
ویـژه نـامه
فـکر آبـی

شماره اول ویژه نامه                           20 شهریور 1392

 100 روش برای باال بردن سرعت ویندوز و کامپیوتر 

 برخی از عناوین این شماره

 ابزارهای سری و رایگان تبدیل فرمت ها و فایل ها

 برنامه نویسان چگونه فکر می کنند
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آنچه در این شماره می خوانید !
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100 روش برای باال بردن سرعت و عملکرد ویندوز 

ابزارهای سری و رایگان تبدیل فرمت ها و فایل ها

نکاتی که برنامه نویسان باید بدانند.

مودم ها چگونه هک می شوند

معرفی کتاب این شماره

0

http://www.fekreabi.net


www.fekreabi.net  ویژه نامه فکر آبی

وب سـایـت فـکر آبـی
محیطی برای آموزش علوم کامپیوتر

abi@fekreabi.net
0 9 1 7 6 2 3 0 0 2 9

سردبیر : محسن مبصرفرساده، صمیمی و دوستانه

درود گرم بنده را پذیرا باشید

از اینکه در خدمت شما دوست عزیز هستم بسیار خوشحال و خوشنودم.

در این ویژه نامه قصد دارم، به عنوان مکمل وب سایت فکر آبی، مطالب آموزشی 

در زمینه علوم کامپیوتر، به صورت آفالین و با آموزشی های اختصاصی نیاز 

شما دوست عزیز و عالقه مند به علم کامپیوتر را تا حد امکان رفع نمایم.

در اولین شماره این ویژه نامه شاید حجم مطالب کم به نظر بیاید، که البته 

را  این موضوع  بیشتر  آموزشی های  با  بعدی  باشید در شماره های  مطمئن 

جبران خواهیم کرد.

از شما دوست عزیز درخواست دارم در صورت هر گونه پیشنهاد یا انتقاد با 

ایمیل بنده مکاتبه نمایید.

abi@fekreabi.net
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100 روش باال بردن سرعت ویندوز

مشکل بسیاری از کاربران سرعت پایین ویندوز و یا عملکرد پایین سیستم هست، 

این مسئله خیلی از دوستان رو کالفه میکنه تا جایی که تصمیم به تعویض ویندوز 

می گیرند و در بعضی موارد با توجه به سخت افزار مناسب سعی در ارتقاء می کنند.

اما باید بگم یک لحظه دست نگه دارید و این سری مقاالت ما رو دنبال کنید، به 

شما تضمین خواهم داد بسیاری از مشکل شما رفع خواهد شد.

در این شماره شروع می کنیم به ارائه روش هایی که روی سرعت ویندوز و سرعت 

عملکرد کامپیوتر شما اثر گذار هستند. در هر شماره تعدادی از این روش ها را 

خدمت شما ارائه خواهیم کرد.

پس در صفحات بعدی و همچنین شماره های بعدی ویژه نامه با ما باشید تا این 

مشکل رو برای شما حل کنیم.
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بعضی از تولید کنندگان نرم افزار بر این باور هستند که برنامه هایشان باید به محض 
اینکه کامپیوتر شما روشن می شود باز شود. این عمل درهم و برهم می تواند بر روی 
سرعت کامپیوتر شما تاثیر بگذارد. خوشبختانه این مشکل به راحتی قابل رفع می باشد.
در ویندوز 7 می توانید با فعال کردن Windows Defender به پایداری سیستم وجلوگیری 

از ورود نرم افزارهای آلوده به کامپیوتر خود کمک کنید.
برای تمیز کردن کامپیوتر هنگام باال آمدن، فقط وارد منوی Start شوید و msconfig را 
تایپ کنید و کلید Enter را بزنید. در قسمت باال شما یک سربرگ به نام Startup خواهید 
دید. بر روی آن کلیک کنید، لیست کل برنامه هایی که برای اجرا در هنگام باال آمدن 

ویندوز زمان بندی شده اند رامشاهده خواهید کرد.

1 . مرتب کردن Startup شما

عملکرد  که  دالیلی  مهمترین  از  یکی 
کامپیوتر شخصی شما به مرور زمان کند 
که  است  زیادی  های  برنامه  شود،  می 
هنگام راه اندازی ویندوز اجرا می شوند.

