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  . کندي مباني پشتيابيشروع به باز ندوزي وFinish ي مرحله و با زدن دکمه ني در ا-۴

  .باشدي دانشجو مي به عهده زارديروي به روش غباني پشتيابي و بازهي روش تهيريادگي

  : سختسکي دي سازنهي بهي هابرنامه

  

 اسـت کـه     ستميـ  س ي از منـابع اصـل     يکي سخت   سکي د ست؟ي سخت چ  سکي د ي ساز نهي از به  منظور
 بتواند گردش کند و مؤثرتر کار       عتري سر سکي که د  يام هر کار  انج. گذاردي اثر م  ستمي س يي بر کارا  قاًيدق

 ي شامل کنار هم قـرار دادن اطالعـات بـرا      سکي د ي ساز نهيبه. شودي م ستمي س يي کارا شيکند باعث افزا  
 ي در فضا  يي صرفه جو  ي وبالاستفاده برا  يمي قد يلهاي فا ي پاکساز ري به آنها و ن    ي سرعت دسترس  شيافزا
  .  استسکيد

 اسـتفاده  Disk Clean Up و Disk Defragmenter ي اعمـال از دو برنامـه   نيـ  انجـام ا يبـرا 
  . ميکنيم

Disk Cleanup :ي کمکـ لهـا ي موجـود هـستند کـه فا   ستميـ  سي از برنامه ها بـر رو ي تعدادشهيهم 
)Temporary Files (نيـ  اي دارنـد و دفعـات بعـد   ازيـ  بار بـه آن ن کي فقط کهي در حالکندي مجاديا 
 هـارد  ي فضا ي که حذف آنها به آزادساز     کنندي هارد را اشغال م    ياستفاده بوده و تنها فضا     عمالً بال  لهايفا

و واژه ) Internet Explorerمثـل   (نترنـت ي کاوشگر ايبطور مثال برنامه ها. کنديالعاده کمک م فوق
  . هستندTemp يلهاي کننده فادي معروف تولياز برنامه ها) Wordمثل (پردازها

ــرا ــس برن:  برنامــــهياجــ ــدوزي ويستميــــ سي برنامــــه هــــا ريامــــه را از مــ  Start>Allنــ

Programs>Accessories>System Toolsدي اجرا کن.  

 کـه  ييلهايانواع فا. دي شود را انتخاب کني پاکسازديخواهي که ميوي دراSelect Drive قسمت از
 لهـا ي فانيـ  کـه ا يي فضاني همچنشود،ي داده مشي نماFiles To Delete حذف کرد در قسمت توانيم

  .  استصيقابل تشخ) View Files(شوندي که حذف مييلهاي نام فازياشغال کرده اند و ن

و ) Windows Component(نـدوز ي امکـان حـذف اجـزاء و   More Options ربـرگ ي زدر
 اطالعات و يابي پاک کردن اطالعات باززيو ن) Installed Programs( نصب شده کاربريبرنامه ها
  .وجود دارد) System Restore(راتيي تغنيلغو آخر
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Disk Defragmenter: Fragmentهـر زمـان کـه بـا     .  اسـت سکيـ  تکه تکه شـدن د ي به معن
 ضمناً بعد از    کندي م داي پ سکي د ي رو يدي محل جد  لهاي فا ي ساز رهي ذخ ي برا ندوزي و ديکني کار م  ندوزيو

 ي بوجود مـ سکيود در د اطالعات موجني ب ي خال ي فضا لهاي و پاک کردن فا    ستمي کار کردن با س    يمدت
 ر،يـ  بـزرگ ن   يلهـا ي فا ي سـاز  رهيـ  ذخ يبـرا .  نتواند بعداً از آنها استفاده کنـد       ندوزي است و  ممکن که   ديآ

 کـرده و در     مي تقـس  ي را بـه قطعـات     ليـ  فا نـدوز ي نباشـد و   سکيـ  د ي رو وستهي بطور پ  يچنانچه محل مناسب  
 نيـ ا.  افتـد  ي اتفـاق مـ    سکيـ  حالت تکه تکه شدن د     ني و در ا   کندي م رهي ذخ سکي مختلف د  يقسمت ها 

 ني هـد هـارد چنـد   دي قطعه قطعه شده بالي فاکي خواندن ي دارد چرا که برا  مي اثر مستق  يي بر کارا  همسأل
 دارد کـه اطالعـات پراکنـده    ي سعDisk Defragmenter يبرنامه .  مختلف جابجا شوديبه مکانها

   . کندکپارچهي را سکي را کنار هم قرار داده و سطح دسکي سطح دي

  

 توانـد از    ي و نمـ   کنـد ي کار م  ي محل يوهاي درا ي فقط بر رو   نکهياول ا :  برنامه دو مشکل دارد    نيا:نکته
 بـا نـسخه     دي است و با   ندوزي و ي وابسته به نسخه     نکهي شبکه عمل کند و دوم ا      وهاي درا يراه دور و بر رو    

