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آموزشی کد سیتیپایگاه تخصصی 

به زبان فارسیآموزشی فیلم هايدانلود 
پروژه هاي دانشجویی–مقاالت آموزشی–کتاب الکترونیکی-دانلود نرم افزار

تحصیل در خارج–موقعیت هاي شغلی –دانشگاه –اخبار کنکور 

همه و همه در وب سایت کد سیتی
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ایمیل شماجدیدترین مطالب آموزشی در دریافت 
و زبان اصلی فارسیدریافت جدیدترین فیلم هاي آموزشی

دریافت جدیدترین کتابهاي آموزشی 
دریافت جدیدترین مقاالت آموزشی

دریافت جدیدترین پروژه هاي دانشجویی
....و 

مطالب سایت در گروه کد سیتی عضو شویدجهت دریافت جدیدترین 

کلیک کنید جهت عضویت در گروه اینجا
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هب انم خالق
پیشگفتار

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم...
... روزگاری بــود کــه یــک کشــور بــزرگ بودیم.مــردم بزرگــی داشــتیم و بــه بزرگــی از 
ــد.در اقتصــاد ، علــم، سیاســت، نظامــی گــری و پاکنــژادی ســرآمد  مــا یــاد مــی کردن
بودیــم. در اوج قــدرت بودیــم و در جهــان عدالــت را حکــم فرما مــی کردیــم. از آن دوران 
سالهاســت کــه مــی گــذرد و دیگــر حتــی خودمــان هــم نمــی توانیــم بــاور کنیــم کــه 
تخــت جمشــید و کاخ هــا و عمــارت هــای جــای جــای ایــران، ســاخته دســت پاکبــازان 
و پــاک نژادانــی اســت کــه از همیــن خــاک ســربرآورده بودنــد. دیگــر بــاورش ســخت 
ــرزن و امیــر کبیــر و ســلمان فارســی و  ــه خــود بقبوالنیــم، آریــو ب شــده اســت کــه ب

هــزاران اســطوره ای کــه در تاریــخ افتخــار آفرینــی کردنــد هــم وطنــان مــا بودنــد.

تقریبــا همــه دوســتانی کــه در تاریــخ ایــران کاوش مــی کننــد قبــول دارنــد کــه ایــران 
بــه جهــان ســوم تعلــق نــدارد. چــه شــد کــه بــه ایــن روز افتادیم؟چــه کســی مقصــر 
ــا  ــه کج ــتیم ب ــال گش ــه س ــن هم ــم ؟ ای ــر بگردی ــال مقص ــد دنب ــی بای ــا ک ــت؟ ت اس
ــد مگــر آنکــه مــردم آن  رســیدیم؟ بزرگــی مــی گفــت : هیــچ ملتــی عقــب نمــی مان
ملــت عقــب ماندگــی را قبــول کننــد. تــا کــی بایــد در تاریــخ بــه دنبــال اســطوره هــا 
باشــیم و بــا خوانــدن شــجاعت فــان ســردار و جــال فــان پادشــاه و پاکدامنــی فــان 
زیبــاروی بــه خــود و نــژاد خــود آفریــن بگوییــم و بــه ایرانــی بــودن مــان ببالیــم و بعــد 
بــاز هــم روز از نــو و روزی از نــو و هیــچ تاشــی بــرای نزدیــک کــردن شــخصیت مــان 
ــا  ــم!! ت ــرفت کنی ــدان پس ــرعتی دو چن ــا س ــچ، ب ــه هی ــم ک ــا نکنی ــطوره ه ــه آن اس ب
کــی بایــد در تاریــخ تمــدن مــان بــه دنبــال قهرمــان بگردیــم و خودمــان دســت روی 
دســت بگذاریــم و وقــت خودمــان را بــا الیــک کــردن پســت هــای فــان ســایت یهودی 
بگذرانیم!!!یعنــی واقعــا ســهم مــا در پیشــرفت کشــور فقــط و فقــط خواندن زندگــی نامه 
بــزرگان اســت؟؟!! شــما را نمــی دانــم ولــی اعتقــاد دارم اگــر کســی ســاعت هــا وقــت 
خــود را صــرف خوانــدن کتابــی نفیــس کنــد، ولــی پــس از اتمــام آن کتــاب تغییــری 
در رفتــارش بــه وجــود نیامــده باشــد، وقــت خــود را تلــف کــرده اســت.)ای کاش مــی 
رفــت پــی همــان الیــک کــردن!!!( ســاعت هــا در شــبکه هــای اجتماعــی پســت هــای 
ــار  ــی هیــچ تغییــر مثبتــی در رفت ــران باســتان را الیــک مــی کنیــم ول ــه ای ــوط ب مرب
ــرای بهتــر کــردن اوضاعمــان در مــا  و کردارمــان ایجــاد نمــی شــود و هیــچ اراده ای ب
ایجــاد نمــی گــردد. آگاهــی از پیشــینه و تاریــخ الزمــه هــر پیشــرفتی اســت، چــرا کــه 
بایــد از اشــتباهات درس گرفــت، نقــاط ضعــف را حــذف و نقــاط قــوت را تشــدید کــرد. 
ــل  ــدن وی ــخ تم ــاب تاری ــم!! در کت ــی افتی ــن م ــام پایی ــرف ب ــم از آن ط ــا داری ــی م ول

دورانــت نوشــته شــده اســت:

http://www.codecity.ir


هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نخواهد شد مگر آنکه از درون نابود شده باشد!!

بــاور داشــته باشــید کــه خودمــان مقصریــم. تــا وقتــی کــه جــوان ایرانــی کــه آینــده 
ــدن  ــم دی ــط فیل ــه اش فق ــاعات روزان ــدی س ــه بن ــت در بودج ــت اس ــن مملک ــاز ای س
ــچ  ــد، هی ــاظ کن ــر را لح ــل دیگ ــی حاص ــد کار ب ــازی و چن ــردن و ب ــوش ک ــگ گ و آهن
ــرون  ــود را از آب بی ــم خ ــد گلی ــی توان ــوان نم ــد.این ج ــد ش ــب نخواه ــاری کس افتخ
بکشــد، چــه رســد بــه آنکــه مســبب پیشــرفت یــک کشــور در بیــن ایــن همــه دشــمن 

شــود. 

بر سر گور کشیشی در کلیسای وست مینستر نوشته شده است: 

(( کــودک کــه بــودم مــی خواســتم دنیــا را تغییــر دهــم . بــزرگ تــر کــه شــدم متوجــه 
شــدم دنیــا خیلــی بــزرگ اســت مــن بایــد انگلســتان را تغییــر دهــم. بعدهــا انگلســتان 
را هــم بــزرگ دیــدم و تصمیــم گرفتــم شــهرم را تغییــر دهــم. در ســالخوردگی تصمیــم 
گرفتــم خانــواده ام را متحــول کنــم. اینــک کــه در آســتانه مــرگ هســتم مــی فهمــم 
کــه اگــر روز اول خــودم را تغییــر داده بــودم، شــاید مــی توانســتم دنیــا را هــم تغییــر 

دهــم.))

اگــر از وضــع امــروز خــودت ناراضــی هســتی، هــم اکنــون تغییــر را از خــودت شــروع 
ــر را از  ــد، تغیی ــی کنن ــت کار نم ــئولین درس ــی از مس ــی بعض ــی کن ــر م ــر فک ــن. اگ ک
ــان  ــه جوان ــه آنک ــر ن ــی. مگ ــری باش ــئول بهت ــده مس ــا در آین ــن ت ــروع ک ــودت ش خ
ــه  ــود. ب ــد ب ــردا خواهن ــروز مســئوالن ف ــان ام ــروز شــدند و جوان ــروز مســئوالن ام دی
انتظــار قهرمــان نبــاش کــه هیــچ ملتــی ســعادت منــد نمــی شــود مگــر آنکــه همــه 

ــند. ــه آن بکوش ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــعادت را بخواهن ــت س ــردم آن مل م

 مــا در یــک کشــور اســام محــور زندگــی مــی کنیــم و قانــون اساســی مــان برطبــق 
ــه قــول دکتــر شــریعتی زیباتریــن جلــوه اســام اســت، نوشــته  مذهــب شــیعه کــه ب
شــده اســت. مردمــان بزرگــی داریــم و پشــت رهبرمــان مثــل کــوه ایســتاده ایــم. ولــی 
بــا وجــود ایــن همــه ســرمایه تــا وقتــی کــه مــن و تــو جــوان در راه قدرتمندتــر کــردن 
ــز  ــر اکــرم )ص( نی ــه بارهــا و بارهــا توســط پیامب کشــورمان در همــه ی عرصــه هــا ک

تاکیــد شــده اســت گام برنداریــم، همــواره در خطریــم و در حاشــیه خواهیــم مانــد. 

ــه  ــتم ب ــاد توانس ــیار زی ــیار بس ــت بس ــا زحم ــال و ب ــک س ــدت ی ــاب را در م ــن کت ای
تحریــر درآورم. ایــن کتــاب نوشــته نشــد کــه ماننــد هــزاران کتــاب دیگــر در قفســه 
هــای کتــاب فروشــی هــا  خــاک بخــورد و بــه قیمــت ناچیــزی کــه حتــی از بهــای یــک 
پــورس کلــه و پاچــه هــم کمتــر اســت بــه دســت شــما برســد!!! شــما بــا خوانــدن ایــن 
کتــاب بــه یــک متخصــص در وینــدوز ســون تبدیــل خواهــی شــد ولــی هدفــی کــه مــرا 
ســاعت هــا پشــت کامپیوتــر نشــاند هیچــگاه ایــن نبــوده اســت. ایــن مملکــت بــرای 
پیشــرفت کــردن بــه مهنــدس کامپیوتــر نیــاز نــدارد!!! در ســایت shahsavaran.com منتظــر 

اســطوره هایــی کــه مــی خواهنــد پرچــم داران تغییــر باشــند هســتیم. 
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بــه امیــد روزی کــه جوانــان ایــن مملکــت چــرخ صنعــت ایــن کشــور را چنــان بچرخانند 
کــه در صــدر بهتریــن هــای جهــان قــرار بگیریــم و دیگــر تحریم نشــویم.

 بــه امیــد آنکــه بــه حــدی در نظامــی گــری پیشــرفت کنیــم کــه دیگــر رئیــس پلیــس 
هیــچ اســتان همســایه ای، نــه نــه ببخشــید، هیــچ کشــور همســایه ای!! جــرات نکنــد 

ایــران را تهدیــد بــه جنــگ کنــد.

 به امید آنکه دیگر در فرودگاه هیچ کشوری ایرانیان را بازرسی بدنی نکنند!!

بــه امیــد روزی کــه زورگویــان شــیطان صفــت از تــرس قــدرت ایــران جــرات نکننــد 
علیمحمــدی هــا و احمــدی روشــن هــا و دیگــر پرچــم داران پیشــرفت را تــرور کننــد.

ــایت  ــای س ــتری ه ــن مش ــان بهتری ــد: ایرانی ــا نگوین ــر آمارگیره ــه دیگ ــد آنک ــه امی ب
ــد. هــای غیــر اخاقــی ان

بــه امیــد روزی کــه دیگــر بــا خوانــدن تاریــخ پــر فــراز و نشــیب تمــدن غنــی مــان، آه 
نکشــیم و نگوییــم: چــه بودیــم و چــه شــدیم ...

به امید ایرانی آباد تر از امروز

مردم من لیاقت بهترینها را دارند. مردم من باید بر جهان سروری کنند.