ااگر از سرعت پایین کامپیوتر به ستوه آمده اید، متوجه خواهید 
شد که برنامه های زیادی در این قسمت انباشته شده است.

اگر نام برنامه ها را می شناسید و نیازی به اجرای آن هنگام باال 
آمدن ویندوز ندارید.
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می توانید تیک کنار آن را برداشته و با زدن کلید OK کامپیوتر خود را مجددا راه 
اندازی نمایید. توجه داشته باشید اگر نام برنامه ای برای شما نا آشنا است پیشنهاد 

می کنم آن را کامال نادیده بگیرید.
2. هارد دیسک کامپوتر خود را تمیز کنید.

به مرور زمان کامپیوتر شخصی تان با فایل های ناخواسته  پر خواهد شد، و این 
مثل  درست  شود.  تر  کند  اطالعات  کردن  باز  سرعت  شد  خواهد  باعث  وضعیت 
از  را  ارزش  آشغال غیر ضروری است، چیزهای بی  از  پر  یک ماشین مسابقه که 

کامپیوترتان حذف کنید.

اولین کاری که شما می توانید انجام 
 Start >  Accessories  دهید رفتن به منو
روی  بر  کلیک  و   > System Tools

در  شاید  است   Disk Cleanup منوی 
این  به  ها  گزینه  ترتیب  شما  سیستم 
 Start > All Programs > شکل باشد

. Accessories > System Tools

ا این کار کامپیوتر شخصی تان برای 
ضروری  غیر  و  موقتی  های  فایل 

بررسی می شود.
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مانند : سطل زباله، فایل های موقت، حافظه موقت اینترنت و سایر گزینه ها، در 
انتها کلید OK را فشار دهید تا عملیات انجام شود. سپس تمامی فایل های اضافی 

حذف می شوند.
اگر کامپیوتر شخصی تان واقعا پر از اطالعات است، و Disk Cleanup به تنهایی 
پاسخگو نمی باشد، پس شما نیاز به یک ابزار قویتر دارید، بنابراین ما یک نرم افزار 
برای شما در نظر گرفتیم که بسیار قویتر عمل می کند. CCleaner یک نرم افزار 
بسیار قوی برای ویندوز شما می باشد. آن  را اجرا کنید و کلید Analyze را فشار 
متعجب  دارد  وجود  شما  کامپیوتر  در  ارزش  بی  چیزهای  قدر  چه  اینکه  از  دهید، 

خواهید شد.

 Run حال بر روی
کلیک   Cleaner
کنید و به پیام های 
 C C l e a n e r
نگاه کنید. پیشنهاد 
برنامه  این  میکنم 
را هر ماه اجرا کنید.
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Defrag کردن کامپیوتر شما  .3
هستند.  قدیمی  کامال  برند  می  باال  را  شما  کامپیوتر  سرعت  که  ها  روش  بعضی 
یادمون میاد که Defraging  یک بخش قدیمی از ویندوز است. قضیه به این شکل 
می باشد، اطالعاتی را در بخش های مختلف هارد دیسک کامپیوتر کپی می کنید، 
مقداری از آنها طی فرآیند خاص خودشان از بین می روند و برخی را کاربر از بین 
خواهد برد، بنابراین یک جور آشفتگی و پراکندگی در هارد دیسک به وجود خواهد 

آمد که سرعت دسترسی به اطالعات را کند می کند.
اطالعات شما در بخش های مختلفی ذخیره شده است، مثال زمانی که می خواهید 
یک عکس یا فیلم را پیدا کنید، ممکن است در هزاران بخش از هارد دیسک شما 

ذخیره شده باشد.

مخصوص   Defragger ویندوز 
خود را دارد، شما می توانید با رفتن 
 Start > Accessories منوی  به 
 > System Tools > Disk

دسترسی  آن  به   Defragmenter

پیدا کنید.
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کلید  سپس  است(   انتخاب  اولین   C درایو  )معموال  کنید  انتخاب  را  خود  درایو 
Defragment disk را بزنید و اجازه دهید ویندوز عملیات جادویی خود را انجام دهد.