  . هماهنگ باشدديکني که از آن استفاده ميندوزي وي

  : برنامهياجرا

 از نـوع قالـب      يي آمارهـا  زيـ  و ن  دهـد ي م شي شما را نمـا    يوهاي از درا  يستي ل د،ينامه را اجرا کن        بر     -۱
 کـردن   کپارچـه ي ي گـام بـرا    نياولـ .   آزاد ي آزاد و درصد فضا    ي فضا زاني کل، م  تي، ظرف )فرمت(يبند

  .  دارداجي عمل احتني به اوي درادي است که مطمئن شوني اسکيسطح د

 ازي ن ي و بررس  سکي د ي اطالعات موجود بر رو    لي عمل باعث تحل   نيا. دي را بزن  Analyzeدکمه  -۲
 نيـ  اي فعلـ تي بدهـد در وضـع   غـام ي ممکن است بـه شـما پ       کهي بطور شودي م Defrag به عمل    ازي عدم ن  اي

  . ديني بي را ملي گزارش عمل تحلView Reportبا زدن دکمه .  ندارديازي عمل نني به اويدرا

  .دي را بفشارDefragment ي دکمه Defrag به انجام ازي در صورت ن-۳

   :System Restore با ندوزي وراتيي اطالعات و لغو تغيابيباز

 دچـار   نـدوز يچنانجـه و  .  آن در چند روز گذشته است      تي به وضع  ستمي برگرداندن س  ي برنامه  برا   نيا
 کيـ  يرا اج لها،ي رفتن فا  ني و از ب   ي شدن ناگهان  ستي ر روس،يبه دالئل مختلف از جمله و     ( مشکل شود 

 از  مجـدداً  قبـل از بـروز مـشکل         تي به وضع  ستمي برگرداندن س  قي از طر  توانيم...)  مشکل دار و     يبرنامه  
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 ليـ  برگردانـدن فا   ي برنامه برا  ني از ا  دي را حذف کرده ا    يليضمناً چنانچه اشتباهاً فا   .  استفاده کرد  ندوزيو
  .  استفاده کردتوانيهم م

  :  برنامهياجرا

 Start>All Programs>Accessories>System نـدوز ي ويستميـ  سي برنامـه هـا  ري مـس از

Toolsدي انجام دهديتوانيپس از اجرا دو کار م. دي آن را اجرا کن:  

  

 Restore My Computer To ي نـه ي که بـا انتخـاب گز  ي به وضع قبلستميبرگرداندن س)الف

An Earlier Timeيبعـد از انتخـاب آن دکمـه    . شودي انجام م Nextليـ  کـه ما يخيو تـار  ديـ را بزن 
 مـاه مـورد نظـر و در قـسمت         مي از قـسمت تقـو     ديتواني م د،ي کن نيي به آن برگشت کند را تع      ستمي س ديهست
  .دي کننييروز مورد نظر را تع) سمت راست(  آنيجلو

 ي شـده باشـد و نقطـه    نيـي  تعيابيـ  بازي که بعنوان نقطه  کندي برگشت م  ي فقط به نقاط   ستميس:  توجه
 خي در آن تـار ستميـ  ستي بازگـشت بـه وضـع   ي آن را بـرا نـدوز ي اسـت کـه در و  يخص مشخي تار يابيباز

  .کندي ميعالمتگذار

خـود  : ستميـ  س Checkpoint(( شده   ينقاط عالمتگذار -۱: شوندي م نيي به سه روش تع    يابي باز نقاط
ــ بطــور خودکــار و طبــق ستميــس ــ فــرض آنهــا را تهشي پــي زمانبنــدکي ــي و تعهي  نقــاط -۲. کنــدي مني

 نيـي  روش تعي که در قـسمت بعـد  کندي م نيي آن را تع   يکاربر بطور دست  : شده توسط کاربر   يعالمتگذار
 آن را ستميـ  سي که در اثر نـصب نـرم افـزار خاصـ          يخيتار:  نقاط نصب نرم افزار    -۳م،يدهي م رحآن را ش  

  .کندي ميعالمت گذار

 الزم  اتيـ ام عمل  کـه بعـد از انجـ       دهـد ي مرحله بـه شـما هـشدار م        نيدر ا . دي را بزن  Nextدکمه  : ادامه
 در حال اجرا را     ي باز شده و نرم افزارها     يلهاي تمام فا  ني بنابرا کندي م Restart را   ستمي بار س  کي ندوزيو

 جـاد ي که ا  ي مثل اسناد  مي با آنها کار کرده ا     راًي که اخ  ي ضمناً برنامه موجب از دست دادن اطالعات       ديببند
  . نخواهد شدمي داده اريي تغايکرده 

