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  نگهداري اصولي كامپيوتر
هاي ديجيتال و  انگيز از داده شگفتكامپيوتر شخصي شما تركيبي 

. براي اين كه كامپيوترتان همواره روان كار است افزار دمدمي سخت
را انجام دهيد. به ويژه، اجراي  1نگهداريكند، مجبوريد عمليات منظم 

  اي عمليات زير مهم است:  دوره

از مايكروسافت. اين  روزآمدسازهادريافت و نصب آخرين  •
  د. نكن افزار را حفظ مي افزار و سخت پايداري و امنيت نرمروزآمدسازها 

مورد نياز  2هاي ران دستگاهدريافت و نصب آخرين نگارش  •
  تان.  هاي سيستم وسايل و دستگاه

و  3فايل  سيستمهاي سيستم از لحاظ خطاهاي  بررسي ديسك •
  اي.  رسانه

سازي  هاي سخت براي بهينه ) ديسكdefragment( زدايي تكه تكه •
  دستيابي فايل. 

  اي. هاي سيستمي به طور دوره ها و فايل از داده 4گيري پشتيبان •

  

، بسياري از ابزار نگهداري اساسي به طور خودكار به 7ويندوزدر 
را پس از آن كه شما چند مرحلة  ابزاريا اين  _آيند  اجرا در مي

  د. آورخواهد  به اجرا دربرپاسازي پايه را انجام بدهيد 

گيرد و اگر  سيستم شما را تحت نظر مي 5فرض پيشبه طور  ويندوز
اي در امنيت يا نگهداري سيستم شما بيابد به شما اطالع  هر مسئله

رخ بدهد، يك توجه دهد. بالفاصله پس از آن كه يك مسئلة قابل  مي
 ناحية( آورد به نمايش در مي 6دهنده توجه ناحيةدر را  پيام بالوني

نمايش در  راست صفحه–پايين ناحية نزديك به گوشة به دهنده توجه
. به عنوان مثال، اگر به شود) گفته مي فرض نمايش پيش آرايش صفحه

                                                 
1 maintenance 
2 driver 
3 file system 
4 backup 
5 default 
6 notification area 

گيري متوقف  عمل پشتيبان ،دليل فضاي ناكافي بر روي ديسك هدف
يا  به اين مسئله به نمايش در خواهد آمد. دهنده   توجهشود، يك بالون 

دهنده    كامپيوتر مسئله داشته باشد يك بالون توجه TV tunerاگر كارت 
  به اين مسئله به نمايش در خواهد آمد:

  

كليك كنيد، يك فرصت واكنش سريع در  يين بالونچناگر روي  
شود، معموالً از طريق يك پنجرة رفع اشكال  اختيار شما قرار داده مي

  :حافظه فلش براي مسئله يك زير شبيه به پنجرة

  

دهندة مسائل امنيتي و نگهداري سيستم را  هاي بالوني آگاهي پيام
Action Center كند.  توليد ميAction Center  يكي از امكانات
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است. اگر به چنين بالوني توجه نكنيد يا آن را ناديده  7ويندوزجديد 
توانيد به آن مسئله  مينيز  Action Centerبگيريد، بعدها از طريق آيكن 

قرار دارد.  دهنده   توجهدر ناحية  Action Centerبپردازيد. آيكن 
مشكلي را نيافته باشد آيكن آن به شكل زير  Action Centerهرگاه 

  خواهد بود: 

  
  

به نمايش  زير   اگر با مسئله مواجه شده باشد اين آيكن به شكلاما 
  :آيد در مي

  

  

  

  

  

  

دار كليك كنيد ماهيت مسئله  اگر روي اين آيكن در حالت مسئله 
را آشكار باشد) شده (يا مسائل، اگر بيش از يك مسئله در آن انباشته 

   .توانيد انجام دهيد گويد كه چه كاري مي و به شما ميكند  مي

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

دربارة  Open Action Centerكردن روي  توانيد با كليك دهيد، يا مي
آنچه را  زير  شكلمسئله يا سيستم اطالعات بيشتري به دست بياوريد. 