گان را از این کشور کواته می کند گان ی رهکسی هک دست بی ی رهبر، جانم فدا ی اریان، جانم فدا جانم فدا
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35                                             Preview pane

36                                               Navigation pane

36                                                Details pane

36 اصول کار و تنظیامت پنجره های کامپیوتر                      

37                                navigation pane فعال سازی

37                                                           Collapse

37                                                            Expand

39                                                Preview pane کار با

40                                              Details pane کار با

40                                                Menu bar کار با

41                                            menu bar فعال سازی

41                                            address bar کار با

42 چینش                                                              

43                                              cascade windows
43      show windows side by side و show windows stacked

43 مقایسه دو پنجره                                         

44   computer روش های تغییر چینش در پنجره های

46 اعامل یک نوع چینش به کلیه پنجره های زیر مجموعه  

47                                               details کار با نوار

47   details اضافه کردن یا برداشنت یک گزینه خاص در نوار

48                                details جست و جو با کمک نوار

48                              details مرتب سازی با کمک نوار

49 گردش در بین پنجره های باز                                     

ظاهر سازی فرمت فایل ها                                49

50                                                               rename

50 Rename کردن دسته جمعی                                   

ساخت یک آیکن بدون نام                                51

51 تغییر آیکن یک فولدر                                         

53                               desktop  تغییر آیکن های سیستمی

54 تغییر آیکن یک برنامه                                          

55                                                      New folder
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55                         desktop در محیط new folder ساخت

56 ساخت new folder در پنجره های کامپیوتر                   

57                                                libraries کار با

58 افزودن یک فولدر به کتابخانه                                  

ساخت یک library جدید                                 58

59                 library تقسیم بندی فایل ها به کمک

60                               library حذف یک آیتم از لیست

روش رتبه دهی                                               61

62 روش برچسب زدن                                       

63                               favorites افزودن یک آیتم به

64                                  favorites حذف یک آیتم از

64                                favotites بازیابی تنظیامت

مرتب سازی فایل ها                                                64

64                                                sort by کار با

65                                                group by کار با

65 روش های انتقال                                                

67                                                        Send to

69                                                              Drag

69                                              drag کاربردهای

69                                                              delete 

70                                                    Recycle bin

70                                   recycle bin کردن از Restore

71                                 recycle bin خالی کردن

71                                                recycle bin تنظیامت

72                            redo delete و undo delete کار با

72                                                undo delete

72                                                Redo delete

73                                                          Search

73 جست وجو در پنجره های کامپیوتر                           

73 جست و جوی پیرشفته در پنجره های کامپیوتر                

74 جست و جوی محتویات                                            

78                                                  search again in

78                                                  custom کار با

79                                           start جست و جو در

79 حذف سوابق جست وجو                                       

80                               search عدم منایش سوابق

81                                                                 Index

82 اصول انتخاب در ویندوز                                          

84                                                               Hidden

84 مخفی سازی                                                          

85                  hidden ظاهر سازی و خروج از حالت

87                           hidden جلوگیری از منایش فایل های

فصل 7-مدیریت هارد و پارتیشن بندی


93  پارتیشن بندی  

94  کم کردن حجم یک درایو 

95
  حذف یک درایو 

95  گسرتش دادن یک درایو 

96   ایجاد یک درایو جدید  

98   )vhd( ایجاد درایو مجازی  

100  حذف موقت یک درایو مجازی  

101   استفاده مجدد از یک درایو مجازی  

102  تغییر نام سیستمی  یک درایو  

103   dynamic به fix تغییر فرمت  هارد از 

104   fix به dynamic تغییر فرمت  هارد از  

104  تغییر فرمت درایو  

105 مرتب سازی درایو های هارد دیسک 

107   برنامه ریزی برای مرتب سازی  

108  disk cleanup کار با 

فصل 8-اجرا فایل و برنامه اجرا کننده


111 اجرای یک فایل 

112 انتخاب یک برنامه به عنوان پیش فرض  

114   windows media player پخش موزیک در

116   taskbar اجرای موزیک از روی

116   playlist ایجاد یک

119   playlist سازماندهی به

119 پخش فیلم  

120  Default programs

122   Windows media center

122 اجرای setup ویندوز مدیا سنرت  

123 ساخت یک لیست پخش 

فصل 9-مدیریت تصاویر


127   Paint 

127   paint باز کردن یک عکس با 

128  حکاکی برروی عکس  

129  برش، تغییر اندازه عکس و چرخش  
130  ذخیره عکس  

130   Windows photo viewer

131 روش های عکس گرفنت از پنجره های کامپیوتر  

فهرست مطالبفهرست مطالب
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131   psr کار با 

132  psr تنظیامت  

133   snipping tool عکس گرفنت به کمک  

133   snipping tool کار با  

135   print screen عکس گرفنت به کمک  

فصل 10-فشرده سازی


137 فرشده سازی فایل ها 

138  zip خروج از حالت

138 استفاده از iexpress wizard برای فرشده سازی فایل ها 

139 ساخت یک فایل فرشده با قابلیت نصب  

143 ساخت فایل فرشده 

146  sed ساخت یک فایل فرشده به کمک یک فایل

فصلautoplay-11 و حافظه جانبی


148 حافظه جانبی چیست  

148 خارج کردن حافظه  

149 Readyboost چیست  

150   readyboost غیرفعال کردن

150   Autoplay

151   autoplay غیرفعال کردن سیستمی

152  Local group policy در autoplay غیرفعال کردن

فصل12-رایت دیسک به کمک ویندوز


155   USB flash دیسک های مشابه با

156 دیسک های عادی  

157   Windows DVD maker

فصل 13-اینترنت


167   connection ساخت 

167   dial-up برای connection ساخت 

169   ساخت conection برای adsl و اینرتنت پررسعت  

170  اتصال به وایرلس  

170  Firewall 

171  خاموش و روشن کردن فایروال  

172  firewall قطع اتصاالت ورودی یک برنامه با 

176   firewall قطع اتصاالت خروجی یک برنامه با 

177  غیرفعال کردنfirewall یک برنامه  

177   Internet explorer 

180   navigation bar ترشیح قسمت های مختلف 

182   Favorites bar 

183   favorites ورود به سایت های لینک شده در 

183   favorites افزودن لینک یک سایت به 

184  Home page تنظیم 

185   home page حذف یک لینک از 

185   Close current or all tab s 

186   new tab باز کردن 

186  ie8 گرفنت از صفحات Print 

186  Work offline 

187   temporary تنظیامت 

189   history کار با 

190  history حذف 

191   most visited و quick tabs کار با 

192  Most visited 

192   Hyperlink 

193   Feeds  

195  web slice و rss تنظیامت  

196   ie8 بازیابی تنظیامت پیش فرض  

197   Inprivate browsing  

198   Zoom  

199  Accelerator 

199  accelerator افزودن گزینه های جدید به 

201   مدیریت accelerator  ها  

202   content advisor کار با 

206   content advisor تغییر تنظیامت  

jump و start-14 فصل


209  start تنظیامت کلی منوی

211    start کردن در منوی pin روش های

211  start کردن در منوی unpin روش های

212   Jump list 

212  jump کردن در منوی pin روش های

213   jump کردن از منوی unpin روش های

run فصل 15-منوی


216   run کار با منوی

217  run دستورات منوی

219   run پیدا کردن دستورات منوی
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فصل 16-زبان


221   keyboard زبان

224   Change system locale

فصل 17-واژه پردازها


227 واژه پرداز های ویندوز 7  

227   Notepad

228 فونت 

228   notepad تنظیامت صفحه در

229 اصالح متون  

230   Time and date

230 پاک کردن منت  

231   Wordpad

231 اجرای اسناد  

232 جهت و سطر تایپ  

233 فونت  

235 افزودن عکس به منت 

235 تغییر اندازه عکس  

235 افزودن محیط هایی از برنامه های دیگر 

236 تصحیح و عیب یابی  

236   Replace

237   quick access شنایی با بخش

237   redo و Undo

238 ذخیره سند  

239   Sticky notes

فصل 18-نصب نرم افزار و درایور


242 نصب و حذف نرم افزارها 

243 تغییر نسخه نرم افزار  

244   Compatibility mode

245 دسرتسی به فایل های نصب یک برنامه  

246   Driver

246  درایور چیست  

246 چک کردن درایورها  

247 رفع اشکال از درایور های مشکل دار 

249 چگونه برنامه های پیش فرض را غیرفعال کنید  

فصل 19-نصب ویندوز و به روزرسانی آن


251  bios تنظیامت

252 نصب ویندوز  

258   update windows آشنایی با

259   windows update تنظیامت مربوط به

فصل 20-بازیابی
 

262 Restore point چیست  

264   system restore فعال کردن  

266  ساخت و استفاده از restore point  ها  
268  restore point ساخت یک  

269  previous versions تنظیامت 
271   previous versions بازیابی فایل ها به روش 
272   windows easy transfer کار با 
272 الف پشتیبان گیری  

275   بازیابی  

278   system recovery options بازیابی از طریق 
281   startup repair کار با 
281  راه اندازی سیستم با آخرین تنظیامت سامل  
282   registry پشتیبان گیری از کل  

283  بازیابی تنظیامت registry به کمک فایل پشتیبان  
286  تهیه پشتیبان از فایل ها  
291  backup بازیابی فایل ها با کمک فایل 

فصل 21 -عیب یابی و تعمیر


295 ابزارهای عیب یابی  

295  event viewer 
295   windows logs گزینه های موجود در

296   applications and services logs گزینه های موجود در

296   event viewer کسب اطالعات از

297   directx diagnostic tool عیب یابی به کمک

299   windows memory diagnostic عیب یابی به وسیله

300   check disk رفع اشکال پارتیشن ها با کمک 
301  بسنت برنامه های هنک کرده 

301  )applications( رسبرگ windows task manager 

302   windows task manager در processes کار با 
303 پردازشگرهای در حال خدمات  دهی  

304   processes در details مدیریت نوار 

304  استفاده از resource monitor در رفع هنک برنامه ها  

305   فعال کردن دوباره یک برنامه 

307  action center 1 کار با 
308  action center 2 کار با
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309   action center کنرتل پارامرتهای تعریف شده در 
310  problem reporting setting کار با 
311   system repair disc ایجاد یک

313   system image ایجاد یک

316  system image باز گردانی تنظیامت با استفاده از

322 اجرا نشدن برنامه ها 

323 کمک گرفنت از دیگران  

327   crash شدن کامپیوتر در هنگام restart جلوگیری از

327   Safe mode

فصل 22-مشخصات سیستم


330   Rating

332   System information

332 پشتیبان گیری از مشخصات سیستم 

فصل 23-نام کاربری و امنیت


335 نام کاربری 

335  user accounts آشنایی با منوی

339 ساخت نام کاربری جدید  

340 ساخت نام کاربری مهامن  

342   password reset disk ایجاد یک

343 بازیابی رمز  

345  setup parental controls روش کار با

349  User account control setting

350  local users and groups

353 ایجاد یک گروه جدید 

355 افزودن اعضاء به گروه 

357   applocker کار با

358  publisher قانون گذاری در

363   Path قانون گذاری در

364   File hash قانون گذاری در

365   windows installer rules ایجاد محدودیت در

366   Script rules ایجاد یک محدودیت در

366   dll rules ایجاد محدودیت در

367 محدودیت دسرتسی به فایل ها 

371 بازگردانی سطح اختیارات به حالت قبل  

372  Bitlocker

374  Unlock کردن حافظه جانبی قفل شده 

377   bitlocker غیرفعال کردن

377 مبارزه با spyware ها 

378  scan زمانبندی

379   Default actions

380   Excluded files and folders

380   Excluded file types

381   Advanced

فصل 24-صدا و تنظیمات مربوط به آن


383 صدا 

383   speaker تنظیامت

384 تنظیم کیفیت صدا  

385   Volume mixer

385  Sound recorder

narrator و speech recognition-25 فصل


387   windows speech recognition کار با

391  Narrator

power-26 فصل


394   power 1 تنظیامت

394   power ترشیح گزینه های منوی

395   power 2 تنظیامت

397 شدت نور منایشگر 

398  Hibernate تنظیم منایش یا عدم منایش

400 ساخت یک plan جدید  

402   power 3 تنظیامت

homegroup-27 فصل


405 Homegroup چیست 

406 تنظیامت پیرشفته برای homegroup  ها  

408 اشرتاک گذاری عمومی   

409 اشرتاک گذاری اختصاصی  

410   homegroup اتصال به

412   homegroup خروج از

فصل 28-ساعت و تاریخ


415 ساعت و تاریخ 

415 تنظیامت ساعت و تاریخ  

416 تنظیم ساعت و تاریخ  

418 افزودن چند ساعت دیگر  

419 تنظیم اینرتنتی 
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فصل 29-اتصاالت جانبی


422   Connect to a network projector

423   Connect to a projector

424   Windows mobility center

424 روشهای پرینت گرفنت  

429 حذف یک پرینرت  

429   xps ساخت فایل

431 فکس 

434   Sender information

434 پاسخ دادن به فکس  

435 مدیریت فکس  

435 اسکن 

436  bluetooth کار با

436 شناساندن bluetooth یک دستگاه به کامپیوتر  

438  Bluetooth ارسال اطالعات با

440 حذف یک دستگاه مرتبط شده  

mouse-30 فصل


442 ماوس چیست  

442 تنظیامت کلیک  

443 تنظیامت ظاهری 

444 تنظیامت حرکت  

445 تنظیامت غلطک  

فصل 31-دیگر


447  Magnifier

448  Calculator

450 کیبورد مجازی  

450 کلید ترکیبی چیست  

452  Start up

453  task scheduler کار با

فهرست مطالب
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راهنمای استفاده از کتاب:
ــوآوری در چــاپ  ــوان یــک ن ــن کتــاب را مــی ت همانطــور کــه مشــاهده مــی کنیــد ای
کتــاب هــای آموزشــی دانســت کــه بــا اتــکا بــر فهــم و درک مطالــب تنظیــم شــده و از 
زیــاده گویــی بــه شــدت پرهیــز نمــوده اســت. در ابتــدای کار و بــرای اســتفاده بهتــر از 
کتــاب الزم دیــدم چنــد توضیــح کوتــاه در مــورد روش اســتفاده از کتــاب عنــوان کنــم:

ــا  ــگام ب ــوید و هم ــر ش ــا درگی ــا آنه ــد ب ــاب بای ــث کت ــر مباح ــری بهت ــرای یادگی 1: ب
ــکان( ــورت ام ــد. )در ص ــر بگذاری ــت س ــز پش ــر نی ــل را در کامپیوت ــه ، مراح مطالع

2: اتــکای اصلــی کتــاب بــرروی درک مطالــب کتــاب اســت، نــه حفــظ کــردن آنهــا. پــس 
در کنــار مطالعــه آمــوزش هــا حتمــا لغــت نامــه را نیــز مطالعــه کنیــد.