این عمل به دلیل جابه جایی و مرتب کردن هزارن سکتور اطالعات، ممکن است 
زمان زیادی نیاز داشته باشد، همچنین قابلیت پاسخگویی سیستم ممکن است در 
حین انجام عملیات از بین برود، به همین دلیل پیشنهاد می کنم در ساعات پایانی 

روز این کار را انجام دهید تا کارهای روزانه شما دچار اخالل نشوند.

Smarty Uninstaller نصب نرم افزار  .4
نرم افزار Smarty Uninstaller را نصب کنید.  نرم افزار حرفه ای و قدرتمند برای 
مدیریت نرم افزار های نصب شده می باشد.شما توسط این ابزارمی توانید به طور 
باعث  امر  این  رایانه حذف کنید که  از رجیستری  را  برنامه های نصب شده  کلی 
افزایش میزان کارایی سیستم می باشد. یکی دیگر از قابلیت های این ابزار جهت 
تا  کرد  خواهد  کمک  شما  به  که  باشد  می  ویندوز   Startup افزارهای  نرم  کنترل 
تنظمیات الزم را انجام داده و تمامی برنامه هایی که هنگام شروع به کار ویندوز 

باال می آیند را مدیریت کنید.
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12روش تبدیل محرمانه فایل ها

1. دانلود کنید و ویدئو را در مرورگر خود تبدیل کنید.
http://bit.ly/media267

Media Converter  یک افزونه )add-on( فایرفاکس می باشد که مستقیما می 

تواند فرمت های مختلفی را در وب تبدیل کند. پس از نصب این افزونه، فقط 
هنگام جستجو در وب وقتی شما با یک ویدئو روبرو می شوید که نرم افزار می 
تواند آن را تبدیل کند، آیکن آن آبی خواهد شد. کلید تبدیل آبی را کلیک کنید و 

یک پنجره پیشنهاد با فرمت های خروجی مختلف برای شما باز می شود.
جهت نصب افزونه به آدرس آبی رنگ در باال مراجعه کنید.

MP3s 2. تبدیل یوتوب موزیک و ویدئو به
www.fastestvideodownloader.com

Fastest  سریعترین روش دانلود از یوتیوب و تبدیل رایگان به MP3 است، 

یک پیشنهاد سریع برای دانلود و ذخیره صدا از فیلم های یوتیوب.
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این نرم افزار برای هر دو سیستم عامل ویندوز و مکOS X  موجود است، و شیوه 
 Custom installation استفاده از آن بسیار ساده می باشد. زمان نصب بر روی
option کلیک نمائید، سپس گزینه unwanted extras را از حالت انتخاب خارج 

 )Paste( را درون کادر بچسبانید  )URL( مورد نظر  یوتیوب  کنید. آدرس ویدئو 
کنید. فرمت تبدیل را انتخاب نموده  و بر روی کلید Download کلیک کنید.

جهت نصب نرم افزار به آدرس آبی رنگ در باال مراجعه کنید.

9

http://www.fekreabi.net


www.fekreabi.net  ویژه نامه فکر آبی

وب سـایـت فـکر آبـی
محیطی برای آموزش علوم کامپیوتر

abi@fekreabi.net
0 9 1 7 6 2 3 0 0 2 9

3. تبدیل فرمت کتاب الکترونیکی از یک فرمت به فرمت دیگر
http://ebook.online-convert.com

کتاب های الکترونیکی در حال محبوب تر شدن هستند، اما فرمت های مختلفی 
تا  را می دهد  اجازه  این  به شما   Online-Convert.com دارد. وب سایت  وجود 
کتاب های الکترونیکی مبتنی بر وب را به یک نوع دیگر تبدیل کنید. فقط فرمت 
خود را انتخاب کنید و تبدیل نمایید. این وب سایت محبوب ترین فرمت ها را 

شامل می شود.

