از گرد و غبار، کفپوش هاي ضد غبار، همه و همه بيانگر اين موضوع است. اما امروزه 

متأسفانه با رايج شدن کامپيوترها و به همان نسبت پيش پا افتادگي ظاهري آنها، ما روشي خالف روش 

 يش گرفته ايم.اوليه را در پ

امروزه در اغلب اوقات، ايستگاه هاي کاري و سرورها، غالباً در زير ميزها قرار داده شده اند، يعني درست 

جائيکه به علت بسته بودن محيط و عدم تهويه مناسب، عمر قطعات کاهش مي يابد. منابع تغذيه معموالً 

دنبال آن ديسک هاي سخت دچار مشکل  پيش از ساير قطعات خراب شده و دچار مشکل مي شوند، و به

باعث خاموشي پي در پي سيستم شده  CPUمي شوند. در برخي سيستم ها باال رفتن بيش از حد دماي 

يا آسيب  CPUو اگر همين طور ادامه يابد، ممکن است گذشته از صدمات سخت افزاري همچون سوختن 

 خت افزار است، دچار مشکل نمايد.ديدن هارد ديسک، ويندوز را نيز که کامالً وابسته به س

بنابراين اگر حقيقتاً خواهان حفظ کارايي مطلوب کامپيوتر خود به طور کل و سيستم عامل خود به طور اخص 

مي باشيد، فراموش نکنيد که يک محيط تا حد ممکن مناسب از لحاظ تهويه و به دور از ذرات آالينده و گرد و 

 وتر و سيستم عامل شما، نقش مهمي را ايفا نمايد.غبار ،مي تواند در طول عمر کامپي

حتما تابحال کساني را ديده ايد که با تعجب به مشکالت ريز و درشت نرم افزاري و سخت افزاري ديگران نگاه 

مي کنند و از اينکه آنها مدام در حال کلنجار رفتن با کامپيوتر خود هستند، ابراز شگفتي مي کنند. بله، 

ق دارند که نگاهي متعجب به اين مشکالت داشته باشند، زيرا آنها با رعايت اغلب مواردي که اينگونه افراد ح

برشمرده شد، همواره سيستمي عاري از مشکالت ساير کاربران داشته و به معناي حقيقي خود، از کار با 

  کامپيوتر و سيستم عامل خود، لذت مي برند. پس بيايد، شما هم يکي از اين افراد باشيد.

 



 