تاکیــد مــی کنــم کــه پیغــام هــا و متــون موجــود در وینــدوز بــه شــکل عجیبــی معــرف 
ــا  ــه و ب ــن از لغتنام ــک گرفت ــا کم ــما ب ــند.بنابراین ش ــی باش ــزار م ــره و اب ــان پنج هم

ــرد آنهــا پــی ببریــد.  ــه کارب ترجمــه پیغــام هــا مــی توانیــد ب
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فصل 1

فرا خواهید گرفت:

آشنایی با لغات غیر تخصصی  «

که برای درک مفاهیم کتاب الزامی می باشند.

پیش نیازهای لغوی
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lets start...

   پیش نیازهای لغوی

windows 7 2آموزش

ــاط  ــان در ارتب ــدف خلقتش ــا ه ــل ب ــور کام ــه ط ــای آن، ب ــن گزینه ه ــون و هم چنی ــدوز س ــای وین پیغام ه
هســتند. بــه بیانــی دیگــر، اگــر بتوانیــد متــون موجــود در پنجره هــا و پیغام هــا را ترجمــه کنیــد، 
می توانیــد بــدون نیــاز بــه بخاطــر ســپردن هیــچ رونــد خاصــی، بــا ابزارهــای وینــدوز کارکنیــد. بــه همیــن 
دلیــل در ایــن کتــاب پــس از معرفــی هــر ابــزاری، لغــات مــورد نیــاز بــرای درک پیغام هــای آن، آمــوزش 
داده شــده اســت. در جــدول زیــر یــک ســری از لغاتــی کــه در پیغام هــای وینــدوز وجــود دارنــد، 
ــرای درک مفاهیــم  ــن لغــات ب ــی ای ــا معان ــودن ب ــی تخصصــی نیســتند، لیســت شــده اســت. آشــنا ب ول

آموزش هــای ایــن کتــاب الزامی اســت:

a: یک an: یک er: پس وند به معنای انجام دهنده مانند: drive)راندن(driver)راننده(

By: به واسطه When: وقتی که Un: پیش وند منفی سازمانند: known)آشنا( unknown)نا آشنا(

And: و Other: دیگر I: من Re: پیــش ونــد بــه معنــای دوبــاره ماننــد: fresh)نــو شــدن( 
refresh)دوبــاره نــو شــدن(

For: برای  Or: یا The: حرف تعریف برای چیز یا شخص معین

But: اما This: این All: همه قــرار  اســتفاده  مــورد  کار  یــک  نفــی  بــرای   :Don’t
 . د می گیــر

These: اینها How: چگونه Should: باید What: چه چیزی

With: با From: از  Me: من Your: مال شما

Those: آنها Do: انجام دادن In: در My: مال من

That: آن Who: چه کسی If: اگر Have: داشتن، مجبور بودن

On: روی، برروی  As: چنانکه To: به   Whether: خواه، چه
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فرا خواهید گرفت:

بازگردانی فایل های حذف شده «

تعمیر سیستم و بازگردانی تنظیامت قدیمی «

فعــال و غیرفعــال کــردن امــکان بازیابــی بــرای  «

یــک درایــو خــاص

بازیابی

http://www.codecity.ir


   بازیابی

windows 7 262آموزش

lets start...
Restore point  چیست: 

همانطــور کــه از اســمش پیداســت، restore point  هــا نقــاط بازیابــی بــرای کامپیوتــر می باشــند و در مواقــع 
بــروز مشــکالت سیســتمی  می توانیــد از آنهــا بــرای بازگردانــی تنظیمــات اســتفاده کنیــد. 

بــرای آنکــه بتوانیــد از یــک درایــو ، یــک restore point تهیــه نماییــد بایــد امــکان بازیابــی را بــرای آن فعــال 
کــرده باشــید. بــرای ایــن منظــور مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

1. روی computer کلیک راست کرده و از منوی بازشده روی properties کلیک کنید. 

2. روی system protection کلیک کنید. 
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5: در کادر 1، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید: 

ــرای تنظیمــات سیســتمی  و  ــا انتخــاب ایــن گزینــه امــکان بازیابــی هــم ب الــف( restore system settings…: ب
ــردد.  ــال می گ ــا فع ــم برنامه ه ه

برنامه ها)فایل هــای  بــرای  بازیابــی فقــط  امــکان  ایــن گزیــه  انتخــاب  بــا   :…only restore previous ب( 
می آیــد.  وجــود  بــه  برنامه هــا( 

ج( turn off system protection: بــا انتخــاب ایــن گزینــه هیــچ گونــه فایــل restore point ی بــرای درایــو موردنظــر 
ایجــاد نمی شــود. 

درایــوی   ،protection settings کادر  در   .3
 restore point کــه می خواهیــد تنظیمــات
con�  آن تغییــر کنــد را انتخــاب و روی

ــد.  ــک کنی figure کلی

4. بــا توجــه بــه توضیحــات، یکــی از 
گزینه هــا را بــرای بازیابــی آن درایــو 

انتخــاب کنیــد. 
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6: همانطــور کــه نمی دانیــد!! هــر restore point در ســاختار خــود تنظیمــات و اطالعاتــی از سیســتم را جــای 
 disc space ــده کادر ــا اســتفاده از لغزن ــا دارای حجــم هســتند. ب ــن تنظیمــات هــم طبیعت داده اســت و ای

ــد.  ــد، وارد نمایی ــا اختصــاص دهی ــرای restore point  ه ــد ب ــه می خواهی ــر حجمی  ک usages )2( حداکث

توجــه: طبیعــا پــس از مدتــی در اثــر جمــع شــدن restore point  هــا ، حجــم اختصــاص داده شــده اشــباع می شــود و از آن بــه 
بعــد restore point  هــای جدیــد بــا قدیمی تریــن restore point  هــا جایگزیــن می شــوند. 

7: روی ok کلیک کنید. 

Protection: محافظت Point: نقطه Usage: کاربرد

 :system restore فعال کردن  

قبــل از ایجــاد یــک restore point ، بایــد system restore را از طریــق local group policy editor فعــال کنیــد. بــرای 
ایــن کار مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

توجــه: در راســتای اهــداف ایــن کتــاب مبنــی بــر فعالیــت بــا امکانــات تعبیــه شــده در وینــدوز ، مــا نیــز روشــی را بــه شــا 
ــل اجــرا باشــد.  ــدوز قاب ــات خــود وین ــا امکان ــه ب ــم ک آمــوزش می  دهی

1. عبارت gpedit. msc را در منوی run تایپ کنید. 

3. روی مثلث کنار administrative templates کلیک کنید. 

com� 2. روی مثلــث کوچــک کنــار گزینــه
puter configuration کلیــک کنیــد. 
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 system کنــار  کوچــک  مثلــث  روی   .4
کنیــد.  کلیــک 

 turn off system restore و ســپس  5: روی 
system restore کلیــک کنیــد. 

disable را انتخــاب کــرده و ســپس   :6
ok کلیــک کنیــد.  روی 
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 ساخت و استفاده از restore point  ها: 
 restore اســتفاده می کنیــد، اکثــر تنظیمــات ویندوزتــان بــه لحظــه ی ایجــاد restore point هنگامی کــه از یــک

point بازگردانــی می شــود. بــرای دسترســی بــه restore point  هــا مســیر زیــر راطــی کنیــد: 

1. به منوی start و سپس control panel وارد شوید. 

 backup and روی large icons 2. در حالــت
ــد. .  ــک کنی restore کلی

re� روی backup and restore 3: در پنجــره
ــد.  ــک کنی cover system settings… کلی
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3: روی open system restore کلیک کنید. 

4: گزینــه choose a different… را فعــال 
کــرده و روی next کلیــک کنیــد. 

 restore 4: بــرای دسترســی بــه همــه ی
point  هــای موجــود، چک مــارک گزینــه 

show more restore points را فعــال کــرده 

ــاب و  ــا را انتخ ــی از restore point  ه و یک
رودی next کلیــک کنیــد. 
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Backup: پشتیبان Recover: بازیابی، ترمیم Different: مختلف

:restore point ساخت یک  

 برای ساخت restore point مسیر زیر را طی کنید: 

1: روی computer کلیک راست کرده و properties را انتخاب کنید. 

5. در صورتــی کــه پنجــره زیــر نمایــش 
یــا  درایــو  چک مــارک  شــد ،  داده 
بازیابــی  کــه می خواهیــد  درایوهایــی 
شــود را فعــال کــرده و روی next کلیــک 

ــد.  کنی

6. روی finish کلیک کنید. 

7. در پیغامی کــه برایتــان نمایــش داده 
می شــود روی yes کلیــک کنیــد و منتظــر 
بمانیــد تــا فراینــد بــه خــودی خــود بــه 

پایــان برســد. 
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2: روی system protection کلیک کنید. 

درایــوی   ،protection settings کادر  در   .4
کــه می خواهیــد از آن restore point تهیــه 
create کلیــک  کنیــد را انتخــاب و روی 

ــد.  کنی

5. یــک اســم بــرای restore point موردنظر 
تایــپ کــرده و روی create کلیــک کنید. 

:previous versions تنظیمات 
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4: عبارت tcp/ip netbios helper را پیدا کرده و روی آن دابل کلیک کنید. 

5: از کادر startup type گزینــه automatic را فعــال کــرده و توجــه داشــته باشــید کــه service status در حالــت 
started باشــد. در غیــر ایــن صــورت روی start کلیــک کنیــد. 

6: به دنبال عبارت volume shadow copy بگردید و سپس روی آن دابل کلیک کنید. 

7: در کادر startup type گزینــه automatic را انتخــاب کــرده و توجــه داشــته باشــید کــه service status در حالــت 
started باشــد. در غیــر ایــن صــورت روی start کلیــک کنیــد. 

2: روی server دابل کلیک کنید. 

 automatic گزینــه startup type 3: از کادر
ــید  ــته باش ــه داش ــد. توج ــال کنی را فع
ــد  ــت started باش ــه service status در حال ک
و در غیــر ایــن صــورت بــا کلیــک بــرروی 

ــد.  ــال نمایی start آن را فع

Automatic: خودکار Status: وضعیت Shadow: سایه
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 :previous versions بازیابی فایل ها به روش 
ــا اســتفاده از ایــن قابلیــت می توانیــد فایل هایتــان را بازیابــی کنیــد. بــرای  همانطــور کــه گفتــه شــد ب

ایــن کار مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

1: بــه محیطــی کــه فایل هایتــان در آنجــا بــوده انــد برویــد. بــه طــور مثــال در اینجــا درایــو D هــدف مــا 
اســت. 

2: روی فضای خالی آن محیط کلیک راست کرده و سپس properties را انتخاب کنید. 

توجــه: هانطــور کــه منی دانیــد!! فایل هــای مربــوط بــه previous versions در درایــو سیســتمی که اغلــب C می باشــد 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــد و فایل ه ــال کرده ای ــو E فع ــرای درای ــی previous version را ب ــد: ویژگ ــرض کنی ــال ف ــد. ح ــره می گردن ذخی

ــر محتمــل هســتند:  ــط ، مشــکالت زی ــن رشای ــد، در ای ــره شــده ان ــو C ذخی ــی هــم در درای بازیاب

3: بــه ســربرگ previous versions برویــد. 
بــه  توجــه  بــا   ،folder versions کادر  در 
دابــل  گزینه هــا  از  یکــی  روی  تاریــخ 
کلیــک کنیــد تــا بــه آن وارد شــوید. 

4: فایــل موردنظــر خــود را پیــدا کــرده 
ــر ــی دیگ ــپس در محل و آن را copy و س

ــد.  paste کنی
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 previous کم تــر باشــد، ممکــن اســت عملیــات بازگردانــی بــه کمــک E از حجــم درایــو disk space usage الــف: در صورتــی کــه

versions بــا مشــکل مواجــه شــود. 

ب: در صورتــی کــه حجــم restore point ی کــه بــه واســطه previous versions ایجــاد شــده از حجــم قابــل اســتفاده C بیشــر 

باشــد، ممکــن اســت عملیــات بازگردانــی بــا مشــکل مواجــه شــود. 

 :windows easy transfer کار با 
ــی اســتفاده می شــود.  ــرای پشــتیبان گیری از تنظیمــات و فایل هــا و هم چنیــن بازگردان ــزار ب از ایــن اب

بــرای دسترســی و کار بــا ایــن ابــزار مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

الف: پشتیبان گیری: 
ــک  ــج جســت و جو روی windows easy transfer کلی ــرده و از نتای ــپ ک ــوی start تای ــارت transfer را در من 1: عب

کنیــد. 

داده  نمایــش  کــه  پنجــره ای  در   :2
کنیــد.  کلیــک   next روی  می شــود 

 an external روی  مقابــل  پنجــره  در   :3
کنیــد.  کلیــک   …hard
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توجه: گزینه this is my new computer در بازیابی کاربرد دارد. 

کلیــک   this my old computer روی   :4
 . کنیــد

5: منتظــر بمانیــد تــا فرآینــد بــه خــودی 
پنجــره  و  کنیــد  پیــدا  ادامــه  خــود 
پنجــره  در  شــود.  داده  نمایــش  زیــر 
مقابــل محیط هایــی کــه می خواهیــد از 
ــد را  ــه کنی فایل هــای آن پشــتیبان تهی

انتخــاب و روی next کلیــک کنیــد. 

