
ها در ياهو مسنجر داليل پاک شدن آفالين  

 

 ها در ياهو مسنجر داليل پاک شدن آفالين
 

هايي است که دوستان براي آنها  مهمترين دغدغه هايي که کاربران ياهو مسنجر با آن مواجه هستند از بين رفتن آفالين يکي از
د داريم به در اين ترفند قص. اين موضوع داليل مختلفي دارد. پرد مي هاي ياهو مسنجر به اصطالح گاهي آفالين. ارسال ميکنند

 .کنيم ها را به شما معرفي اين پيش آمد بپردازيم و راه حل ساده مشاهده مجدد آفالين بررسي داليل مختلف
 
 
 

 :بروند هاي ما از بين شوند آفالين اما داليلي که باعث مي
 
 
 

 پائين بودن سرعت وصل شدن به سرور ياهو
 

کنند، از سرعت پائيني  استفاده مي Dialup رويس اينترنتي تلفني يابيشتر کاربران اينترنتي در ايران از س از آنجايي که
به سرور ياهو بيش  (packets) که ارسال بسته هاي اينترنتي و هنگام وصل شدن به سرور ياهو مسنجر، به دليل اين. برخوردارند

که نصف  در حالي. باره وصل شويدلذا تصور ياهو بر اين مي شود که شما قطع شده ايد و بايد دو از حد معمول طول مي کشد،
با ياهو برقرار شده است، ياهو با ) ولو ناموفق) در اين حالت، به دليل اين که يک ارتباط. شدن را انجام داده ايد Login عمليات

و . و از محل نگهداري آن پاک مي شود. ايد، آفالين ها را براي شما ارسال مي کند احتساب اين که شما به سرور وصل شده
باعث مي شود آفالين هاي شما از  که اين عمل. شما در برقراري تماس با ياهو ناموفق بوده ايد، لذا دوباره وصل مي شويد چون

و به قبل ياهو مسنجر،  5البته در نسخه هاي . ندارد که براي شما ارسال شود زيرا طبق تصور ياهو، ديگر آفاليني وجود. بين برود
 .نمي شدند و خود شما بايد آنها را پاک مي کرديدها پاک  آفالين هيچ وقت

 
 
 
 شانسي در ارتباط اينترنت بد
 

شود، متاسفانه پنجره  (disconnect) طور تصادفي اينترنت شما قطع چنانچه وقتي مسنجر شما در حال باال آمدن باشد و به
کشد تا قطع  وصل شده باشيد، کمي طول مي به ياهو Lan البته چنانچه از پشت. به خود بسته مي شود آفالين هاي شما خود

 .بودن شما به برنامه ياهو مسنجر ثابت شود
 
 

 حد آفالين ها زياد بودن بيش از
 

کنند، معموال در دريافت آفالين ها  از افراد مختلف دريافت مي Send To All کرده اند و مرتبا Add کساني که افراد زيادي آنها را
برسد، تنها تعداد  ک حدي بيشتر آفالين ها را نگهداري نمي کند و چنانچه به بيش از حد مورد نظرياهو از ي چون. مشکل دارند

 .شوند خاصي از آخرين آفالين ها به نمايش در مي آيند و بقيه دور ريخته مي
 
 
 

 کردن به ياهو مسنجر Login دير به دير
 

 .پرد مي ين هاي شمامدت طوالني از ياهو مسنجر استفاده نکنيد آفال چنانچه شما يک
 
 
 

 ها مشاهده مجدد آفالين
 

فعال  ياهو مسنجر را Message Archive خودمان را مجدد مشاهده کنيم؟ بدين منظور بايد قسمت هاي اما چه کنيم که آفالين
 .کنيم

 
 Yes Save All Of My رفته و تيک گزينه Archive قسمت حاال به. برويد Preferences به Messenger بدين منظور از منوي

Messages اکنون. را بزنيد Ok کرده و خارج شويد. 
 