Kindle 4. تبدیل فایل های ورد به قالب
http://bit.ly/mobi267

اگر شما یک Kindle دارید، می توانید اسناد را به آن انتقال دهید. شما نیاز به یک 
تبدیل کننده سازگار دارید. برای دریافت نرم افزار، به لینک باال بروید و بر روی 
 MS باالی سایت کلیک کنید. پس از اجرای نرم افزار بر روی گزینه Download

Word Document کلیک کنید، با زدن کلید اولین Browse فایل مورد نظر خود 

را انتخاب نموده و بر روی Import کلیک کنید.
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 شما می توانید در سمت چپ بر روی لینک Metadata کلیک کنید و مشخصات 
)نام نویسنده، توضیحات، آرم یا تصویر خود و ...( فایل خروجی و دیگر اطالعات 
را ویرایش کنید. پس از انجام نغییرات، بر روی گزینه Build در باال کلیک کنید و 
پس از تبدیل گزینه Open folder containing eBook را انتخاب و Ok را کلیک 
نمائید تا فایل های تبدیل شده را مشاهده کنید. فایل ها تبدیل شده را به دستگاه 

Kindle و یک پوشه مناسب انتقال دهید و به آسانی آن را بخوانید.

5. تبدیل سریع تراک صدا از یک فرمت به فرمت دیگر
www.freac.org

نرم افزار Freac یک ابزار رایگان می باشد، یک ابزار قدرتمند که می تواند تراک 

نماید، شامل فرمت  تبدیل  از فرمت های صدا  به طیف وسیعی  را  های صوتی 
های MP3,MP4/M4A,WMA,ogg,FLAC,AAC and WAV . شما می توانید با 
استفاده از این نرم افزار سی دی های خود را به فرمت های انتخاب شده خودتان 
تبدیل کنید. این نرم افزار برای پردازنده های چند هسته ای بهینه سازی شده 

است )سازگار با اکثر کامپیوتر های شخصی(.
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MKV 6. تبدیل دیسک های ویدئویی به فرمت
http://makemkv.com

اگر شما می خواهید دی وی دی یا دیسک بلوری را تبدیل و یا از آن پشتیبان تهیه 
کنید و در هارد دیسک خود ذخیره کنید، MakeMKV سریع ترین ابزار برای این 
کار است. فقط یک دیسک در درایو قرار دهید و کلید DVD که مقابل شماست 
را برای تبدیل فشار دهید. هیچ نرم افزار اضافی برای تبدیل و یا رمزگشایی نیاز 
نیست، و فایل را با کیفیت باال و با فرمت MKV ذخیره کنید. همچنین با این نرم 

افزار می توانید به صورت مستقیم فیلم ها را بر روی شبکه Stream نماید.

در شماره بعدی 6 روش دوم معرفی خواهد شد، امیدواریم این 6 
روش برای شما مفید واقع شود.
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 نکاتی که برنامه نویسان باید بدانند
اولین نکته در اولین نسخه از ویژه نامه فکر آبی

انجام فعالیت ها با رعایت احتیاط
هر آنچه که شما به انجام آن متعهد شدید را با احتیاط انجام دهید و به نتایج و 

عواقب آن فکر کنید.
هر چقدر که یک برنامه زمان بندی در شروع یک کار راحت به نظر برسد، شما 

نمی توانید از فشار های وارده در بعضی مواقع جلوگیری کنید.
اگر متوجه این موضوع شدید باید بین انجام کار درست و سریع یکی را انتخاب
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کنید که اغلب انجام کار سریع برگزیده می شود چون می توانید بعدا باز گردید و 
آن را تعمیر کنید. وقتی که شما به خودتان، تیم تان و مشتری تان قول داده اید، 
شما باید این راه را انتخاب کنید. اما اغلب انجام فعالیت بعدی، مشکالت جدیدی 
را به همراه می آورد و شما قطعا باید روی آنها تمرکز کنید. این نوع تاخیر در کار 
به عنوان قصور و کوتاهی تکنیکی شناخته می شود که برای شما مطلوب نیست. 
مارتین فولر این حالت را در طبقه بندی قصور تکنیکی، قصور عمدی تکنیکی می 

خواند و نباید با قصور غیر عمدی تکنیکی اشتباه گرفته شود.
قصور تکنیکی مانند یک وام است: شما در کوتاه مدت از آن بهره می برید اما باید تا 
پرداخت کامل آن به آن سود پرداخت کنید. وجود راه های میان بر در کد ها، اضافه 