می توانیــد  متایــل  صــورت  در  توجــه: 
ــر  ــاهده و تغیی ــود را مش ــی خ ــای انتخاب محل ه

ــد:  ــر راطــی کنی ــن کار مســیر زی ــرای ای ــد. ب دهی

الــف: روی customize کلیــک کنیــد. در ایــن 

ــه ای چک مــارک نداشــته باشــد در  کادر اگــر گزین

ــز حظــور نخواهــد داشــت.  ــل پشــتیبان نی فای
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8: منتظــر بمانیــد تــا فرآینــد بــه خــودی خــود ادامــه پیــدا کنــد. ســپس روی next و بــاز هــم next و در 
آخــر close کلیــک کنیــد. 

ب: در صــورت متایــل می توانیــد بــا کلیــک 
ــری را  ــه ت ــات پیرشفت ــرروی advanced ، تنظی ب

ــد.  ــال کنی اع

ــتیبانتان  ــل پش ــرای فای ــز ب ــک رم 6: ی
تایــپ کــرده و روی save کلیــک کنیــد. 
ایــن رمــز را در هنــگام اســتفاده از 

پشــتیبان بایــد وارد نماییــد. 

فایــل  ذخیــره  بــرای  را  محلــی   :7
ــل  ــن مح ــد. ای ــن کنی ــتیبانتان معی پش
بایــد فضــای کافــی را بــرای ایــن کار 

باشــد.  دارا 
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Easy: راحت Transfer: انتقال دادن External: خارجی

  ب: بازیابی: 

ــتیبان گیری را  ــه اول پش ــه مرحل 1: س
ــه چهــارم  ــا تکــرار کــرده و در مرحل عین
ــد.  ــک کنی روی this my new computer کلی

2: روی yes کلیک کنید. 

6: بــه محلــی کــه فایــل پشــتیبانتان را 
در آنجــا قــرار داده بودیــد، برویــد و 
ــل  ــتیبانتان داب ــل پش ــپس روی فای س

ــد.  ــک کنی کلی
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توجــه: در صــورت متایــل می توانیــد محل هــای انتخابــی خــود را مشــاهده و تغییــر دهیــد. بــرای ایــن کار مســیر زیــر راطــی 
کنیــد: 

ــل  ــگام ســاخت فای ــه هن ــزی را ک 7: رم
پشــتیبان وارد کــرده بودیــد را وارد 

ــد.  کنی

می خواهیــد  کــه  را  محیط هایــی   :8
trans� ــی شــوند را انتخــاب و روی  بازیاب

fer کلیــک کنیــد. 

الــف: روی customize کلیــک کنیــد. در ایــن 

کادر اگــر گزینــه ای چک مــارک نداشــته باشــد 

ــد.  ــد ش ــم نخواه ــی ه بازیاب
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ــرار  ــاب ق ــت انتخ ــت در حال ــی اس ــان آب ــه کادر چک مارکش ــی ک ــای، گزینه های ــر مجموعه ه ــمتی از زی ــا قس ــام ی ــه: مت توج
دارنــد. 

 advanced ــد روی ــل می توانی ب: در صــورت متای

کلیــک کنیــد و تنظیــات پیرشفتــه تــری را اعــال 

مناییــد. 

 advanced ــد روی ــل می توانی ب: در صــورت متای

کلیــک کنیــد و تنظیــات پیرشفتــه تــری را اعــال 

مناییــد. 

9: کامپیوتــر را بــه حــال خــود بگذاریــد 
و منتظــر بمانیــد تــا فرآینــد بــه خــودی 

خــود بــه اتمــام برســد. 
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 :system recovery options بازیابی از طریق 
ــر را  ــرای ایــن کار مســیر زی ــان را رفــع کنیــد. ب ــات می توانیــد مشــکالت ویندوزت ــا انجــام ایــن عملی ب

طــی کنیــد: 

DVD :1 نصب ویندوز را در دستگاه قرار داده و سپس سیستم را restart کنید. 

2: کامپیوتر را از روی DVD نصب بوت کنید. 

توجــه: اگــر بــا بــوت کــردن آشــنایی کافــی نداریــد و احســاس می کنیــد کــه برایتــان واژه ناآشــنایی اســت ، بخــش نصــب وینــدوز 
را مطالعــه کنیــد. 

 repair your computerدارای گزینــه advanced boot options توجــه: بــرای افــرادی کــه نســخه ویندوزشــان در منــوی
ــا روش زیــر می تواننــد سیســتم را  ــاال، ب ــه ب می باشــد، نیــازی بــه اســتفاده از DVD نصــب وینــدوز ندارنــد و بــه جــای دو مرحل

بازیابــی کننــد: 

الــف: سیســتم را rstart کــرده و بــه منــوی advanced boot options وارد شــوید. بــرای ایــن کار در هنــگام بــاال آمــدن سیســتم 

کلیــد f8 را مرتــب بفشــارید. 

10: روی close کلیک کنید. 

 restart 11: بــرای اعمــال تنظیمــات، روی
now کلیــک کنیــد. 
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باقی ماجرا را از پایین دنبال کنید: 

ــرده و  ــاب ک ب: repair your computer را انتخ

enter را بفشــارید. 

3: زبــان وینــدوز خــود را انتخــاب کــرده 
و روی next کلیــک کنیــد. 

 repair گزینــه  زیــر روی  پنجــره  در   :4
کنیــد.  کلیــک   your computer
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توجــه: بــا توجــه بــه گزارشــاتی کــه هــم اکنــون بــه دســت بنــده رســیده، در بعضــی از کامپیوتر هــا یــا بهــر بگویــم ویندوز هــا ، 
پنجــره بــاال ، خالــی می باشــد. اگــر شــا هــم یکــی از هــان ویندوز هــا را داریــد، فقــط روی next کلیــک کنیــد. 

5: نســخه وینــدوزی کــه هــم اکنــون 
را  اســت  نصــب  کامپیوترتــان  روی 
انتخــاب کــرده و ســپس روی next کلیــک 

ــد.  کنی

6: گزینــه use recovery tools … را انتخــاب 
و روی next کلیــک کنیــد. 

7: روی system restore کلیک کنید. 
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بقیه مراحل مشابه همان چیزی است که در بخش بازیابی از یک restore point آموزش داده شد. 

 :startup repair کار با 
ــرف  ــوند را برط ــن نمی ش ــه روش ــی ک ــکالت کامپیوترهای ــی از مش ــد برخ ــزار می توانی ــن اب ــک ای ــا کم ب

ــر را طــی کنیــد:  ــرای ایــن کار مســیر زی ــدازی کنیــد. ب کــرده و سیســتم را راه ان

7: مراحل مورد نیاز را طی کرده و در انتها روی finish کلیک کنید. 

 راه اندازی سیستم با آخرین تنظیمات سالم: 
گاهــی پیــش می آیــد کــه کامپیوترتــان بــه طــور ناگهانــی پیغــام خطــا می دهــد و دیگــر روشــن نمی شــود. 
بــرای رفــع ایــن مشــکل راههــای زیــادی وجــود دارد کــه در بخش هــای مختلــف بررســی شــد. یــک راه 
ــم  ــم و آن  ه ــی کنی ــم آن را بررس ــا می خواهی ــه در اینج ــود دارد ک ــز وج ــردی نی ــاده و کارب ــیار س بس
ــرای  ــر اســت. ب ــل اســتفاده موجــود در کامپیوت ــات ســالم و قاب ــن تنظیم ــا آخری ــدازی سیســتم ب راه ان

دسترســی بــه ایــن گزینــه مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

1: کامپیوتــر را restart کــرده و در هنــگام بــاال آمــدن سیســتم کلیــد f8 را بــه طــور مرتــب بفشــارید تــا بــه
advanced boot options وارد شــود. 

طریــق  از  بازیابــی  اول  مرحلــه  پنــج   :1
system recovery options را عینــا تکــرار 
startup re�  کــرده و در مرحلــه شــش روی

ــد.  ــک کنی pair کلی
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3: منتظر بمانید تا سیستمتان با آخرین تنظیمات و فایل های سالم راه اندازی شود. 

Last: آخرین

 :registry پشتیبان گیری از کل  

رجیســتری را می تــوان قلــب تپنــده کامپیوتــر تعریــف کــرد و داشــتن یــک پشــتیبان از آن می توانــد در 
مواقــع بــروز مشــکل بســیار راه گشــا باشــد. پشــتیبان گیری از رجیســتری در قالــب یــک فایــل بــا فرمــت 

reg انجــام می  گیــرد. بــرای ایــن کار مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

1. عبارت regedit را در منوی run تایپ کنید. 

نماهــای  جهــت  از  اســتفاده  بــا   :2
last known good con� گزینــه  کیبــورد، 

را   enter کلیــد  و  انتخــاب  را   figuration

رید.  بفشــا

 export کلیــک کــرده و ســپس file 2. روی
را انتخــاب کنیــد. 
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توجه: در صورت متایل می توانید در کادر save as type فرمت دیگری به جز reg را برای ذخیره انتخاب کنید. 

ــا  ــل هــم ب ــن دلی ــه همی ــه سیســتم روشــن اســت، فعــال می باشــند و ب توجــه: بعضــی از کلیدهــای رجیســری در هنگامی ک
ــرد.  ــه طــور کامــل انجــام منی گی ــی ب ــل reg ، بازگردان ــرروی فای ــل کلیــک ب داب

 بازیابی تنظیمات registry به کمک فایل پشتیبان: 

را  پشــتیبان  فایــل  ذخیــره  محــل   .3
مشــخص کــرده و پــس از تایــپ یــک 

save کلیــک کنیــد.  اســم روی 

regis�  بــرای اســتفاده از فایــل پشــتیبان
try بایــد روی فایــل دابــل کلیــک کــرده 

و در صــورت نمایــش پیغــام زیــر yes را 
انتخــاب کنیــد. 

توجــه: بــرای پشــتیبان گیری از کلیــدی خــاص، 
ex� ــد کلیــک راســت کــرده و ســپس  روی آن کلی

ــم.  ــاب می  کنی port را انتخ
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بــرای بازیابــی تنظیمــات رجیســتری ، روش هــای مختلفــی وجــود دارد، ولــی در اینجــا تنهــا بــه یــک روش 
کــه اصولــی تریــن روش نیــز می باشــد اشــاره می شــود. مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

1. شــش مرحلــه اول بازیابــی از طریــق 
طــی  عینــا  را   system recovery options
 command کــرده و در مرحلــه هفتــم روی

prompt کلیــک کنیــد. 

و  کــرده  تایــپ  را   diskpart عبــارت   .2
بفشــارید.  را   enter کلیــد 
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توجــه: از آنجایــی کــه حــروف مربــوط بــه درایوهــا ، در محیــط وینــدوز بــا محیــط command متفــاوت اســت، در کادر بــاال 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــه 5 م ــده و در مرحل ــد، خوان ــره کرده ای ــل پشــتیبان خــود را در آن ذخی ــه فای ــوی ک ــای درای ــد حــرف الفب بای

دهیــد. بــه طــور مثــال ممکــن اســت، درایــو نصــب ویندوزتــان C باشــد ولــی در محیــط command بــا H آدرس دهــی شــود. 

ــری britec قــرار  ــه نام کارب ــوط ب ــرروی desktop مرب ــا اســم registrybackup. reg ب ــل پشــتیبان ب ــاال، فای توجــه: در شــکل ب

3. عبــارت list volume را تایــپ کــرده و 
ــارید.  ــد enter را بفش کلی

4. عبــارت exit را تایــپ کــرده و ســپس 
enter را بفشــارید. 

5. عبــارت Regedit /s را تایــپ کــرده و و 
پــس از s، بــا یــک فاصلــه آدرس محــل 
backup را وارد کنیــد و  ذخیــره فایــل 

ــارید.  ــد enter را بفش ــپس کلی س
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ــل پشــتیبان می باشــد. ( داده شــده اســت. )reg فرمــت فای

توجه: هانطور که پیشر نیز اشاره شد، پس از regedit و s یک فاصله وجود دارد. 

توجــه: دســتورات command prompt بــه فاصلــه حســاس هســتند و بــه همیــن دلیــل هــم توجــه داشــته باشــید کــه دســتورات 
را درســت تایــپ مناییــد. 

ــی روی  ــر انگلیســی ترجمــه کــردم، ول ــا ســایت نســبتا معت ــه شــد رو از دوت ــر ارائ ــی کــه باالت ــی: آموزش های ــه خودمون توجی
سیســتم خــودم جــواب منــی ده و مــن نتونســتم رجیســری رو بازیابــی کنــم. ولــی از اونجایــی کــه مبحــث، مبحــث مهمیــه، ایــن 

بخــش رو هــم تــوی کتــاب نوشــتم کــه اگــه شــا بــه راز ایــن موضــوع پــی بردیــد از طریــق خط هــای ارتباطــی، مــن رو هــم در 

جریــان بذاریــد تــا بــا اســم خودتــون تــو کتــاب آورده بشــه. 

 تهیه پشتیبان از فایل ها: 
فایــل پشــتیبان را اصطالحــا backup گوینــد. از فایل هــای پشــتیبان را بــرای بازگردانــی اطالعــات دســت 

رفتــه اســتفاده مــی شــود. بــرای پشــتیبان گیری از فایل هــا مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

1. به منوی start وارد شده و سپس روی control panel کلیک کنید. 