 را  مناسـب     ستميـ  س ي فعل تيچنانچه وضع : يابي نقطه باز  کي به عنوان    ي جار خي تار منظور کردن ) ب
 ي نقطـه    کيـ  آن را بـه عنـوان        ديـ  دان يمـ )  اجرا يدر صورت برور مشکل در دفعات بعد       ( يابي باز يبرا
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 درج  ز ا دي قابل حذف نخواهند بود و با      جادي که نقاط بازگشت پس از ا      ديدقت کن . دي کن نييبازگشت تع 
  .دين باشآن مطمئ

  : هم قابل اجراستگري دقي از دو طرSystem Restoreي برنامه

۱- System Configuration) حاتيمراجعه شود به توض) System Configuration  

۲-System Informationي و منوToolsدر آن    

  : و رفع آنهاستمي سي کردن مشکالت نرم افزاردايپ

  :System Configuration برنامه

 بالفاصـله بعـد از راه   يکنـ ي آ ي توجه شده اسـت، بطـور مثـال وقتـ          ندوزي و يکربنديخش به پ   ب ني ا در
.   اسـت  ستمي س يکربندي از پ  ي بخش دي آ ي در م  شي به نما  Notification اعالن هي در ناح  ندوزي و يانداز
  بـروز  وجـب  هماهنگ نبوده و م    ستمي س ي برنامه ها  گريبا د ) Driver( راه انداز    ي اوقات برنامه ها   يگاه

 CD بـا نـرم افـزار نوشـتن     Error Checking ي مثـال ممکـن اسـت برنامـه     شوندإلبطوري ميمشکالت
 نقـش  ستميـ  سي هنگـام راه انـداز  ماتي در تنظSystem Configuration يبرنامه .  کنددايمشکل پ

  .دارد

اسـت   آن ممکـن  راتيي نقش دارد تغستمي بوت سندي برنامه در فرآني انکهيبه علت ا :  مهم اري بس نکته
  . دي مراقب باشاري در استفاده از آن بسني باشد بنابرازيدردسر ساز ن

  . دي آن را اجرا کنMSCONIG فرمان پي و تاStart ي در منوRun قياز طر:  برنامه ياجرا

. گـذارد ي اثر م  ستمي س ي راه انداز  ي دردفعات بعد  XP ندوزي و ي اجرا نديبر فرآ : General ربرگيز
  :  استري زيشامل قسمتها

Normal Startup :بـار  ستميـ  سيکربندي پي و برنامه هاورهاي دراي هي کل،ي نوع راه اندازنيدر ا 
 نيمسلماً در ا  .  محسوب نشوند  ستمي و مهم س   ي اصل ي ها سي برنامه ها جزء سرو    ني چنانچه ا  ي حت شونديم

  . بال استفاده خواهد شدي ها  صرف برنامهي اصلي  از حافظهيحالت مقدار



 و کارگاه  ۲  ستم عامليس

 ٥٥

Diagnostic Startup :ــداز ــه اصي تــشخيراه ان ــ ب ــ معناســت کــه سني  تنهــا برنامــه هــا و ستمي
 Ram در ي مسأله موجب صرفه جـوئ ني و اکندي مي حافظه بارگذاري و مهم را بر رو   ي اصل يورهايدرا

  . خواهد شد

Selective Startup :ها و برنامه ها بار شوند و  وري که کدام دراکندي منيي کاربر تعيدر راه انداز 
  : استري زيامل قسمتهاش

 ني بـه همـ  ييربرگهـا ي با زمي ارتباط مستقProcess Win.INI و Process System.INI) الف
 انجـام شـده در      ربرگهـا ي ز نيـ  کـه در ا    يمـات ي تنظ نکـه يا.  دارد ديـ کني برنامه مشاهده م   ينام که در پنجره     

 فعـال   ريـ غ اي بوت شود در فعال      تماي تنظ ني با توجه به ا    ستمي س ،ي منظور شده و هنگام راه انداز      يلهايفا
  . رديگي انجام منهي دو گزنيکردن ا

 هـم نـام خـود    يربرگهـا ي بـا ز زيـ  نLoad Startup Items و Load System Services)ب
  .درست مانند مورد فوق. مرتبط هستند

 کنـد ي منيـي تع : Use Modified Boot.INI و Use Original Boot.INI ي هـا نـه يگز) ج
چنانچه شما  .  داد مي خواه حي توض لي فا نيدر مورد ا  .  استفاده شود  Boot.INI ليه از فا  که از کدام نسخ   

 جـاد ياز آن ا  ) Modified( اصـالح شـده    ي نـسخه    کي دي و اصالح کن   ي را دستکار  Boot.INI ليفا
 ي به هنگام راه انـداز     لي فا ني ا ي اصالح شده    اي ي اصل ي که از نسخه     کنندي م نيي ها تع  نهيگز ني ا شود،يم
   استفاده شود؟تمسيس

ــه ــه Launch System Restore ي دکم ــ بازي برنام ــات سيابي ــ اطالع  System ( ستمي

Restore (که قبالً به آن اشاره شدکنديرا اجرا م .  

