
 

  
 در 
كال 

  
 را 
ات 
يده 
سئله 
. رد

زير 

ت واكنش سريع
 پنجرة رفع اشك

گهداري سيستم
يكي از امكانا 

نيد يا آن را نادي
توانيد به آن مس ي

قرار دار هنده  
ن آن به شكل ز

نيد، يك فرصت
الً از طريق يك

  :فظه فلش

سائل امنيتي و نگ
Action Cente

الوني توجه نكني
Action C  مينيز
ده توجهر ناحية 

يافته باشد آيكن

  

  يوتر

كليك كن يالون
شود، معموال  مي

ي مسئله يك حاف

دهندة مس گاهي
er. كند وليد مي

اگر به چنين با. 
Centerق آيكن 

Action Cen در
Ac مشكلي را ني

ي كامپي

ين باچنگر روي 
 شما قرار داده

براي زير ه پنجرة

ي بالوني آگها ام
Action Ce تو

.است 7ويندوز
د، بعدها از طريق

nterآيكن . يد

ction Center

  :د بود

اصولي
 ال و
 كار
جراي

اين 
  . دنكن

 نياز

و  3ل

سازي

 

ار به
رحلة

و اگر
طالع
 يك
 ناحية

در  ش
گر به
وقف
يا  .مد

 هنده 

     
1 ma
2 dri
3 file
4 bac
5 def
6 not

اگ 
اختيار
شبيه به

پيا
enter

جديد
بگيريد
بپردازي
هرگاه
خواهد

داري ا
هاي ديجيتا  داده

ن همواره روان
به ويژه، اج. هيد

.ز مايكروسافت
ك را حفظ مي ار

مورد 2هاي ران

فايل  سيستمهاي

س خت براي بهينه

.اي به طور دوره

 به طور خودكا
كه شما چند مر

  . د
گيرد و ت نظر مي

 بيابد به شما اط
رخ بدهد،وجه

نا( آورد  در مي
نمايش صفحهت

 عنوان مثال، اگ
گيري متو شتيبان

ش در خواهد آمد
د توجهبالون ك

                  
aintenance 
iver 
e system 
ckup 
fault 
tification area

نگهد
انگيز از  شگفت

 كه كامپيوترتان
را انجام ده 1ري

از روزآمدسازها
افزا فزار و سخت

ر دستگاهگارش

 از لحاظ خطاه

ي سخها ديسك 

ي سيستمي بها ل

گهداري اساسي
ا پس از آن ك

آورخواهد  ا در
تم شما را تحت
ي سيستم شما
توك مسئلة قابل

به نمايش 6ده
راست–پايين وشة

به. )شود فته مي
عمل پش ،ك هدف

ن مسئله به نمايش
يك له داشته باشد

  :د
                  

a 

^ 

ي شما تركيبي 
براي اين. است 

نگهدارات منظم 
  : ر مهم است

رصب آخرين 
اف ري و امنيت نرم

صب آخرين نگ
  . تان ي سيستم

ي سيستمها ك

 )defragment(

فايلها و  از داده 4

سياري از ابزار نگ
ر ابزاريا اين  

به اجراام بدهيد 
سيست 5فرض پيش

يت يا نگهداري
س از آن كه يك

دهند توجه احية
ة نزديك به گو

گف فرض پيش ش
 بر روي ديسك

به اين دهنده   جه
TV كامپيوتر مسئل

ش در خواهد آمد
       

^

  168حه

كامپيوتر شخصي
افزار دمدمي ت

، مجبوريد عمليا
اي عمليات زير ه
 دريافت و نص

آمدسازها پايدار
 دريافت و نص

يها دستگاهيل و
  ديسكبررسي
  . اي ه
 زدايي تكه تكه

  . ابي فايل
 4گيري پشتيبان

 
، بس7ويندوزدر

_آيند   در مي

سازي پايه را انجا
پبه طور  ويندوز
اي در امني مسئله
بالفاصله پس. هد

نادر را   بالوني
ناحية به دهنده ه

نمايش صفحهش
 فضاي ناكافي
توج، يك بالون

V tunerكارت

ن مسئله به نمايش

  

صفح

ك
سخت
كند،
دوره


روزآ


وساي


رسانه


دستيا


د
اجرا
برپاس
و
هر م
ده مي
پيام

توجه
آرايش
دليل
شود،
اگر ك
به اين



 

^                                                                   

 169صفحه                                                                                                                                             

به نمايش  زير   شكلاگر با مسئله مواجه شده باشد اين آيكن به اما 
  :آيد در مي

  
دار كليك كنيد ماهيت مسئله  اگر روي اين آيكن در حالت مسئله 

را آشكار ) باشدشده يا مسائل، اگر بيش از يك مسئله در آن انباشته (
   .توانيد انجام دهيد گويد كه چه كاري مي و به شما ميكند  مي

مثالً جملة (روي جملة امري واقع در وسط اين پيام  كردن كليكبا 
Check Backup Disk Space( كننده را انجام  توانيد عمل تصحيح مي

دربارة  Open Action Centerروي  كردن كليكتوانيد با  دهيد، يا مي
آنچه را  زير  شكل. مسئله يا سيستم اطالعات بيشتري به دست بياوريد

ببينيد نشان  Action Center بازكردنكه ممكن است در صورت 
   :دهد مي

  
يك پيام بسيار مهم داشته باشد، آن پيام با  Action Centerاگر 

شود، و يك دكمه يا لينك  گذاري مي يك نوار قرمز برجسته عالمت
غيبت يك برنامة مسئلة به عنوان مثال، . برد ميآن  شما را به طرف شرح 

دهد، و اگر روي  يك نوار قرمز به شما اطالع ميبا را  ضدويروس 
 كليك كنيددر كنار شرح اين مسئله  Find a program onlineدكمة 
كه شما را  به نمايش در خواهد آمد Internet Explorer    پنجرة يك

  :برد به نشاني وب زير مي

http://www.microsoft.com/windows/antivirus-

partners/windows-7.aspx  
                  مسئلةيك  تر، مانند مورد مربوط به اهميت ي كمها پيام 

TV Tunerدر همة موارد، . شوند گذاري مي ، با يك نوار زرد عالمت
دهنده لينكي را خواهيد ديد كه به شما امكان  در زير متن آگاهي

. ديرا متوقف كنمشابه ي بعدي دربارة موضوع ها پيامصدور دهد كه  مي
ي مربوط به وضعيت ها پيامدهيد كه  به عنوان مثال، اگر ترجيح مي

 توانيد مي بينيد، اين شكل از نظارت رانتان را  حفاظت ويروسي سيستم
  . كنيد غيرفعال

Action Center  كه از طريق بخش ،System And Security  در
Control Panel توانيد به آن برسيد، هم يك وسيلة رفع اشكال  نيز مي

 دهد كه هر مسئلة  به شما امكان مي. است و هم يك وسيلة نگهداري
گذارد بررسي  اي را كه روي امنيت يا پايداري سيستم شما اثر مي جاري

                  يي برايها لينكهمچنين  Action Center. و حل كنيد
Backup And Restore ،Windows Updateهاي  كننده اشكال ، و رفع

  . گوناگون دارد
و  Securityتحت دو عنوان عمومي  Action Center ي ها پيام

Maintenance ها را با  هر يك از اين عنوان. ديآ به نمايش در مي
                  .توانيد باز و بسته كنيد ميآنها هاي واقع در سمت راست  پيكان
باز  Security فقط بخش  را در حالتي كه Action Center   ،زير شكل

  :دهد است نشان مي
  

  