کردن ویژگی ها به کد شما را سخت تر می کند.
با  آنها زمینه ها را برای آزمایش کاستی ها و نواقص هر نمونه فراهم می کنند. 
گذشت زمان شما عهده دار تعمیرات اصلی می شوید که ممکن است برابر باشد با 
کل انتخاب های طراحی سریع و درست که در راس آنها مشکل اصلی قرار دارد که 
کد ها را برای تصحیح سخت تر می کند. در حقیقت اغلب تنها زمانی کار ها خیلی 

بد انجام می شوند که شما باید مشکل اصلی را برطرف کنید و شما واقعا باید
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برگردید و آن را حل کنید . این مورد زمانی سخت تر می شود که شما واقعا نتوانید در 
زمان معین از عهده انجام آن بر آیید.

زمان هایی وجود دارد که شما باید قصور تکنیکی را انجام دهید تا فرجه ای داشته باشید 
یا قسمت کوچکی از یک ویژگی را انجام دهید. سعی کنید در این موقعیت قرار نگیرید 
اما اگر واقعا به داشتن این موقعیت نیاز داشتید به سمت آن بروید. اما شما باید این قصور 
تکنیکی را دنبال کنید و آن را به سرعت جبران کنید یا کار ها به سرعت در سرازیری 
بی اندازید. فورا تصمیم خود را برای توافق کردن بگیرید و شرح کار خود را در سیستم 

با شماره پیگیری خودتان بنویسید تا مطمئن شوید که آن را فراموش نمی کنید. 
اگر در جدول زمان بندی پرداخت مجدد وام ها به صورت تکراری وجود داشته باشد 
میزان هزینه آن حداقل خواهد بود. اگر وام ها به صورت پرداخت نشده رها شده اند سود 
آن بیشتر خواهد شد و این پرداخت سود باید پیگیری شود تا ارزش آن دیده شود. این 
موضوع به اثر ارزش قصور تکنیکی پروژه روی کار تجاری تاکید دارد و سبب اولویت 

بندی  مناسبی از پرداخت های مجدد می شود.
پروژه  های  ویژگی  به  کنیم  دنبال  و  محاسبه  را  سود  میزان  چگونه  که  این  انتخاب 
بستگی دارد اما پیگیری آن باید توسط خود شما انجام گیرد. قصورات تکنیکی را هر چه 

زودتر پرداخت کنید. این نوعی بی احتیاطی است که انجام می شود.
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مودم ها چونه هک می شوند
امروزه فرهنگ استفاده از مودم های بی 

سیم یا همان وایرلس خودمان بسیار باب 

شده است، زیرا اکثر کاربران دوست دارند 

دستگاه های دیجیتال خود مانند موبایل یا 

تبلت را به اینترنت پرسرعت مجهز کنند.

اما باید بدانید که این مودم ها نیاز به امنیت کافی دارند، حتی مودم هایی که که به 
سیستم وایرلس مجهز نیستند باز هم می تواند هک شوند !

دلیل هک شدن 90 درصد مودم ها این است که کاربران هیچ گاه رمز کاربری و رمز 
عبور اولیه مربوط به تنظیمات اصلی مودم را تغییر نمی دهند.

هر شخصی امروزه می تواند با استفاده از یک نرم افزار پویشگر IP تمام مشترکان 
یک ارائه دهنده سرویس اینترنت را جستجو نمایند و با به دست آوردن IP مشترک
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به وی حمله کنند، به راحتی آدرس IP قربانی را در مرورگر خود وارد نموده و سپس 
با زدن نام کاربری admin و رمز عبور admin یک مشترک بی اطالع و تازه کار 

را مورد هجوم حمالت خود قرار می دهند.
جالب است بدانید گاهی مودم های کاربری با نام support نیز دارند که باید رمز 

عبور آن را نیز تغییر داد.
این حمالت به مودم شما می تواند باعث نابودی حجم دانلود، پایین آمدن سرعت 