براي مشاهده اين . شود ذخيره مي Message Archive گردد و در داخل مي هايي که براي شما ارسال پس از اين کار تمامي آفالين
 .برويد Message Archive به Contacts قسمت از منوي

 
  !هش رسند طبعأ در اين قسمت هم ذخيره نمي ميشود ولي هرگز به دست شما نمي ارسالهايي که برايتان  دقت کنيد آفالين

  

  

 Yahoo و ایميل در ID حذف آامل

 

پيش اومده باشه آه بخواهيد به واسطه  ممكنه آه تا حاال براتون. اين ترفند مربوط ميشه به پاك آردن اآانت سرويس ايميل ياهو
اين امكان تقريبا ميشه گفت يكي از امكانات پنهاني ياهو . قبلي خود را پاك آنيد ساختن يك اآانت ايميل جديد ، بخواهيد ايميل

 : اين لينك مراجعه آنين براي اين آار ابتدا شما بايد به.آه به طور آشكارا در اختيار آاربرانش قرار نداده است
 https://edit.yahoo.com/config/delete_userوارد يكي از صفحه هاي سايت ياهو .لينك آليك مي آنيد  وقتي آه بروي اين

 را وارد آنيد سپس وارد صفحه ايميل خود را آه مي خواهيد پاك شود PASSWORD و USER ميشويد،سپس در اين صفحه نام
 و يا همون YES آنيد،اآنون بروي آليد ديگه ايي ميشيد،در اين صفحه هم در قسمت پايينش دوباره يوزر و پسوردتون رو وارد

Terminate this Account آليك آنيد.  
 

  .ي هم ندارهراه برگشت بدين ترتيب ايميل شما به طور آامل از روي سرور ياهو پاك ميشه و هيچ: نکته 

  

 Online همزمان) ای دی( با بيش ازيک

 

 . را انتخاب آنيد my profiles را انتخاب آرده و در منويي آه باز ميشود گزينه login در يا هو مسنجر خود به منو باال برويد و گزينه
 

صفحه اي باز ميشود  حال.مشاهده ميشود روي آن آليك آنيد  Create/edit my profiles ميشود آه در آن گز ينه بعد پنجره اي باز
صفحه اي باز ميشود آه تقريبا . روي آن آليك آنيد . ببينيد  را Create New Public profile آه باالي آن صفحه ميتوانيد گزينه
آه  id گزينه ها را پر آنيد و در اولين قسمت آه يك آادر بزرگ است. يد ميساز email در آن مشابه صفحه ايست آه شما

 sami_13_xx: اصلي خود بسازيد،بنويسيد مثال id ميخواهيد به عنوان زير مجموعه براي
 
 creat دآمهدر پايين صفحه ) تيك نزنيد  البته قسمتي را آه ميپرسد ايميل اصلي نمايش داده شود را( از اينكه فرم را پرآرديد  بعد

profile  حال اگر.را بزنيد id قبال اشغال نشده باشد صفحه اي باز ميشود آه نمايان گر ساخت مورد نظر شما id مجازي(جديد ) 
 وآار ساخت آيدي تمام است.ميباشد

 id برويد بايد ياهو مسنجر خود profile سپس دوباره به قسمت.دوباره وصل شويد  حال يك بار از ياهو مسنجر خود خارج شويد و
 .بصورت تيك خورده آنجا باشد,را آه ايجاد آرده ايد  مجازي

عوض  شما به صورتي است آه ميتوانيد آن را id دوست خود چت آنيد در صفحه اي آه باز ميشود حال مثال شما ميخواهيد با
ديگر  id د آه عنوان فرستنده آنميشو براي دوست شما صفحه اي ديگر باز.ديگري چت آنيد id آنيد و سپس با دوست خود با

 id ضمنادراين روش شما فقط ميتوانيدتاشش. آند add ديگر id با آن و حتي طوري است آه مي تواند شما را. شما ميباشد
 .کنيد مجازی درست

 
د نفرداد وبرای به يک يا چن pm در روش فوق نميتوان همزمان با چند آيدی وارد يک روم شد بلکه فقط ميتوان:اينکه  نکته آخر *