2. روی backup and restore کلیک کنید. 
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الــف ( let windows choose: بــا انتخــاب ایــن گزینــه خــود وینــدوز درایوهــا و فایل هایــی کــه قــرار اســت از 
آنهــا backupگیــری صــورت بگیــرد را انتخــاب می  کنــد. 

3. روی set up backup کلیک کنید. 

 backup 4. محلــی را بــرای ذخیــره فایــل
انتخــاب کــرده و روی next کلیــک کنیــد. 

زیــر  تصویــر  در  کــه  همانطــور   .5
مشــاهده می  کنیــد بــرای backup گیــری، 

دارد:  وجــود  گزینــه  دو 
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ب ( let me choose: با انتخاب این گزینه می  توانید اختیار امور را خودتان به دست بگیرید. 

دراینجا فرض را بر آن می  گیریم که شا let me را انتخاب کرده اید. 

 image ــن ــدون گرف ــری ب ــات backupگی ــه include a system image…  عملی ــارک گزین ــردن چک م ــال ک ــا غیرفع ــه: ب توج
 image انجــام می گیــرد. اگــر فضــای کافــی در اختیــار داریــد، پیشــنهاد می کنــم کــه چک مــارک ایــن گزینــه را فعــال کنیــد و یــک

نیــز بــه همــراه فایــل backup تهیــه مناییــد. در ادامــه بــا image بیشــر آشــنا خواهیــد شــد. 

کــه  را  فولدر هایــی  و  درایو هــا   .6
قصــد داریــد از آنهــا backup گیری شــود 

را انتخــاب و روی next کلیــک کنیــد. 

یــک  کــه می خواهیــد  7. در صورتــی 
backup بــرای  منظــم  برنامه ریــزی 

 changeگیری تــان داشــته باشــید، روی
را  تنظیمــات  و  کــرده  کلیــک   schedule

 . ل کنیــد عما ا
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در کادر how often هفتگــی ، ماهانــه و یــا 
ــن  ــری را تعیی ــودن backupگی ــه ب روزان
کنیــد. در کادر what day روز هــای ایــن 
ایــن  what time ســاعات  کادر  در  و  کار 
اعمــال  از  پــس  کنیــد.  معیــن  را  کار 
تــا  کنیــد  کلیــک   ok روی  تنظیمــات 

صفحــه تنظیمــات بســته شــود. 

8. روی save settings and exit کلیک کنید. 

تــا  کنیــد  کلیــک   backup now روی   .9
گــردد.  آغــاز  گیــری   backup عملیــات 
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ــری  ــد تغیی ــه می خواهی ــی ک ــه: در صورت توج
ایجــاد کنیــد، دو  تنظیــات backupگیــری  در 

مرحلــه اول تهیــه پشــتیبان از فایل هــا را عینــا 

 change تکــرار کــرده و در مرحلــه ســوم روی

settings کلیــک کنیــد. 

backup توجــه: بــرای غیرفعــال کــردن برنامــه
گیــری می  توانیــد روی turn off schedule کلیــک 

 . کنید

backup ــل ــردن عم ــف ک ــرای متوق ــه: ب توج
گیــری روی view details کلیــک کــرده و ســپس... 
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:backup بازیابی فایل ها با کمک فایل 
 همانطــور کــه گفتــه شــد، فلســفه backupگیــری بازگردانــی فایل هــای از دســت رفتــه می  باشــد. بــرای 

ایــن کار مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

در اینجا فرض را بر آن می  گیریم که شا فایلی را از دست داده  اید. 

... رویstop backup کلیک منایید. 

How often: هرچند وقت به چند وقت

1: دو مرحلــه اول تهیــه پشــتیبان از فایل هــا 
را عینــا تکــرار کــرده و در مرحلــه ســوم 

روی restore my files کلیــک کنیــد. 

ــه تناســب نیــاز خــود روی یکــی از  2: ب
 browse for یــا browse for files گزینه هــای

ــد.  ــک کنی folders کلی
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3: به فایل backup خود مراجعه کنید. 

back� ــل ــرروی فای ــک ب ــل کلی ــا داب 4: ب
up بــه آن وارد شــده و پــس از پیــدا 

را  آن)هــا(  موردنظــر،  فایــل  کــردن 
انتخــاب و روی add files کلیــک کنیــد. 

5: روی next کلیــک کنیــد تــا بــه صفحــه 
بعــد وارد شــوید. 
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7: روی finish کلیک کنید. 

توجــه: از آنجایــی کــه عملیــات بازگردانــی از folder هــا نیــز مشــابه بازگردانــی file هــا می  باشــد، آشــنایی بــا آن را بــه خودتــان 
ــم.  ــذار می کنی واگ

از  یکــی  خــود  نیــاز  تناســب  بــه   :6
 (  in the original location گزینه هــای 
in the fol� ــ ــی( ی ــای اصل ــه ج ابازگشــت ب

lowing location ) بــاز گشــت بــه محلــی 

جدیــد( را انتخــاب و روی restore کلیــک 
کنیــد. 

Original: اصلی Following: زیر
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فرا خواهید گرفت:

شناخت ابزارهای عیب یاب «

شناخت عیب های متداول سیستم «

روش های رایج عیب یابی و تعمیر «

عیب یابی و تعمیر
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 ابزارهای عیب یابی: 
:event viewer 

 یکی از ابزارهای بسیار جالب ویندوز event viewer می باشد. 

با استفاد از گزینه های موجود در console tree و توضیحات زیر به پیغام سیستم تان مراجعه کنید: 

پیداســت،  اســمش  از  کــه  همانطــور 
ایــن ابــزار، وقایعــی را کــه در کامپیوتــر 
و  می نمایــد  ثبــت  می افتــد  اتفــاق 
توضیحــات  خوانــدن  بــا  می توانیــد 
ــورد آن  ــداد، در م ــر روی ــه ه ــوط ب مرب
ــروع  ــرای ش ــد. ب ــب کنی ــی کس اطالعات
کار عبــارت event را در منــوی start تایــپ 
 event نمــوده و از نتایــج جســت و جو روی

viewer کلیــک کنیــد. 

توجه: به نوار سمت چپ کادر event viewer ، اصطالحا console tree گویند. 

 :windows logs گزینه های موجود در
 


ــه application  هــا برایتــان نمایــش  ــوط ب ــا کلیــک بــرروی ایــن گزینــه، پیغام هــای خطــای مرب Application: ب

می شــوند. داده 

ــری  ــا ایجــاد نام کارب ــری ی ــه رویدادهــای امنیتــی هم چــون : تعویــض یــک نام کارب ــن گزین Security: در ای

جدیــد و یــا نــاکام مانــدن کاربــر در دسترســی بــه نام کاربــری و... نگاشــته شــده اســت.  

Setup: در این گزینه اطالعات مربوط به نصب برنامه ها نگاشته می شود. 

System: در ایــن گزینــه رویدادهــای مربــوط بــه تنظیمــات سیســتمی  هم چــون تنظیــم ســاعت و تاریــخ و... 

نگاشــته می شــود. 
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Event: رویداد Console: میز فرمان Tree: درخت Application: برنامه کاربردی Security:امنیت

 :applications and services logs گزینه های موجود در  

Hardware events: در این گزینه اطالعاتی از وقایع مربوط به سخت افزار سیستم درج شده است. 

Media center ،Windows power shell و Key management services: در ایــن گزینه هــا اطالعــات وقایــع رخ داده 

مربــوط  بــه همیــن عناویــن نگاشــته میشــود. 

Hardware: سخت افزار Shell: پوسته

 :event viewer کسب اطالعات از  

فــرض کنیــد در حــال کار بــا کامپیوتــر هســتید و می خواهیــد نرم افــزار خاصــی را نصــب کنیــد، ولــی در 
طــی پروســه نصــب بــه مشــکل برمی خوریــد. بــرای اطــالع از اینکــه چــه مشــکلی بــرای ایــن نرم افــزار 

پیــش آمــده اســت، مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

1: با تایپ عبارت event در منوی start به event viewer مراجعه می کنید. 

و  کــرده  مراجعــه   windows logs بــه   :2
ســپس روی setup و دابــل کلیــک کنیــد. 

ثبــت   )error(اخطــار آخریــن  روی   :3
ــی  ــرده و اطالعات ــک ک ــل کلی ــده داب ش
مربــوط بــه مشــکل پیــش آمــده کســب 

ــد.  کنی
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توجــه: بــا کلیــک بــروی event log online help می توانیــد بــه بخــش پشــتیبانی ســایت مایکروســافت متصــل شــده و 
ــد.  ــب کنی ــده کس ــود آم ــه وج ــکل ب ــوص مش ــری در خص ــات بیش اطالع

توجــه: بــا کلیــک بــرروی copy می توانیــد مشــکل موردنظــر را در قالــب یــک فایــل متنــی ذخیــره کــرده و بــه  یــک متخصــص 
نشــان دهیــد تــا در رفــع مشــکل یاریتــان دهــد. 

 :directx diagnostic tool عیب یابی به کمک 

بــا اســتفاده از ایــن ابــزار می توانیــد عــالوه بــر مشــاهده مشــکالت directx، مشــخصات آن و مشــخصات 
کلــی سیســتم را نیــز مشــاهده کنیــد. 

توجه: سالمت directx و نسخه نصب شده آن در نصب بعضی از بازیها رشط اساسی می باشد. 

کــردن  کپــی  از  کــه  متنــی  فایــل  توجــه: 
اطالعــات بــه وجــود می آیــد جذابیــت کمــی 

ــرس  ــای در دس ــه قابلیت ه ــن هم  دارد و هم چنی

منی کنــد.  پشــتیبانی  نیــز  را   event viewer

بنابرایــن پیشــنهاد می کنــم بــه جــای copy گرفــن 

از اخطــار مربوطــه، روی آن کلیــک راســت کــرده 

ــاب save selected events… آن را در  ــا انتخ و ب

 .evtx محلــی ذخیــره کنیــد. ایــن فایــل بــا فرمــت

 event ذخیــره می شــود و بــه طــور پیش فــرض بــا

viewer اجــرا می گــردد. 

توجــه: بــرای پیــدا کــردن یــک رویــداد خــاص 
از find اســتفاده کنیــد. کلیدهــای ترکیبــی مربــوط 

بــه ایــن ابــزار ctrl+f می باشــند. 

Error: اشتباه Help: کمک Log: گزارش
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توجه: در رسبرگ system مشخصات کامپیوتر و ورژن directx شام ذکر شده است. 

ابــزار،  ایــن  بــه  دسترســی  بــرای 
run تایــپ  dxdiag را در منــوی  عبــارت 
ایــن  شــدن  فعــال  از  پــس  کنیــد. 
ــروع  ــزار عملیــات عیب یابــی نیــز ش اب
در  را  عیب هــای سیســتم  و  می  شــود 
صــورت وجــود گــزارش می  دهــد. در 
صورتــی کــه در هــر یــک از پارامترهــای 
مشــکل  دچــار   ،directx شــده  تعریــف 
برایتــان  زیــر  پنجــره  باشــید،  شــده 
ــد در  ــود و می توانی ــش داده می ش نمای

نماییــد.  عیب یابــی  بــه  اقــدام  آن 

ــرده  ــک ک ــن کار روی test… کلی ــرای ای ب
 yes پــس از نمایــش پیغــام زیــر روی

ــد.  ــک کنی کلی

روند عیب یابی مورد نیاز برای هر یک 
از مشکالت را طی نمایید. 
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 :windows memory diagnostic رفع اشکاالت مموری به وسیله 

ــالح  ــد اص ــه بای ــود ک ــی می  ش ــکالت و نقص های ــار مش ــات دچ ــایر قطع ــد س ــز مانن ــر نی ــوری کامپیوت مم
 windows memory diagnostic ــت ــده اس ــی ش ــدوز 7 پیش بین ــن کار در وین ــرای ای ــه ب ــزاری ک ــد. اب گردن
ــارت  ــرده و روی عب ــپ ک ــوی start تای ــارت memo را در من ــزار عب ــن اب ــه ای ــی ب ــرای دسترس ــد. ب می باش

windows memory diagnostic کلیــک کنیــد. 

از  بــرای ذخیــره اطالعــات حاصــل  توجــه: 
scan ، روی see all information کلیــک منــوده و 

پــس از تایــپ یــک اســم، محلــی را بــرای ذخیــره ی 

فایــل گــزارش انتخــاب منــوده و روی save کلیــک 

کنیــد. 

See: دیدن

 restart now گزینــه  بــرروی  کلیــک  بــا 
و  restart شــده  کامپیوتــر   ، …  and check

می  گــردد.  آغــاز  عیب یابــی  عملیــات 
بــرروی  کلیــک  هم چنیــن در صــورت 
عملیــات   ، …  check for problem گزینــه 
کــه  بعــدی  دفعــه ی  بــه  عیب یابــی 
می کنیــد  روشــن  را  کامپیوترتــان 

می گــردد.  موکــول 

منبــع   ، عیب یابــی  عملیــات  انجــام  هنــگام  توجــه:در 
نکنیــد(.  نکنید)خامــوش  جــدا  را  سیســتم تان   انــرژی 
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 :check disk رفع اشکال پارتیشن ها با کمک 
ــرای  ــم. ب ــتفاده کنی ــم از check disk اس ــک می  توانی ــن های  هارددیس ــردن از پارتیش ــی ک ــرای عیب یاب ب

دسترســی و کار بــا ایــن ابــزار مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

1. به منوی computer وارد شوید. 