 تـوان ي قسمت مني اقي شما خراب شده باشند از طريستمي سيلهايچنانچه فا: Expand File دکمه
 قـرار  ستمي سيمجدداً بر رو) Cab Files (ندوزي وينتيب کايلهاي نصب نشده آن را از درون فاينسخه 

  . داده خواهد شدحي توضSystem Information مورد در قسمت نيدر ا. داد

 و سـه    INI *.يلهـا ي راجـع بـه فا     ي برنامه الزم است مختصر    ني ا ي قسمتها گري د يقبل از بررس  : نکته
  .مي دهحي توضWin.INI و Boot.INI،System.INI مهم ليفا

 نـدوز ي و يکربنـد ي و پ  هيـ  اول مـات ي تنظ ي مخـصوص نگهـدار    لهـا ي فا نيا): INI(tilization يهاليفا
 ي خودش را بـرا ماتي که اطالعات و تنظي هر نرم افزارکند،ي با آنها کار م  ندوزي و Registryهستند و   
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 نيـ ا. کنـد ي پسوند استفاده م   ني مخصوص به خودش با ا     يلهاي از فا  زي ن کندي م رهي ذخ ياجرا دردفعات بعد  
 آن را بـاز کـرده و مـتن آن را بخوانـد امـا      توانـد ي هستند که کاربر هـم م     ASCII ي  با فرمت ساده   لهايفا
  .  برساندبي برنامه آسي آن ممکن است به اجرااتي محتوريي و تغميتنظ

 ي و نـرم افزارهـا     نـدوز ي است که اطالعات خود و     ندوزي و يکربندي پ لي فا ني مهمتر Win.INI ليفا
  . کندي ميبر را نگهدار کارينصب شده 

 ليـ  برنامـه و نـوع فا  يي اجراريمس:  که اطالعات شودي اضافه ملي فا ني خط به ا   کي نصب هر برنامه     با
  . کندي مي فرض آن را نگهدارشيپ

 اضافه لي به فاي خطني چندي است را نصب کن    نترنتي کاوشگر ا  کي که   Netscape اگر برنامه    مثال
  : شوديم

Htm=C:\Program Files\Netscape\Netscape.Exe^.Htm  

  . استندوزي و مهم ويکربندي پيها لي جزء فازي نSystem.INI ليفا

 نـوع و تعـداد   صي تشخيبرا) XP و NT( 2000 ي سرندوزي ولهي بوسلي فانيا: Boot.INI ليفا
 بکـار گرفتـه     ها  عامل  ستمي س ي اطالعات بارگذار  ي و نگهدار  ستمي س ي نصب شده بر رو    يها  عامل  ستميس
و ) دهـد ي م شي عامـل هـا را نمـا       ستميـ کـه نـام س    (  بوت ي منو شي مدت زمان نما   نييبطور مثال تع  . شوديم
  .کندي منييرا تع... قرار گرفتن نام ها و بيرتت

  .رديگي انجام ملهاي فاني ااتي و اصالح محتوميفوق آمده تنظINI  يلهاي که با نام فاييربرگهاي زدر

کـه  ( يتـ ي ب ۱۶ يورهاي درا ي عدم اجرا  اي اجرا   نيي تع يابر: System.INI و Win.INI يربرگهايز
 ي انـه ي گزنيچنانچه چنـ . دي استفاده کنربرگهاي زنياز ا )  بودند Dos عامل   ستميمخصوص اجرا تحت س   

 کـه  ديـ  خـود دار ستميـ  سي بر رو يتي ب ۱۶ وري است که شما درا    ي معن ني موجود بود به ا    ربرگهاي ز نيدر ا 
.  داشـت  ديـ  خواه ازيـ  به آنهـا ن    دي تحت داس اجرا کن    ي و برنامه ها   يهاي باز ديخواهي که م  يتنها در صورت  

 انجـام   قيـ  طر نيـ  از ا  زيـ ن)  نـدوز ي و ي قبل يمخصوص نسخه ها  ( يمي قد ي چاپگر و فونتها   مي تنظ نيهمچن
  .رديگيم

 کـه   ي  زمـان   Timeout کـادر    قي بوت نظارت دارد، از طر     ندي فرآ ي بر نحوه : Boot.INI ربرگيز
 و Move Up يبـا دکمـه هـا   . کند ي منيي تعدي داراري بوت در اختيعامل در منو ستمي انتخاب سيبرا
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Move Downو دکمـه  ديـ  کننيـي  بـوت را تع شني پارتتي موقعديتواني م Set As Defaultستميـ  س 
 بال استفاده اي ي سودمندCheck All Boot Paths يضمناً دکمه . کندي منيي فرض را تعشيعامل پ

  .  کردنيي را تعيانداز  قابل راهري غاي نصب شده ي عامل هاستمي و سمستي بوت سيرهايبودن مس