 بايستی برنامه های مرتبط را نصب کرد که يکی از اون ها. شد  بطور همزمان وارد يک يا چند روم id اينکه بتوان با چند
Magic_login است  

  

  

  

  

  

  

  



 رم باال بردن سرعت کامپيوتر با کاهش دادن فضای اشغال شده یاهو مسنجر در

 

نرم افزار مقدار فضای بيشتری از رم را اشغال  در هر ورژن جدیدی که از یاهو مسنجر عرضه ميشود ، این
در این ترفند قصد داریم . کندی بسيار زیاد سرعت کامپيوتر ميشود این اشغال کردن فضای رم باعث. ميکند

 به شما معرفی کنيم که با بهره گيری از آنها ميتوانيد این ميزان فضای اشغالی را روش بسيار عالی را 3
از فضای رم را  41,164K به طور طبيعی یاهو مسنجر. کار با کامپيوتر را باال ببرید بکاهيد و در نتيجه سرعت

 .استفاده ميکند
 های اضافی پاک کردن پالگين -1

این . یاهو مسنجر استفاده نميکند مطمئنأ هر کاربری از پالگين های نصب شده به طور پيش فرض بر روی
برای پاک کردن پالگين های اضافی ، به یاهو مسنجر  .يکنندپالگينها مقدار زیادی از فضای رم را اشغال م

که  Plug-ins Manager در پنجره. کليک کنيد Choose a Plugin روی Actions سپس از منوی. لوگين کنيد
اکنون . صبر کنيد تا پالگين های نصب شده لود شوند. بروید My Plug-ins به تب برای شما باز ميشود

کنيد تا  ها را ببينيد و در صورت تمایل روی عالمت سطل آشغال کنار هر پالگين کليک این پالگين ميتوانيد
 .پالگين پاک شود

 مسنجر پاک کردن تبليغات یاهو -2
وارد ميشوید تبليغات تجاری  هنگامی که وارد چت رومهای مختلف و همين طور خود صفحه یاهو مسنجر

پينشهاد ميکنم این . شما را اشغال ميکنند ند اینترنتمختلف مقدار فضایی از رم و همين طور پهنای با
 Y.addsRemover تبليغات یاهو ، ميبایست نرم افزار کوچکی به نام برای پاک کردن. تبليغات را پاک نمایيد

 Y.addsRemover-By-Tarfandestan.com.exe حالت فشرده خارجش کرده و فایل سپس از. را نصب کنيد
 دکمه پيشنهاد ميشود. توانيد در برنامه ، تبليغات قسمتهای مختلف یاهو را پاک کنيداکنون مي .را اجرا کنيد
Select All تبليغات روی دکمه در پایان برای پاک کردن. را بزنيد تا تمامی تبليغات انتخاب شوند Remove 

Selected Ads کليک کنيد. 
 Classic استفاده از پوسته -3

این کار باعث سنگين . فرض تغيير داده باشيد ممکن است شما پوسته یاهو مسنجر را از حالت پيش
. استفاده کنيد Classic پيشنهاد ميشود از همان پوسته سبک .شدن یاهو و اشغال فضایی از رم ميشود

اکنون . کنيدکليک  Change Skin روی Messenger به یاهو مسنجر ، از منوی برای این کار پس از لوگين
  .کليک کنيد OK را انتخاب کرده و روی Classic پوسته ميتوانيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  باز آردن چندين ياهو مسنجر به طور همزمان بدون برنامه

  

  

ولي همانطور آه ميدانيد بيشتر از يك بار نمي حتما خيلي از شماها بيشتر از آي آيدي در ياهو داريد ، . دوستان  سالم 
 . مي توانيد به طور همزمان با چند آيدي متفاوت چت آنيدپس هيچوقت ن. توانيد برنامه ياهو مسنجر رو باز آنيد 

   
مي باشد  Multi Loginمعروفترين آن ها . برنامه هاي مختلفي وجود دارند آه اين محدوديت رو براي شما از بين مي برن 