سرویس اینترنت و یا حتی قطع اینترنت شما شود.
پس حتما اقدام به تعویض رمز عبود کاربری مودم خود نمایید، برای این کار کافی است 
 Enter در قسمت آدرس مرورگر خود عدد روبرو را وارد نمایید 192.168.1.1 و کلید
را بزنید، حاال اگر شما رمز عبور پیش فرض مودم خود را تغییر نداده باشید می توانید 
با زدن نام کاربری admin و رمز عبور admin وارد پنل مودم خود شوید و اقدام 
به تعویض رمز نمایید. در اکثر مودم ها این IP پیش فرض 192.168.1.1 می باشد و 
اگر با زدن این IP صفحه مودم شما باز نشد به توضیحات مودم خود مراجعه نمایید.
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معرفی کتاب این شماره

اول به این سوال جواب میدم : چرا کتابی که معرفی 
شده است در مورد صنعت کامپیوتر و نرم افزار نیست 
جواب این سوال این است : این سری از کتاب هایی 
معرفی می  آبی  فکر  نامه  ویژه  در  بعد  به  این  از  که 

شوند، مرتبط به تمامی صنایع و علوم هست !
قوانین  تا  باشید،  هم  بهترین  خود  کار  در  اگر  شما 

موفقیت، ثروت، مدیریت و کارآفرینی را ندانید !

به معنای این است که هنوز هیچ چیز نمی دانید، تمامی افراد موفق در هر صنعت و در 
هر شغل و در هر پستی باید این مطالب را بدانند. حال به سراغ معرفی کتاب این شماره 

خواهیم رفت.

بیندیشید و ثروتمند شوید
نویسنده ناپلئون هیل

18

http://www.fekreabi.net


www.fekreabi.net  ویژه نامه فکر آبی

وب سـایـت فـکر آبـی
محیطی برای آموزش علوم کامپیوتر

abi@fekreabi.net
0 9 1 7 6 2 3 0 0 2 9

کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، نوشته ناپلئون هیل، از نخستین و جامع ترین کتاب هایی 
است که در قرن بیستم به معرفی روش های موفقیت در زندگی و کسب و کار پرداخته و 
این روش ها را که تا آن زمان تنها در اختیار معدود افراد موفق بوده، همگانی کرده است. 
اندرو کارنگی، موسس و صاحب غول فوالد  از سوی  اولیه آن  این کتاب که پیشنهاد 
امریکا و دومین نفر در لیست ثروتمندترین افراد تاریخ به ناپلئون هیل ارایه شد و خود 
حاصل مصاحبه نویسنده با نزدیک به پانصد فرد موفق آن دوره از جمله فورد، ادیسون و 
... است، اولین بار هفت دهه قبل و در سال 19۳7 منتشر گردید.کتاب شامل پانزده فصل 
می باشد که به این شرح هستند: اندیشه ثروت است اشتیاق، نقطه شروع همه موفقیت ها 
ایمان تلقین به خود، راه نفوذ بر ذهن نیمه هوشیار دانش تخصصی تخیل، کارگاه ذهن 
نیمه  احساس جنسی ذهن  ابرام قدرت همکاران کیمیاگری  یافته  برنامه ریزی سازمان 
هوشیار مغز، ایستگاه گیرنده و فرستنده اندیشه حس ششم، قلعه درایت شش شبح ترس 
این کتاب با ترجمه مهدی قراچه داغی و توسط انتشارات شباهنگ منتشر شده است. از 
نکات جالب توجه برای کسانی که هم این کتاب را خوانده اند و هم فیلم راز را دیده اند، 
نزدیکی مفاهیم این دو به یکدیگر است. همچنین بیاندیشید و ثروتمند شوید، یکی از سه 

کتایی است که رندی گیج در درس رشد شخصی خود از آن نام می برد.
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با تشکر از شما

از اینکه ویژه نامه ما را برای مطالعه انتخاب نموده اید متشکریم و 

امیدواریم از خواندن آن لذت برده باشید.

جهت مطالعه و دانلود آموزش های بیشتر به وب سایت ما مراجعه 

فرمائید.

قالب های آموزشی در سایت ما به شکل ذیل است

abi@fekreabi.net

http://www.fekreabi.net