 نـصب شـده را   ي نرم افـزار هـا  گري و د  ندوزي ارائه شده توسط و    ي ها سيسرو: Services ربرگيز
 سي بودن آن سـرو    ي نوشته شده باشد ضررو    Yes کلمه   Essential و چنانچه در قسمت      کندي م ستيل

 سيبطــور مثــال ســرو.  کنــدرفعــالي را غسي ســرونيــ اديــه کــاربر نبا کــي معنــنيــ بــه اکنــدي منيــيرا تع
Netmeeting چند نفـر اسـت      ني از راه دور ب    ي متن اي ي کنفرانس صوت  اي کنفرانس   دئوي و ي برا ندوزي و 

 آن  تـوان ي م Ram ي فـضا  ي آزادساز ي و برا  شودي مواجه نم  ي با مشکل  ستميکه در صورت نبود آن هم س      
 متوجـه شـد کـه کـدام     تـوان ي مHide All Microsoft Services ي نـه يبـا گز .  کـرد رفعـال يرا غ
  . اند  ارائه شدهگري ديافزارها ندوز مربوط نبوده و توسط نرمي به وسهايسرو

از جمله  ( شوند ي به طور خودکار اجرا م     ندوزي و ي که همزمان با اجرا    ييها  برنامه: Startupربرگيز
  .کند ي منييرا تع)  در حافظهمي مقيها برنامه_رنديگ ي اعالن قرار مهي که در ناحييها برنامه

 رفعـال يغ.  کـرد  رفعـال ي اعـالن را غ    هيـ  ناح يها   برنامه تواني اشاره شد که م    Notification قسمت در
  . شود ي انجام مربرگي زني همقيها از طر  برنامهنيکردن ا

  

نامه ها زمـان     بر نيا.  پرداخت Spyware و   Adware يها   برنامه صي به تشخ  توان ي م قي طر ني از ا 
 شـما   نترنـت ي و اطالعات مرورگر ا    ي اطالعات کاربر  يي بدون اطالع شما به شناسا     نترنتياتصال شما به ا   

 کننده است راحت کاربر ناي ارسال کند که اغلب براغاتي کاربر تبل ي تا بعد متناسب با آن برا      پردازد يم
  . دهد ي را کاهش مستميو سرعت س

   ستمي سوبي عصيتشخ

  : System Information برنامه

 اسـتفاده   ستميـ  س تي وضـع  زيـ  و ن  لهـا ي فا ستمي و س  ي مشکالت سخت افزار   صي تشخ ي اين برنامه برا   از
 قطعـه  ضي تعـو ايـ  کـردن راه انـداز آن   نيگزي بـا جـا  تـوان ي موبي سخت افزار معصيپس از تشخ .شوديم

 و از   ي متنـ  ليـ  فا کيـ  بصورت   توانياطالعات ارائه شده توسط آنرا م     .  را حل کرد   ستمي مشکل س  يميقد
  .  کردرهي ذخFile>Save قي و از طرNFO با پسوند لي فاکي بصورت اي و File> Export قيرط



 و کارگاه  ۲  ستم عامليس

 ٥٨

  : استري شده بصورت زي طبقه بندي اطالعاتي برنامه حاونيا

Hardware Resources :داردستميـ  سي موجـود بـر رو  ي راجع به منابع سخت افـزار ياطالعات  .
  :  است عبارتند ازشتريب تي که حائذ اهمييقسمتها

 Conflicts/Sharing :  استفاده کرده   ي است که از منابع مشترک     يي سخت افزارها  ستيکه شامل ل 
 و  ديـ  دقـت کن   resources کردن مشکل بـه سـتون        داي پ يبرا. باشدي کرده اند م   داي تداخل پ  گريکديوبا  
 نيـ  از ا  کـه  يي سپس نام سـخت افزارهـا       ستون آمده و   ني در ا  شتري ب اي که کدام منابع نامشان دو بار        دينيبب

  . ديابي بdevices را در ستون کنندي استفاده ميمنبع به طور اشتراک

Forced Hardware :ي دسـت مي اسـت کـه کـاربر مجبـور بـه تنظـ      يي سـخت افزارهـا  ستيشامل ل 
 يرويـ  اسـتاندارد پ ريـ  غمـات ي از تنظني ندارنـد و بنـابرا  Plug And Playتيـ آنهاست و اصطالحا قابل

  . کننديم

Components :يقـسمت .  به همـراه مشخـصات آنهاسـت       ستمي و قطعات س   ي لوازم جانب  هي کل ستيل 
 کـه  باشـد ي مProblem Devices دارد، قسمت تي قطعات اهمني اني مشکل در بي جستجويکه برا

  .دهدي مشي مشکل دار را نماي قطعه ينام و کد خطا

Software Environment :نـصب  يورهـا ي ها و دراسي برنامه ها،سروهي از کلياطالعات کامل 
 ي نـرم افزارهـا  ي هيـ  کلستيـ  لProgram Groups و در قـسمت  کنـد ي را ارائه مستمي سيشده بر رو

 اري بسشودي ارائه مWindows Error Reporting که در قسمت ياطالعات. دهدي مشي را نماستميس
 ستيـ  و در واقع شامل ل     ستمي س ي افزار  نرم طي رخ داده در مح    ي خطاها ستي که شامل ل   چرا دارد   تياهم

 Event يکه برنامـه  ) ي نرم افزاري ثبت خطاهايبراLog ليفا( event Log ثبت شده در يخطاها

Viewerدهدي مشي آن را نما .  