لذا استفاده از اين برنامه . جاسازي آرده امردي آرده و يك تروجان رو در برنامه آه نويسنده ي اين برنامه در حق تمام مردم ن
  .من خودم اوليل آه دانلودش آردم آنتي ويروسم اجزاي اجراشو نداد . ها اصال توصيه نميشه 

   
  . مون آاري آه اون برنامه ها براتون انجام ميدن رو به شكل خيلي بهتر بهتون آموزش ميدم من ه

   
حال به . رو بزنيد  Enterرو تايپ آنيد و دآمه  regeditدستور  Runبراي اينكار درون . ابتدا وارد رجيستري ويندوزتون بشيد 

  : رو انجام بديد تا در اخر بتونيد چندين و چند تا ياهو مسنجر باز آنيدترتيب مراحل زير 
   

  : ابتدا مسير زير رو از منوي سمت چپ باز آنيد
   

HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\Pager\Test 
  

 :اگر مراحل رو درست رفته باشيد بايد صفحه اي مانند زير براتون در سمت راست ظاهر بشه 
   

  
   

  :مانند زير . آليك نماييد  Dword Valueگزينه ي  Newو از منوي  سمت راست صفحه راست آليك آنيدحال بر روي 
   



  
   

  .قرار بديد  Plural   آرديد رواسم آليد جديد آه توليد 
   

  
   

  .تغيير دهيد  1سپس مقدار آن را به . دوبار بر روي آليد جديد آليك آنيد تا پنجره زير باز شود 
   



  
   

  :حال بايد پنجره نهايي شما اينگونه شده باشد . آليك نماييد  Okبر روي 
   

  
   

پس از ريست مي توانيد بي . خودتونو ريست آنيد تا تغييرات اعمال شوند يك بار سيستم  حاال. ديگه آار تموم شد 
  :زير  مانند شكل. نهايت ياهو مسنجر به طور همزمان با هم باز آنيد 

   

  
 

 

 

   



 تمامی پيام ها در یک پنجره

 

 
 تا حاال شده از بس بهتون پی ام ميدن از شلوغی صفحه کالفه بشيد ؟  .سالم  

  :منظورم این مطلبه . توی یکی مطالب گذشته برنامه ای رو معرفی کردم که این مشکل رو رفع می کرد 
   

http://www.iroweb.com/index.php?Post=74  
   

اگر دقت کرده باشيد سعی ميکنم در آموزش ها و ترفندهایی که خدمت . حاال یک کاری ميخوام یاد بدم که دیگه آخرشه  
  .لذا در این آموزش هم از خود ویندوز کمک می گيریم . شما دوستان ارائه ميدم کمتر از برنامه آماده استفاده کنم 

   
قضيه از این قراره که ميخوایم یک کاری کنيم که تمامی پی ام های دوستانمون در یاهو مسنجر تنها در یک پنجره نمایش  

  :به عکس زیر نگاه کنيد متوجه موضوع می شوید . داده بشه 
   
   

  
   

  :خوب بازم مثل هميشه دست به دامن رجيستری ویندوز می شيم 
  :ابتدا رجيستری رو باز کنيد و مسير زیر رو دنبال کنيد 

   
HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\pager  

   
  :مانند تصویر زیر . قرار دهيد  ١دار آن را بسازید و مق Dwordاز نوع  Tabbed IMحاال از پنجره سمت راست کليدی نام 

   
   



  
      
   

  .حاال یاهو مسنجر خود را مجددا باز نمایيد تا تغييرات را مشاهده نمایيد 
   

من تمام مراحل رو خودم انجام ) واقعا هم کمی خطرناکه ( رجيستری ویندوز ترس دارند برای دوستانی که از دستکاری در 
ميتونيد فایل زیر رو دریافت کنيد و این امکان رو به یاهو مسنجر خود . دادم و به صورت یک فایل رجيستری خروجی گرفتم 

  .اضافه نمایيد 
   

  دانلود فایل ها 
   
   

  :در هرصورت از آخر پنجره ارسال پيامتون اینجوری ميشه 
   
   

  
   



  
   

  
   
   