2. روی پارتیشن موردنظر، کلیک راست کرده و properties را انتخاب کنید. 

4. بــه تناســب نیــاز خــود و بــا توجــه بــه توضیحــات زیــر، گزینــه موردنیــاز خــود را انتخــاب و ســپس روی 
start کلیــک کنیــد. 

ــتند  ــکل هس ــاد مش ــبب ایج ــه مس ــی ک ــا و فولدرهای ــکال فایل ه ــع اش ــرای رف Automatically fix file … ب

ــرد دارد.  کارب

ــرده و روی  ــال ک ــارک را فع ــرد، هــر دو چک م ــدرت متــام صــورت بگی ــا ق ــر ب ــی و تعمی ــات عیب یاب ــرای آنکــه عملی توجــه: ب
ــد.  start کلیــک کنی

ــرده و  ــال ک ــارک را غیرفع ــد، هــر دو چک م ــد گزارشــی از مشــکالت را مشــاهده منایی ــا می خواهی ــه تنه ــی ک توجــه: در صورت
ــد.  روی start کلیــک کنی

3. بــه ســربرگ tools مراجعــه کــرده و 
ســپس روی check now کلیــک کنیــد. 

تعمیــر  بــرای   …Scan for and attempt

اشــکاالت ســخت افــزاری کاربــرد دارد. 
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Attempt: تالش کردن Bad sector: قطاع خراب

  بستن برنامه های هنک کرده:

 هنــک کــردن ، اصطالحــی اســت کــه در مواقــع بــروز مشــکل بــرای یــک برنامــه بــه کار بــرده می  شــود. 
بــرای رفــع ایــن حالــت معمــوال بایــد برنامــه موردنظــر را ببندیــد و یــا در مواقــع بهرانی تــر، دســتگاه را 
خامــوش کنیــم. بــرای بســتن یــا غیرفعــال کــردن برنامــه موردنظــر روش هــای مختلفــی وجــود دارد کــه 

ــم.  ــوزش می  دهی ــا آم ــای آن را اینج ــورد از پرکاربرد ترین ه ــد م چن

:)applications( سربرگ windows task manager .1 

 برای ورود به این ابزار و رفع هنک برنامه، مراحل زیر را طی کنید: 

الف: با فشردن کلیدهای ترکیبی ctrl+shift+esc به منوی windows task manager وارد شوید. 

ب: به سربرگ applications مراجعه کنید. 

توجــه: در صورتــی کــه پــس از کلیــک بــرروی 
ــک  ــا کلی ــه رو شــدید، ب ــر روب ــا پیغــام زی start ب

بــه  را  بررســی   schedule disk check بــرروی

دفعــه بعــدی کــه کامپیوترتــان را روشــن مــی 

ــد.  ــول منایی ــد، موک کنی

کــرده  هنــک  برنامــه  عنــوان  روی  ج: 
انتخــاب  را   end task ســپس  و  کلیــک 

کنیــد. 
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 :windows task manager در processes کار با 

بــدون شــک ســربرگ processes مهمتریــن ســربرگ windows task manager می باشــد. در ایــن ســربرگ 
می توانیــد نحــوه فعالیــت برنامــه را مشــخص کنیــد. چنــد مــورد از تنظیماتــی کــه در ایــن ســربرگ قابــل 

اعمــال هســتند عبارتنــد از: 

توجــه: end process tree دارای دامنــه فعالیــت گســرده تری نســبت بــه end process می باشــد و در غیرفعــال کــردن 
ــد  ــه مشــکل برمی خوری ــرای غیرفعــال کــردن برنامــه ای ب ــا درختــی کاربــرد دارد. گاهــا پیــش می آیــد کــه ب برنامه هــای وابســته  ی

ــرای غیرفعــال کــردن  ــارت دیگــر ب ــه عب ــه برنامه هــای دیگــر می باشــد. ب ــه علــت وابســتگی برنامــه موردنظــر ب ــن مشــکل ب و ای

 end ایــن برنامــه ابتــدا بایــد برنامه هــای وابســته را غیرفعــال و ســپس برنامــه موردنظرتــان را ببندیــد. در اینگونــه مواقــع بایــد از

ــد.  process tree اســتفاده کنی

اجــرا:  حــال  در  برنامه هــای  بســتن 
بــرای ایــن کار روی برنامــه موردنظــر 
end pro� ــرده و ســپس  کلیــک راســت ک

cess یــا end process tree را انتخــاب کنیــد. 

هنگامی کــه   اجــرا:  اولویــت  ایجــاد 
یــک برنامــه را در اولویــت اجــرا قــرار 
ــر  ــه موردنظ ــر برنام ــد ، کامپیوت می دهی
را بــه شــکلی قدرتمندتــر اجــرا می کنــد 
و در صــد بیشــتری از ســخت افزار و 
تــوان خــود را صــرف اجــرای برنامــه 
می نمایــد. بــرای ایجــاد اولویــت روی 
ــرده  ــک راســت ک ــر کلی ــه موردنظ برنام
و از لیســت بازشــوی priority، یکــی از 
ســطوح اجرایــی را انتخــاب می کنیــم. 
 realtime کــه  باشــید  داشــته  توجــه 
حداکثــر اولویــت ، low حداقــل اولویــت 
پیش فــرض  نیــز   normal و  می باشــد 

سیســتمی  اســت. 
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پردازشگرهای در حال خدمات  دهی: 

 

در ســتون cpu و memory ، می توانیــد میــزان اســتفاده ای کــه برنامــه موردنظــر از cpu و memory می کنــد را 
مشــاهده کنیــد. ایــن اعــداد هرچــه کمتــر باشــند فشــار کمتــری بــه سیســتم وارد می شــود. هم چنیــن 
ــر اجــرا شــده  ــد کــه برنامــه موردنظــر توســط کــدام کارب در ســتون user name می توانیــد مشــاهده کنی

اســت. ناگفتــه پیداســت کــه ایــن گزینــه بــرای کامپیوترهــای چنــد کاربــره کاربــرد دارد. 

بــا  بیشــتر  آشــنایی  بــرای  اطالعــات: 
ایــن بخــش بــه شــکل زیــر دقــت کــرده 
را مطالعــه  زیــر  و ســپس توضیحــات 

ــد:  کنی

Normal: عادی Low: کم، پایین Affinity: وابستگی

بــرای اینکــه تعییــن کنیــد چنــد هســته 
پردازشــگرتان  از  کدامیــن هســته  و 
ــوند  ــال ش ــه ای فع ــرای برنام ــرای اج ب
راســت  کلیــک  برنامــه  عنــوان  روی 
set affinity کلیــک کنیــد.  کــرده و روی 
ســپس تعــداد هســته ها وعنوانشــان 

را مشــخص کنیــد. 
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 :processes در details مدیریت نوار 

توجه: گزینه هایی که چک مارکشان فعال است در نوار details منایش داده می شوند. 

استفاده از resource monitor در رفع هنک برنامه ها: 
 


الف: برای دسترسی به این ابزار عبارت resource را در منوی start تایپ کنید. 

ب: بــه ســربرگ overview مراجعــه کنیــد و ســپس در زبانــه cpu بــه دنبــال یــک عنــوان قرمــز رنــگ کــه 
نماینــده برنامــه هنــک کــرده اســت بگردیــد. 

در  موجــود  عناویــن  مدیریــت  بــرای 
و  کــرده  کلیــک   view روی   details نــوار 
ســپس روی select columns کلیــک کنیــد. 

انتخــاب  را  موردنظرتــان  گزینــه  و   
 . ییــد نما
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ــا end process tree را  ــپس end process ی ــرده و س ــت ک ــک راس ــه کلی ــه مربوط ــوان برنام راه اول: روی عن
ــد.  انتخــاب کنی

توجــه: تنهــا عنــوان موجــود در شــکل بــاال Babylon می باشــد و ایــن نشــان دهنــده اســتقالل ایــن برنامــه اســت)به برنامــه 
دیگــری وابســتگی نــدارد. ( در صورتــی کــه analyze wait chain را بــرای برنامــه ای بــا وابســتگی فعــال کــرده باشــید، لیســتی از 

ــود.  ــت می ش ــان لیس ــط برایت ــای مرتب برنامه ه

Resource: منبع، وسیله Overview: مرور کلی Analyze: تحلیل کردن Chain: زنجیر

Wait: منتظر بودن

  فعال کردن دوباره یک برنامه:

 گاهــا پیــش می آیــد کــه بعضــی از برنامه هــای سیســتمی  هم چــون windows explorer ، در اثــر هنــک، 
نصــب برنامــه و یــا بــا دســتان باکفایــت خودتــان غیرفعــال می شــوند. بــرای راه انــدازی ایــن برنامه هــا 

یــا بایــد سیســتم را restart کنیــد و یــا بــا طــی مراحــل زیــر آن را فعــال نماییــد: 

الف: کلیدهای ترکیبی ctrl+shift+esc را نگه دارید. 

ج: روی عنــوان برنامــه موردنظــر کلیــک 
ــه تناســب  ــن را ب و یکــی از دو راه پایی

نیــاز خــود برگزینیــد. 

راه دوم: روی عنــوان برنامــه موردنظــر 
 analyze کلیــک راســت کــرده و ســپس
ــا ایــن کار  wait chain را انتخــاب کنیــد. ب

آنالیــز برنامــه موردنظــر شــروع شــده و 
ــان  ــط برایم لیســتی از برنامه هــای مرتب
غیرفعــال  بــرای  می  شــود.  لیســت 
ــارک آن  ــر چک م ــه موردنظ ــردن برنام ک
 end process را فعــال کــرده و ســپس روی

کلیــک کنیــد. 
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 enter تایــپ منــوده و کلیــک run ــوی ــد دســتور perfmon را در من ــرای فعــال کــردن resource monitor می توانی توجــه: ب
را بفشــارید. 

ب: بــه ســربرگ applications رفتــه و روی 
new task کلیــک کنیــد. 

ج: عنــوان برنامــه موردنظــر بــه طــور 
مثــال explorer را بــه دقــت تایــپ کــرده 

و روی ok کلیــک کنیــد. 

اینکــه سیســتمتان  توجــه: بــرای مشــاهده 
ctrl+�  چقــدر روشــن بــوده اســت، کلیدهــای

perfor� را نگهداریــد و بــه رسبــرگ shift+esc

ــدد  ــن ع ــرده و ای ــه ک mance و up time مراجع

را مشــاهده کنیــد. 
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هامنطور که در شکل نیز مشاهده می کنید سیستم من 50 دقیقه و 50 ثانیه روشن بوده است. 

:action center 1 کار با 

ــوی آن  ــا من ــده اســت و آشــنایی ب ــدوز طراحــی ش ــکاالت وین ــرای رفــع اش ــا ب ــز اختصاص ــن مرک  ای
می توانــد در عیب یابی هــای آینــده سیســتم یاری تــان دهــد. بــرای دسترســی و کار بــا ایــن مرکــز 

ــد:  ــی کنی ــر را ط ــیر زی مس

ــده و  ــوی control panel وارد ش ــه من 1. ب
ــد.  ــک کنی ــپس روی action center کلی س

2. روی troubleshooting کلیک کنید. 
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ــام  ــای ش ــش پ ــی را پی ــل متفاوت ــا و مراح ــکل، راه حل ه ــوع مش ــب ن ــه تناس ــاال ، ب ــره ب ــای پنج ــک از گزینه ه ــر ی ــه: ه توج
ــت.  ــن اس ــر ممک ــا غی ــرای آنه ــد ب ــوزش واح ــک آم ــد و ارائه ی می گذارن

ــوع مشــکل  ــری از ن ــزارش مخت ــع اشــکال و گ ــن کادر، نتیجــه رف ــی و در آخری ــردن مراحــل عیب یاب ــس از طــی ک توجــه: پ
ــود.  ــش داده می ش ــان منای برایت

ــوی منایشــی  ــاالی پنجــره troubleshooting ، گزینه هــا و من ــرروی view all موجــود در ســمت چــپ و ب ــک ب ــا کلی توجــه: ب
ــود.  ــوض )گســرده( می  ش ــا ع آنه

:action center 2 کار با

ــد،  ــرده باش ــروز نک ــکلی ب ــده action center مش ــف ش ــای تعری ــک از پارامتره ــه در هیچ ی ــی ک  در صورت
ــک  ــروز مشــکل ، ی ــورت ب ــود و در ص ــد ب ( خواه ــم ســفید ) ــک پرچ ــه شــکل ی ــزار ب ــن اب ــت ای عالم

 .) ــردد) ــر می  گ ــم ظاه ــن پرچ ــار ای ــدر در کن ــت ضرب عالم

مشــکل  بــه  آن  در  کــه  عنوانــی   .3
برخورده ایــد را انتخــاب و اقــدام بــه 

کنیــد.  عیب یابــی 

action cen� ــه ــرای دسترســی ســریع ب  ب
ter می توانیــد روی عالمــت پرچــم)

( موجــود در notification area کلیــک کــرده 
open action center را انتخــاب  و ســپس 
action cen� ــ ــن ویژگ ــد. ملموس تری یکنی

ــد  ــی آن می  باش ــای عیب یاب ter ، پیغام ه

 notification ــن در ــک بال ــکل ی ــه ش ــه ب ک
area ظاهــر می  گــردد. 
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برای آنکه پیغام مربوطه ناپدید گردد دو راه وجود دارد: 

1. مشــکل را حــل کنیــد: بــرای حــل مشــکل بایــد روی عبارتــی کــه در جلــوی توضیحــات پیغــام مربوطــه 
ــال گاهــی  ــه طــور مث ــر اســت ب ــه تناســب مشــکل متغی ــام ب ــن پیغ ــن ای ــد. )مت وجــود دارد کلیــک کنی

change settings و گاهــی options و گاهــی turn on now و ... می  باشــد(. 