Internet Settings :ــل ــاتي تنظستي ــتي ام ــ سنترن ــات دق ستمي ــي اســت و اطالع ــه  يق ــع ب  راج
  .کندي ارائه مInternet Explorerمرورگر

 وبيـ  عصي تـشخ ي بـرا ي به عنوان برنامه ازي نEvent Viewer ي به تذکر است که از برنامه زمال
ــ و بازدينــرم افــزار ــ سعي وقــاتي وضــعدي ــ احيتوضــ.  اســتفاده کــردتــواني مستمي  برنامــه در قــسمت ني

computer managementآمده است .  
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 تـا در صـورت هـر        شوندي م يگذار   عالمت يتاليجي بطور د  XP ندوزي در و  ياتي و ح  يستمي س يلهايفا
 که در   يگريامکان جالب د  . مشخص شود  ليها، اشکال فا     نشانه ني هم قي و بروز مشکل از طر     رييگونه تغ 
 و مهم از جهت بروز خطـا  ياتي حيلهاي فاني همي وجود دارد بررسSystem Information ي برنامه

 را اجـرا  File Signature Verification Utility ي برنامـه کمکـ  Tools ياز منـو . در آنهاسـت 
 آنهـا   ستيـ  و سپس ل   پردازدي مشکل دار م   يلهاي فا ي برنامه به بررس   Startبعد از اجرا با زدن دکمه       . ديکن

  . دهدي مشيرا به شما نما

 نـدوز ي و ينتي کـاب  يلهـا يمجـدداً از فا   ) درصورت امکان (  را لهاي فا ني ا ديتواني م ستي ل ني ا دني از د  بعد
 ي عمـل برنامـه      نيـ  انجـام ا   يبـرا . دي کن وبي مع ي نسخه   نيگزيلم آنها را جا    سا ي کرده و نسخه     يابيباز

System Configuration (MSconfig ( ربـرگ ي و در زديـ را اجـرا کن     Generalمـه   ازدک 
Expand Filesدي استفاده کن .  

  XP ندوزي کردن برنامه ها با وسازگار

 بال استفاده   XP ندوزي اند در و   کردهي کار م  ي به خوب  ندوزي و ي قبل يها   که در نسخه   ييها   برنامه يگاه
 امکان  ني ا XP سازگار کردن برنامه ها با       تيقابل. دهندي انجام نم  ي خود را بخوب   في وظا ي برخ ايمانده و   

 آمـاده کـرده و آن       XP ندوزي کار در و   ي که در صورت امکان برنامه را برا       گذاردي کاربر م  اريرا در اخت  
 ،يمي قـد  يروسـها ي و ي برنامه ها ماننـد آنتـ      ي برخ ي برا تي قابل نيعال کردن ا  البته ف .  دهد قي تطب XPرا با   

  . شودي نمهي وجه توصچي به هيستمي سي و برنامه هاباني پشتي هي تهيبرنامه ها

  :قي تطبمراحل

  

 Start> All قيـ  را از طرProgram Compatibility Wizard تطـابق  اتيـ  شروع عمليبرا

Programs>Accessoriesدي  اجرا کن.  

۱-Nextدي بزنيي را در پنجره خوشامدگو .  

 نصب شده را بـه      ي برنامه ها  ي هي کل ستي ل ندوزيو)  الف دي کن نيي محل و نوع انتخاب برنامه را تع       -۲
 و  دايـ  برنامـه را پ    ديـ خواهي م يخـود شـما بطـور دسـت       ) اسـت،ج CD يبرنامه بـر رو   ) دهد،ب شيشما نما 

  Nextاب شده است و  اول انتخنهي گزميکنيما فرض م. ديانتخاب کن
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  Nextاکنون برنامه را انتخاب کرده و مجدداً -۳

 ي عـامل ستميـ  سايـ  شده و ي آن طراحي دارد و بر مبناي برنامه با آن سازگارني که اي عاملستمي س -۴
  Next و دي انتخاب کندي برنامه را بدون مشکل اجرا کرده اني آن ايکه قبالً بر رو

طبـق آنچـه در خـود برنامـه     (ديـ  کننيـي  برنامـه تع ني اي را براري و وضوح تصو   يکي گراف ماتي تنظ -۵
  Nextو ) دي اکردهي که قبالً بر اساس آن برنامه را بدون بروز مشکل اجرا مي حالتاي شده و شنهاديپ