  .موفق باشيد  
  
  
 

:ترفند در ایميلهای یاهو 4  

 

  :سپس ترفندهاي زير را اجرا کنيد .شويد YAHOO MAIL وارد صفحه MAIL.YAHOO.COM براي استفاده از ترفندهاي زير ابتدا از
 

 شده هاي مسدود آدرس -1
 
 

   OPTIONS بدين منظور روي لينک. جانب آنها ايميلي براي ما ارسال شود را مسدود کنيم خواهيم از هايي که نمي بدين وسيله قصد داريم تا آدرس

  خواهيد از جانب او ايميلي  ايميل فردي را که مي ADD BLOCK در اين صفحه در قسمت. برويد BLOCK ADDRESSES در صفحه بعد به. کليک کنيد

  .توانيد مسدود کنيد نفر را مي 500حاضر شما ايميل  در حال. براي شما نيايد را وارد کنيد
 

 هاي قرار گرفته شده در صفحه تعداد ايميل تنظيم -2
 
 

  اگر قصد پاک کردن . جاي بگيرد INBOX هاي وارد شده در هر صفحه را تنظيم کنيد که در هر صفحه توانيد تعداد ايميل ترفند مي با استفاده از اين

  مجدد به OPTIONS براي اين کار پس از رفتن به صفحه. تواند کار شما را آسان تر کند يم کليه ايميل هايتان را داشته باشيد اين روش

 GENERAL PREFERENCES حال در قسمت. برويد MESSAGES PER PAGE  اين اعداد . را انتخاب کنيد 200و  100،  50 ، 25،  10يکي از اعداد  

  .را بزنيد تا اطالعات ذخيره شود SAVE در پايان دکمه .ها در هر صفحه است نمايانگر تعداد ايميل
 



 
 

 ارسالي هاي نام شما در ايميل -3
 
 

   کنيد يک نام خاص باشد تا نام و نام خانوادگي تان که در ابتداي ثبت نام ارسال مي هايي که ممکن است دوست داشته باشيد نام شما در ايميل

  در قسمت GENERAL PREFERENCES سپس و OPTIONS هاي ارسالي پس از مراجعه به تان در ايميل براي تنظيم نام. وارد کرده ايد

 FROM NAME استفاده از دکمه يک نام براي خود در نظر بگيريد و با SAVE غييرات را ذخيره کنيدت.  
 

 افراد فرستنده ايميل IP مشاهده -4
 
 

  منظور پس از مراجعه  بدين. شان مشاهده نماييد برايتان ايميل ارسال کرده اند را پس از باز کردن ايميل افرادي که IP توانيد بدين وسيله شما مي

   SHOW ALL HEADERS ON INCOMING MESSAGES دوم يعني گزينه HEADERS در قسمت. برويد GENERAL PREFERENCES ، به OPTIONSبه

   IP توانيد مي X-ORIGINATING-IP تان باز کنيد در قسمت INBOX اکنون هر ايميلي را که در. کليک کنيد SAVE روي دکمه در پايان. را انتخاب کنيد

   .ارسال کننده را مشاهده نماييد

 
 TARFANDESTAN.COM:  منبع

 

 

 لوگين شدن به یاهو مسنجر بدون نياز به نصب نرم افزار یاهو مسنجر

 

 ID به راحتی به AOL و Yahoo Messenger,MSN Messenger افزار های با استفاده از این سایت ميتونين بدون استفاده از نرم
 مراجعه کنين درست مثل یک مسنجر خود در این سایت ها

بروید و در باکس مربوط به هر مسنجر یورز نيم و پسورد  messenger.net-http://www.e برای این کار تنها کافی است به سایت
 .کليک کنيد Login دکمه خود را تایپ نمایيد و بر روی

 .امکانات موجود استفاده کنيد بينيد و از تمامیحال ميتوانيد صفحه یاهو مسنجر خود را ب
  بار امتحان کردم و مشکلی پيش نيومده 2-3باشه چون خودم  درضمن در مورد اینکه پسوردتون لو بره خيالتون راحت

 

 