2. صــورت مســاله را پــاک کنیــد: بــرای ایــن کار روی عبــارت turn off messages … یــا archive this message و 
یــا ... کــه در زیــر پیغــام موجــود اســت کلیــک کنیــد. بــا ایــن کار دردی از کامپیوتــر شــما دوا نمی  شــود 

و فقــط پیغــام مربوطــه محــو می  گــردد. 

توجه: پیغام هایی که نوار کنارشان قرمز است دارای اهمیت زیاد و گزینه های زرد، دارای اهمیت کمر هستند.

 :action center کنترل پارامترهای تعریف شده در 

برای ورود به صفحه تنظیمات action center مسیر زیر را طی کنید: 

1: با یکی از روش های شرح داده شده به action center وارد شوید. 

در صورتــی کــه مشــکلی در پارامترهای 
تعریــف شــده وینــدوز کــه در ادامــه 
همیــن مبحــث بــا آن آشــنا خواهیــد 
شــد وجــود داشــته باشــد بــا صفحــه ای 
تقریبــا مشــابه بــا شــکل زیــر رو بــه رو 

می  شــوید. 

2: روی change action center settings کلیــک 
 . کنید
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:problem reporting setting کار با 
 

کــه  گزینه هایــی  چک مــارک   :3
فعــال   action center در  می خواهیــد 
باشــند و پیغام هــای آن نمایــش داده 
ــک  ــرده و روی ok کلی ــال ک ــود را فع ش

کنیــد. 

زیــر  در  موجــود  گزینه هــای  بیــن  از 
ــه ای  ــا گزین ــه related settings، تنه مجموع
در   action center بــا  مســتقیما  کــه 
 problem reporting settings ،ارتبــاط اســت

 . شــد می  با

 بــا کلیــک بــرروی ایــن گزینــه بــه پنجره 
ــد  ــوید و می  توانی ــی می  ش ــر راهنمای زی
در آن بــه وینــدوز بگوییــد کــه چــه 
رفتــاری بــا مشــکالت بــروز کــرده در 
پارامترهــای action center داشــته باشــد. 
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در ایــن صفحــه بــا چهــار گزینــه مواجــه می  شــوید کــه بــا کمــک توضیحــات زیــر می  توانیــد یکــی از آنهــا 
را بــه تناســب احتیــاج خــود انتخــاب کنیــد: 

ــروز مشــکل در ســدد  ــدوز ســون پــس از ب ــه وین ــن گزین ــا انتخــاب ای Automatically check for solutions: ب

رفــع آن برمی  آیــد. 

 Automatically check for …: بــا انتخــاب ایــن گزینــه مشــکل شــما توســط خــود وینــدوز و بــه طــور خــود بــه 
خــودی حــل شــده و در صــورت نیــاز، یــک گــزارش کار از آن تهیــه می  گــردد. 

Each time a problem …: با انتخاب این گزینه ویندوز قبل ازحل مشکل از شما اجازه  می  گیرد. 

ــا را  ــد: م ــزد و می  گوی ــدوز می  ری ــتان وین ــرروی دس ــی را ب ــه آب پاک ــن گزین Never check for solutions: ای

بــه خیــر تــو امیــد نیســت، شــر مرســان!!! بــا انتخــاب ایــن گزینــه هیــچ فعالیتــی از طــرف وینــدوز، بــرای 
ــرد.  ــورت نمی  گی ــی ص عیب یاب

توجــه: الزم بــه ذکــر اســت کــه خــود وینــدوز بهریــن گزینــه را گزینــه اول )recommended( و بدتریــن گزینــه را گزینــه آخــر) 
ــد.  not recommended( می  دان

Reporting: گزارش Related: وابسته Solution: راه حل

Additional: اضافی Each: هریک Occurs: اتفاق افتادن

 :system repair disc ایجاد یک  

قبــل از هرگونــه توضیحــی در مــورد رونــد کار بایــد بدانیــد کــه از system repair disc بــرای تعمیــر وینــدوز 
اســتفاده می  شــود و بــه نوبــه خــود ابــزار بســیار مفیــدی بــرای حــل مشــکالت رایــج وینــدوز می  باشــد. 

بــرای ایجــاد یــک system repair disc مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

1: یک DVD خام تهیه کرده و آن را در درایو DVD دستگاه قرار دهید. 

2: به منوی start و سپس control panel وارد شوید. 

توجــه: بــرای آنکــه برنامــه ای را از لیســت 
ــد روی  ــف شــده action center خــارج کنی تعری

ــه  ــرده و برنام ــک ک select programs to … کلی

ــد.  ــاب کنی ــان را انتخ موردنظرت
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3: روی backup and restore کلیک کنید. 

4: روی create a system repair disc کلیــک 
کنیــد. 

DVD را در آن قــرار  5: درایــوی کــه 
 create disc روی  و  انتخــاب  داده ایــد، 
ــود.  ــاز ش ــات آغ ــا عملی ــد ت ــک کنی کلی

4. درصورتــی کــه بــا پیغــام زیــر مواجــه 
را  ویندوزتــان  نصــب   DVD شــدید 
در دســتگاه قــرار دهیــد تــا سیســتم 
 system فایل هــای مــورد نیــاز بــرای ایجــاد
ــد.  ــی کن ــل آن فراخوان repair disc از داخ

ایــن پیغــام نشــان دهنــده آن اســت کــه 
بــرای  الزم  فایل هــای  سیســتم تان  در 

ــدارد.  ــود ن ــر وج ــاد disc تعمی ایج
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5. روی continue کلیک کنید تا عملیات فراخوانی شروع شود. 

6. روی close و سپس ok کلیک کنید. 

DVD .7 را خارج کرده و همواره مواظب ناجی خود)system repair disc( باشید. 

Repair: تعمیر کردن

: system image ایجاد یک  

 Image را می تــوان یــک نــوع backup پیشــرفته از وینــدوز تعریــف کــرد. فــرض کنیــد اخیــرا روی 
ــه  ــان را ب ــای کامپیوترت ــه و درایوره ــورد عالق ــای م ــد و برنامه ه ــب کرده ای ــدوز نص ــان وین کامپیوترت
ــن  ــتید. در ای ــی هس ــتم تان راض ــرد سیس ــب!! از کارک ــال تعج ــد و در کم ــب نموده ای ــل نص ــور کام ط
ــان  ــوب کامپیوتریت ــای خ ــتیبان از روزه ــک پش ــتمی تان، ی ــو سیس ــک image از درای ــاد ی ــا ایج ــگام ب هن
تهیــه می کنیــد. در آینــده هروقــت از کارکــرد ســیتمتان راضــی نبودیــد و بــه هــر دلیلــی مشــکالتی بــرای 
ویندوزتــان ایجــاد شــد، بــه ایــن image رجــوع کــرده و سیســتمتان را بــه روزهــای اوجــش برگردانیــد. 

ــر را طــی کنیــد:  ــرای image گرفتــن از سیســتم مســیر زی ب

1: به منویstart وارد شده و سپس روی control panel کلیک کنید. 

2: روی backup and restore کلیک کنید. 

3: از ســمت چــپ پنجــره ای کــه برایتــان 
create a system im� ــاز شــده اســت روی  ب

age کلیــک کنیــد. 
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ــه  ــنی ک ــد. پارتیش ــره می کن ــان ذخی ــتم تان را روی هاردت ــه backup سیس ــن گزین ــف: on a hard disk: ای ال
بــرای ایــن کار انتخــاب می کنیــد بایــد فضــای خالــی کافــی جهــت ذخیــره فایــل image را داشــته باشــد. 

ب: on one or more DVDs: با انتخاب این گزینه، نسخه image  روی یک یا چند DVD رایت می گردد. 

ج( on a network location: این گزینه، image نام برده را روی شبکه ذخیره می کند. 

در اینجا فرض را برآن می گیریم که شام hard disk را انتخاب کرده اید. 

 image می خواهیــد  کــه  محیطــی   )3
در آن ذخیــره گــردد را بــا توجــه بــه 
توضیحــات زیــر انتخــاب کــرده و روی 

کنیــد:  کلیــک   next

4( پارتیشــن هایی کــه می خواهیــد از 
آن image تهیــه کنیــد را انتخــاب کــرده و 

روی next کلیــک کنیــد. 
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توجه: ناگفته پیداست که برای متوقف کردن عملیات backup گیری باید روی stop backup کلیک کنید. 

ــده  ــاره ش ــازی اش ــو مج ــاخت درای ــش س ــه در بخ ــور ک ــوند و هامنط ــاد می ش ــت vhd ایج ــا فرم ــای image ب ــه: فایل ه توج
ــرون  ــان را از آن بی ــورد نیازت ــای م ــرده و فایل ه ــازی، آن را attach ک ــو مج ــش درای ــای بخ ــک آموزش ه ــا کم ــد ب ــت، می توانی اس

بکشــید. 

5( روی start backup کلیک کنید. 

6( منتظــر بمانیــد تــا عملیــات بــه خــودی 
خــود بــه پایــان برســد. 

7( پــس از اتمــام مرحلــه بــاال پیغــام 
آن  در  و  می شــود  داده  نمایــش  زیــر 
می توانیــد بــا کلیــک بــرروی yes یــک 

نماییــد.  ایجــاد   system repair disc

Network: شبکه
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:system image باز گردانی تنظیمات با استفاده از 
 بــرای ایــن کار دو راه متفــاوت وجــود دارد کــه فــرا گرفتــن هــردو آنهــا از اوجــب واجبــات می باشــد و 

کاربردهــای خــاص خــود را دارد: 

ــدوز را در  ــد و وین ــی می مان ــدوز باق ــه وین ــد در حافظ ــتفاده می کنی ــره image اس ــرای ذخی ــه ب ــی  را ک ــل و نام ــه: مح توج
مرحلــه بازیابــی راهنامیــی میکنــد، پــس فایل هــای image تــان را قبــل از رشوع فرآینــد بازیابــی بــه محــل اولیــه و اســم اولیــه اش 

برگردانیــد. مثــال اگــر فایــل image را در درایــو F ذخیــره کــرده بودیــد، بــرای بازیابــی ایــن فایــل بایــد در هــامن درایــو و بــا هــامن 

اســم موجــود باشــد تــا سیســتم بتوانــد آن را شناســایی کــرده و از آن اســتفاده منایــد. 

روش اول: 

DVD )1 نصب ویندوز را در دستگاه قرار داده و سپس سیستم را restart کنید. 

2( کامپیوتر را از روی DVD نصب بوت کنید. 

توجــه: اگــر بــا بــوت کــردن آشــنایی کافــی نداریــد و احســاس می کنیــد کــه برایتــان واژه ناآشــنایی اســت بخــش نصــب وینــدوز 
را مطالعــه کنیــد. 

 repair your computer ــه ــوی advanced boot options دارای گزین ــان در من ــخه ویندوزش ــه نس ــرادی ک ــرای اف ــه: ب توج
ــد سیســتم را  ــر می توانن ــا روش زی ــاال ب ــه ب ــه جــای دو مرحل ــد و ب ــدوز ندارن ــه اســتفاده از DVD نصــب وین ــازی ب می باشــد نی

بازیابــی کننــد. 

الــف: سیســتم را restart کــرده و بــه منــوی advanced boot options وارد شــوید. بــرای ایــن کار در هنــگام بــاال آمــدن سیســتم 

کلیــد f8 را مرتــب بفشــارید. 

باقی ماجرا را از پایین دنبال کنید: 

ــرده و  ــاب ک ب: repair your computer را انتخ

enter را بفشــارید. 

http://www.codecity.ir


317

فصل 6

sayyad-pc7

3( زبــان وینــدوز خــود را انتخــاب کــرده 
و روی next کلیــک کنیــد. 

 repair 4( در پنجــره زیــر روی گزینــه 
کنیــد.  کلیــک   your computer

توجــه: در صورتــی کــه پــس از کلیــک بــرروی 
بــر  پیغامــی  مبنــی   repair your computer

انتخــاب نســخه وینــدوز نصــب شــده برایتــان 

منایــش داده شــد، نســخه وینــدوز حــال حاظرتــان 

ــد.  ــک کنی ــرده و روی next کلی ــاب ک را انتخ
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توجــه: اگــر image خــود را روی چنــد DVD رایــت کرده ایــد، آنهــا را بــه نوبــت در دســتگاه قــرار دهیــد و بازیابــی را رشوع 
کنیــد. ولــی اگــر فایــل پشــتیبان را روی hard تــان ذخیــره کرده ایــد، کــه فــرض مــا هــم بــر همیــن اســت، مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

را   …  restore your computer گزینــه   )6
کنیــد.  کلیــک   next روی  و  انتخــاب 

7( گزینــهselect a system image را فعــال 
ــد.  ــک کنی ــرده و روی next کلی ک

9( یکــی از image  هــای در دســترس را 
ــر  ــد. )ب ــک کنی ــاب و روی next کلی انتخ

ــره( حســب محــل ذخی
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10( یکــی از image  هــای در دســترس را 
انتخــاب کــرده و روی next کلیــک کنیــد. 