 و بـا زدن  دهـد ي مشي نمـا ديـ  کـرده ا مي برنامه را طبق آنچه شما تنظني مشخصات ا  ندوزي اکنون و  -۶
 شـما  ي کـار آن بـرا  طي تطابق داشته باشد برنامـه اجـرا شـده و محـ           XPامه با    چنانچه برن  Next يدکمه  

 متوجـه  مـه  برناشي و عـدم نمـا  وري مانتي شدن صفحه    اهي تنها با س   نصورتي ا ري و در غ   شودي داده م  شينما
 رييـ امکان دارد بـا تغ   . دي که شما در نظر گرفته ا      يماتيحداقل با تنظ  ( تطابق ندارد  XP که برنامه با     ديشويم
 تطـابق سـه انتخـاب ظـاهر         ي بررسـ  يدر هر صـورت دربرنامـه       .)  اجرا داشته باشد   تي برنامه قابل  ماتينظت
 برنامـه را  نيـ اXP ايـ  و آريـ  خايـ  سـت  اجرا شـده ا   ي مورد بررس  ي برنامه   اي آ دي کن نيي تع دي که با  شود،يم

  . دي انطباق منصرف شده اي از بررساي اجرا کند و ماتي تنظني با همشهيهم

  

  

  

  

  

  

  ) اعالن هي و ناحStart يمنو(۱ کـار شماره توردس

  

   است؟ شي قابل نمايي به چه حالتهاStart ي منودي کني     بررس-۱

  .دي کنميتنظ) XPمخصوص ( را در حالت ساده Start ي     منو-۲
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   کرد؟دي چه باStart ي ثابت کاربر در منويها  برنامه به قسمت برنامهکي اضافه کردن ي     برا-۳

   باز شده اند؟ييلهاي چه فاراًي کرد که اخي شروع بررسي منوقي از طرتواني    چگونه م -۴

   کرد؟دي چه باControl Panel و My Documents ي هانهي حذف گزي     برا-۵

 ي خـود منـو  ي آن بر رواتي کرد که محتومي تنظي را طورControl Panel تواني     چگونه م-۶
   شود؟دهيشروع د

  .دي کني پرکاربرد کاربر را خالي برنامه هاستي کردن لي خالي     برا-۷

  . کردن باز شوندکي با کلرمنوهاي که زدي کنمي تنظي را طورStart ي     منو-۸

  .دي قرار دهکي را در حالت کالسStart ي     منو-۹

  د؟يکني منو چه مني حذف و اضافه کردن برنامه ها به اي برا-۱۰

  .ديتب کن آن را مري برنامه ها-۱۱

   است؟يي چه نوع برنامه هاي اعالن حاوي هي که ناحدي دهحي توض-۱۲

   پنهان کرد؟ اي داده شي را نماnotification هي ناحي برنامه هاتواني چگونه م-۱۳

 داده شـود   شي موجـود در آن نمـا      يهـا   کني تمام آ  شهي که هم  دي کن مي تنظ ي اعالن را طور   هي ناح -۱۴
  . برنامهحتا در صورت عدم فعال بودن

  .دي اعالن حذف کنهي ساعت را از ناح-۱۵

   )وتري کاربران و کامپتيريمد(۲ کـار شمارهدستور

۱-     MMCشود؟ي مفي و چرا تعرستي چ   

  .دي کني را بررسXP فرض شي پي     کنسولها-۲
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 گـروه و    تيـ  امن ي خط مش  نيي تع يهاSnap-In که شامل    دي کن في تعر MMC کنسول   کي     -۳
 کنـسول را از کـدام       نيـ  ا جـاد يبعـد از ا   .  باشد ستمي س ي رخدادها شي و نما  سکي سطح د  يز سا کپارچهي

   اجرا کرد؟تواني مريمس

   .دي کني را بررسEvent Viewer برنامه يري     سه سطح ردگ-۴

 راجع بـه مـوارد   Event Viewer ي خطايغامهاي از پغامي که شامل متن سه پي متنلي فاکي     -۵
  .دي کنجادي خود برنامه اقي از طر است راينرم افزار

 دو روش نيـ  اي کرده و تفاوت و شـباهت هـا  في تعردي جدي حساب کاربر  کي     به دو روش         -۶
  .دي کنيرا بررس

  . دي دارند را نام ببرمي نقش مؤثر و مستقستمي سيي که در کاراستمي سي     سه منبع اصل-۷

  .دي کن را اجراDevice Manager     به سه روش برنامه -۸

   داد؟ريي را تغوي دراکي حرف نام تواني     چگونه م-۹

) Logical(ي منطقـ  ويـ  درا کيـ  از حجم آن را جدا کرده و بعنـوان           ي قسمت وهاي از درا  يکي از   -۱۰
  .دي کنفي تعرديجد

  .دي کني هارد بررسيوهاي از درايکي فرمت کردن ي دو روش برا-۱۱

  .ديرا اجرا کن Disk Defragmenter به سه روش برنامه -۱۲

   )ــــتيامـن(۳ کـار شمارهدستور

  : که دي دهريي تغي کاربران را بگونه اماتي تنظ

  . موجود باشدي و شامل هر سه دسته کاراکترهادهيچيرمز عبور کاربران پ-۱

  . روز باشد۱۰حداکثر تعداد روز اعتبار هر رمز -۲

  . شودلي اعطي ويحساب کاربر کاربر سه بار رمز خود را اشتباه وارد کرد،کهيدر صورت-۳
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  . نظارت داشته باشدتي در حالت عدم موفقندوزي زمان ورود کاربران به ويدادهاي بر روندوزي و-۴

افزارها و سه مـورد مربـوط بـه ورود کـاربران بـه           کاربران به سخت   ي دسترس ماتيسه مورد از تنظ   -۵
  .دي کني را به دلخواه بررسستميس

  .دي کنمي تنظستمين ورود کاربران به س زماي براي متنغامي پکي -۶

  .دي ارسال کني متنغامي در شبکه پي کاربر خاصي برا-۷

   )ي و نگهداريابي بيع(۴ کـار شمارهدستور

 را بـه عهـده   سکيـ  سـطح د وبيـ  عي بررسـ فـه ي وظيچه برنامه اScan Disk برنامه ي     به جا-۱
   آن؟ي اجراريدارد؟ مس

  .دي کني را بررسسکي ديباي بي عي برنامه ماتي     تنظ-۲

  .دي کني را بررسDisk Cleanup در More Options ربرگي زماتي     تنظ-۳

   کدام است؟ي اضافي نصب شده ي حذف برنامه هاي براري     دو مس-۴

  .دي را اجرا کنDisk Defragmenter ي      به دو روش برنامه-۵

  کند؟ي برنامه چه مني در اAnalyze ي      دکمه-۶

   دارد؟زاردي نسبت به روش وي چه امکاناتد،ي کني را بررسزاردي وي بدون اجرايابي     روش باز-۷

  )سه روش.(دي کني را بررسSystem Restore برنامه ي اجراي     روش ها-۸

  .دي کننييتع) checkpoint( از نقاط بازگشتيکي امروز را به عنوان خي     تار-۹

  ه هستند؟  چند دستستمي نقاط بازگشت س-۱۰

   )ستمي سوبي عي و بررسي مشکالت نرم افزاريبررس(۵ کـار شمارهدستور

  .دي را اجرا کنSystem Configurationبرنامه -۱



 و کارگاه  ۲  ستم عامليس

 ٦٤

   ر؟ي خاي شما وجود دارد ستمي سي بر رويتي ب۱۶ وري درااي که آدي کنيبررس-۲

  .دي کني را بررسBoot.ini ماتيتنظ-۳

  .دي دهريي تغهي ثان۴۰ بوت را به ي منوشيزمان نما-۴

  . شودي راه اندازي اصلBoot.ini لي با فاستمي سي که در بوت بعددي اعمال کنيرييتغ-۵

  .دي کني شما قرار داده اند را بررسستمي سي بر روکروسافتي از ماري غيي که شرکتهاييسهايسرو-۶

  .دي کني را بررسnotification هي ناحي برنامه هاستي ل-۷

  .دي حذف کنStart Up ي برنامه هاستي آن را از لRealPlayerه  در صورت وجود برنام-۸

 ربـرگ ي فـرش ز شي پـ مـات ي در تنظيراتـ يي کـه چـه تغ  ديـ  کني فـوق بررسـ  ينهايبعد از انجام تمر  -۹
generalرخ داده است؟   

  .دي داده شده را لغو کنراتيي تغي هي کل-۱۰

  .دي اطالعات را اجرا کنيابيباز ي آن برنامه قي و از طرMSCONFIG برنامه يمجدداً با اجرا-۱۱

  .دي کني تداخل دارند را بررسگريکدي که با يي سخت افزارهاستيل-۱۲

   شما نصب شده است؟ستمي سي باشد بر روي آن بصورت دستماتي که تنظي سخت افزاراي آ-۱۳

  .دي کني و خطا دارند را بررسکنندي که درست کار نمي لوازم جانبستي ل-۱۴

 ي را بررسـ ستميـ  سي نـرم افـزار  ي خطاهـا Log تـوان ي چگونه مevent Viewer به جز برنامه -۱۵
  کرد؟

  .دي نمائهي و مشکل دار تهياتي حيلهاي از فايستي کرده و لي ها را بررسستمي سليفا-۱۶

   کرد؟ضي تعواي ري را تعم۱۶ ني بدست آمده از تمري هالي فاتواني چگونه م-۱۷



 و کارگاه  ۲  ستم عامليس

 ٦٥

                              ١. دي کني بررسXP ندوزي با ويهت سازگار نصب شده را از جي از برنامه هايکي -۱۸
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