)برحســب زمــان(

11( روی next کلیک کنید. 

12( روی finish کلیک کنید. 
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روش دوم: 

1( عبارت back را در منوی start تایپ کرده و از نتایج جست و جو روی backup and restore کلیک کنید. 

13( روی yes کلیک کنید. 

بــه  عملیــات  تــا  بمانیــد  منتظــر   )14
خــودی خــود انجــام گیــرد. در پنجــره 
زیــر گزینــه stop restore موجــود اســت 
بــه  اگــر  می کنــم  پیشــنهاد  ولــی 
ــت  ــد و دوس ــه مندی ــان عالق کامپیوترت
نداریــد آســیبی بــه آن برســد، عملیــات 
قطــع  هیچ وجــه  بــه  را  بازگردانــی 

نکنیــد. 
ــک  ــا کلی ــر، ب ــام زی ــا نمایــش پیغ 15( ب
ــاره  ــتم را دوب ــرروی restart now، سیس ب

ــد.  ــدازی کنی راه ان

مرحلــه  در  باشــد  یادتــان  اگــر   )16
کــه  کردیــم  اشــاره  اول  روش  از   5
 backup فایل هایتــان  از  می توانیــد 
ــتیبان  ــه پش ــر در آن مرحل ــد. اگ بگیری
تهیــه کــرده بودیــد، اکنــون پیغــام زیــر 
برایتــان نمایــش داده می شــود کــه بــه 
را  فایل هایتــان  می توانیــد  آن  کمــک 

بازیابــی کنیــد. 
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2( روی recover system settings … کلیــک 
کنیــد. 

3( روی advanced recovery methods کلیــک 
کنیــد. 

کلیــک   …  use a system image روی   )4
کنیــد. 
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7( مراحل مورد نیاز را با توجه به توضیحاتی که پیش تر ارائه شد طی کنید. 

Method: روش Early: اواخر، به زودی

  اجرا نشدن برنامه ها:

 گاهــا پیــش می آیــد کــه در اجــرای یــک برنامــه کــه تــا دیــروز درســت کار می کــرد بــه مشــکل 
برمی خوریــم. ایــن مشــکل می توانــد در اثــر تغییــر سیســتم عامــل و یــا تنظیمــات سیســتمی  و... ایجــاد 
 troubleshoot compatibility ،شــده باشــد. یکــی از ابزارهــای موجــود بــرای عیب یابــی و تعمیــر ایــن مشــکل

ــر را طــی کنیــد:  ــزار مســیر زی ــن اب ــا ای ــرای کار کــردن ب می باشــد. ب

ــرده و troubleshoot compatibility را  ــت ک ــک راس ــه آن کلی ــوط ب ــا shortcut مرب ــه  ی ــن آن برنام 1: روی آیک
ــد.  انتخــاب کنی

ــی  ــد!!! بازیاب ــه نمی دانی ــور ک 5( همانط
حــذف  ســبب   image روی  از  سیســتم 
درایــو،  در  موجــود  فایل هــای  تمــام 
 image فایل هــای  بــا  آن  جایگزینــی  و 
ــر  ــر، کادر زی ــن خاط ــه همی ــود. ب می ش
ــال  ــای ح ــری از فایل ه ــت backup گی جه
در  می شــود.  داده  نمایــش  حاظرتــان 
پشــتیبان  بــه  تمایــل  عــدم  صــورت 

گیــری روی skip کلیــک کنیــد. 

6( روی restart کلیک کنید. 
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1: این برنامه روی نسخه های پیشین ویندوز کار می کرد ولی روی windows seven کار نمی کند. 

2: برنامه باز می شود ولی درست کار نمی کند. 

3: برنامه مجوزها و شرایط اضافی می خواهد. 

4: نمی دانم مشکل برنامه ام چیست. 

4: بــه تناســب انتخابــی کــه در بــاال انجــام می دهیــد، وینــدوز راه حل هایــی را در مرحلــه بعــد بــه شــما 
پیشــنهاد می کنــد. تشــریح ایــن راه حل هــا از ظرفیــت ایــن کتــاب خــارج اســت. 

کمک گرفتن از دیگران: 

کلیــک   troubleshoot program روی   :2
 . کنیــد

ــا اجــرای  ــون ب 3: مشــکلی کــه هــم اکن
برنامــه داریــد را بــا توجه بــه توضیحات 

زیــر انتخــاب و روی next کلیــک کنیــد. 
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 windows remote assistance روش هــای مختلفــی بــرای حــل مشــکالت در وینــدوز پیش بینــی شــده اســت کــه
یکــی از آنهاســت. بــه وســیله ایــن امــکان وینــدوز 7 ، می  توانیــد کامپیوتــر خــود را از طریــق اینترنــت 
در اختیــار دوســت خــود قــرار دهیــد تــا مشــکل آن را برطــرف کنــد. البتــه بایــد توجــه داشــته باشــید 
کــه دوســتتان بایــد از شــما داناتــر باشــد و در غیــر ایــن صــورت کار بــه جایــی نخواهیــد بــرد!! در ضمــن 
از آنجایــی کــه اعتمــاد شــرط اول بــرای ایجــاد هــر رابطــه ای اســت !!! شــما نیــز بــرای حــل مشــکل تان 
بایــد بــه شــخصی مــورد اعتمــادی مراجعــه کنیــد ، چــرا کــه برقــراری یــک اتصــال ناامــن احتمــال ســرقت 

اطالعــات را بــاال می  بــرد. بــرای شــروع کار بــاremote assistance مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

راســت  کلیــک   computer روی  بــه   :1
کنیــد.  انتخــاب  را   properties و  کــرده 

کلیــک   advanced system settings روی   :2
ــد.  کنی
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5: پنجره های باز را با کلیک برروی ok ببندید. 

6: عبــارت rem را در منــوی start تایــپ کنیــد و از نتایــج جســت و جو روی windows remote assistance کلیــک 
کنیــد. 

3: بــه ســربرگ remote مراجعــه کــرده 
allow remote assis� گزینــه چک مــارک   و 
ad� را فعــال کنیــد. ســپس روی …tance

ــد.  ــک نمایی vanced کلی

را   …allow this computer چک مــارک   :4
 ، invitation فعــال کــرده و ســپس در کادر
دعوتنامه تــان  کــه  را  زمانــی  میــزان 
اعتبــار دارد را وارد کنیــد. ایــن زمــان 
می توانــد بــه روز و ســاعت و دقیقــه 

ــد.  باش

7: روی invite someone… کلیک کنید. 
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11: رمز را به همراه فایل کمک به ایمیل دوستتان ارسال کنید. 

ــاب  ــه save as invitation… را انتخ 8: گزین
کنیــد. 

9: محلــی را جهــت ذخیــره فایــل معیــن 
ــم روی  ــک اس ــپ ی ــس از تای ــد و پ کنی

ــد.  save کلیــک کنی

بــرای  را  کادر  در  موجــود  رمــز   :10
خودتــان در یــک فایــل متنــی ذخیــره 

کنیــد. 

توجــه: وقتــی ایــن فایــل توســط دوســتتان 
پنجــره  مشــابه  پنجــره ای  بــا  می گــردد،  اجــرا 

ــب  ــز را طل ــه از او رم ــود ک ــه رو می ش ــر روب زی

ــرده  ــره ک ــه ذخی ــزی ک ــن کادر رم ــد. در ای می کن

 ok بودیــد را وارد کــرده و بــا کلیــک بــرروی

اتصــال را برقــرار کنیــد. 
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توجــه: توجــه قبــل در واقــع هــامن کاری اســت کــه شــخص کمک رســان بایــد انجــام دهــد و دقیقــا هــامن مراحلــی اســت کــه 
وقتــی کســی از شــام کمــک می خواهــد، بایــد طــی کنیــد. 

توجه: برای ایجاد اتصال باید رسعت اینرنت نسبتا باالیی در اختیار داشته باشید. 

توجــه: شــام مــدت زمــان اعتبــار رمــز و فایــل درخواســت کمــک را در مرحلــه 4 وارد کرده ایــد. شــامرش معکــوس ایــن زمــان از 
لحظــه ایجــاد فایــل درخواســت کمــک یعنــی مرحلــه 10 محاســبه می شــود. 

Remote: راه دور Assistance: دستیاری Invite: دعوت Trust: اعتماد Someone: کسی

 :crash شدن کامپیوتر در هنگام restart جلوگیری از  

گاهــا پیــش می آیــد کــه بــه علــت بــروز مشــکالتی کامپیوتــر بــه طــور خــود بــه خــود خامــوش می شــود و 
اجــازه هیــچ فعالیتــی را بــه شــما نمی دهــد. بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل مســیر زیــر را طــی کنیــد: 

 advanced boot را بــه طــور مــداوم بفشــارید تــا بــه منــوی f8 1: در هنــگام روشــن شــدن سیســتم کلیــد
options وارد شــوید. 

 :Safe mode

را   …disable automatic restart گزینــه   :2
ــا کمــک جهــت نماهــا انتخــاب کــرده و  ب

کلیــد enter را بفشــارید. 

Crash: از کار افتادن سیستم، متوقف Failure: ناتوانی، شکست
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ــا  ــت می باشــد و سیســتم ب ــن حال ــر امن تری ــت در کامپیوت ــن حال ــه از اســمش پیداســت ای همانطــور ک
ــردد. ــن می گ ــه روش ــای الزم ــل برنامه ه حداق

 

الــف ( safe mode: ســاده تریــن ، ســبک تریــن و امــن تریــن حالــت از safe mode می باشــد کــه بــا آن 
می توانیــد اکثــر سیســتم هایی کــه بــه حالــت عــادی روشــن نمی شــوند را راه انــدازی نماییــد. 

توجــه: حالــت safe mode دارای محدودیت هــای بســیاری بــرای کاربــر می باشــد. بــه طــور مثــال برنامــه ای نصــب منی شــود یــا 
گرافیــک کامپیوتــر فعــال منی باشــد و... پــس بــرای کار کــردن مناســب نیســت و فلســفه اســتفاده از safe mode، بازیابــی تنظیــامت 

یــا رفــع اشــکال از سیســتم می باشــد. 

ب ( safe mode with networking: ایــن گزینــه امنیــت کــم تــری نســبت بــه safe mode دارد و اندکــی ســنگین تر 
ــا و  ــت درایور ه ــن حال ــه در ای ــت ک ــن اس ــه safe mode در ای ــبت ب ــن آن نس ــا حس ــد ، و تنه ــم می باش ه

برنامه هــای الزم بــرای اتصــال بــه شــبکه و اینترنــت نیــز فعــال می شــود. 

ج: safe mode with command prompt: ایــن گزینــه بــرای افــرادی کــه بــا دســتورات command آشــنایی دارنــد 
 command prompt ــره ــک پنج ــر بای ــدن کامپیوت ــن ش ــبب روش ــتفاده از آن س ــت و اس ــده اس ــه ش تعبی
می گــردد. بــرای خــروج از ایــن حالــت کلیدهــای ctrl+alt+delet را نگــه داشــته و ســپس از گوشــه ســمت 

راســت ، دســتور restart یــا shutdown را اجــرا کنیــد. 

Shutdown: خاموش کردن Restart: راه اندازی دوباره Safe: امن Mode: حالت

اغلــب کاربــران از ایــن حالــت بــرای 
بازیابــی تنظیمــات اســتفاده می نماینــد. 
بــرای ورود بــه safe mode ابتــدا بایــد بــه 
منــوی advanced boot options وارد شــوید. 
بــرای ایــن کار در هنــگام روشــن شــدن 
کامپیوتــر دکمــه f8 را مرتبــا بفشــارید. 
مشــاهده  تصویــر  در  کــه  همانطــور 
می کنیــد، safe mode دارای ســه حالــت 

می باشــد: 

http://www.codecity.ir


http://www.codecity.ir/

آموزشی کد سیتیپایگاه تخصصی 

به زبان فارسیآموزشی فیلم هايدانلود 
پروژه هاي دانشجویی–مقاالت آموزشی–کتاب الکترونیکی-دانلود نرم افزار

تحصیل در خارج–موقعیت هاي شغلی –دانشگاه –اخبار کنکور 

همه و همه در وب سایت کد سیتی

http://www.codecity.ir


ایمیل شماجدیدترین مطالب آموزشی در دریافت 
و زبان اصلی فارسیدریافت جدیدترین فیلم هاي آموزشی

دریافت جدیدترین کتابهاي آموزشی 
دریافت جدیدترین مقاالت آموزشی

دریافت جدیدترین پروژه هاي دانشجویی
....و 

مطالب سایت در گروه کد سیتی عضو شویدجهت دریافت جدیدترین 

کلیک کنید جهت عضویت در گروه اینجا

http://www.codecity.ir
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