ببينيد نشان  Action Centerكه ممكن است در صورت بازكردن 
   :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 برد. به عنوان مثال،  ميآن  شما را به طرف شرح 
دهد، و اگر روي  يك نوار قرمز به شما اطالع ميرا با  ضدويروس 

 كليك كنيدنار شرح اين مسئله در ك 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  

يك مسئلة                   تر، مانند مورد مربوط به اهميت هاي كم 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
د. يرا متوقف كنمشابه هاي بعدي دربارة موضوع  پيامصدور دهد كه  مي

هاي مربوط به وضعيت  دهيد كه پيام به عنوان مثال، اگر ترجيح مي
 توانيد مي بينيد، اين شكل از نظارت رانتان را  حفاظت ويروسي سيستم

  غيرفعال كنيد. 

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

                  هايي براي همچنين لينك Action Centerو حل كنيد. 
Backup And Restore ،Windows Updateهاي  كننده اشكال ، و رفع

  گوناگون دارد. 
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و  Securityتحت دو عنوان عمومي  Action Center ي ها پيام
Maintenance ها را با  . هر يك از اين عنوانآيد 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

  

  ها از لحاظ خطا  بررسي ديسك

تواند علت دامنة  مي فايل  سيستمخطا در رسانة ديسك و در 
باشد، از عدم توانايي بازكردن يا ذخيرة  ويندوزاي از مسائل  گسترده

تواند  مي ويندوزها.  ها تا خطاهاي صفحة آبي و خرابي گستردة داده فايل
به طور خودكار بسياري از خطاهاي ديسك را بازسازي كند، به ويژه 

  اند.  فرمت شده NTFSهايي كه با  روي ديسك

وانيد ت براي اجراي يك بررسي جامع از ديسك، به طور دستي مي
را به اجرا در آوريد.  Chkdsk.exe، يا  Windows Check Diskبرنامة 

كه تكاليف  گرافيكياين برنامه در دو گونه فراهم شده است: يك گونة 
كه  7سطر فرمانيدهد، و يك گونة  پاية بررسي ديسك را انجام مي

  سازد.  تري از امكانات را فراهم مي مجموعة بزرگ

براي بررسي خطاها روي يك ديسك محلي، مراحل زير را انجام 
  دهيد: 

                                                 
7 command-line 

كليك كنيد، روي آيكن مربوط به  Computerروي آيكن  .1
راست كنيد، و سپس –خواهيد بررسي شود كليك ديسكي كه مي

  آيد انتخاب كنيد.  را از منويي كه به نمايش در مي Propertiesگزينة 

كليك كنيد. (اگر از  Check Now، روي دكمة Toolsدر برگة . 2
الزم براي اجراي اين برنامه  كنيد، استفاده مي حساب استاندارديك 

خود را  Administratorsيك حساب در گروه  گذرواژة است كه 
  رائه بدهيد.)ا

آيد يكي از  كه به نمايش در مي Check Diskدر پنجرة . 3
  هاي زير را انتخاب كنيد:  گزينه

Automatically Fix File System Errors •.  اين گزينه، كه
كند  اي پيكربندي مي را به گونه ويندوزفرض فعال است،  به طور پيش

دهد  تشخيص مي فايل  سيستمكه به طور خودكار هر خطايي را كه در 
 ره Check Diskتعمير كند. اگر اين گزينه انتخاب نشده باشد، برنامة 

كند. اين  كند اما آنها را تصحيح نمي يابد گزارش ميبخطايي را كه 
است، كه بعداً در  F/با سوئيچ  Chkdskگزينه معادل اجراي فرمان 

  همين مقاله آن را توضيح خواهيم داد. 

Scan For And Attempt Recovery Of Bad Sectors •.  اين
گزينه را براي اجراي يك بررسي جامع از كل ديسك، پيداكردن 

شده در  شدن ذخيره ، و بازسازي اطالعات قابل خوانده8هاي بد قطاع
هاي معيوب انتخاب كنيد. توجه داشته باشيد كه انتخاب اين گزينه  مكان

كند، حتي اگر  را نيز تعمير مي فايل  سيستمبه طور خودكار خطاهاي 
 Chkdskگزينة قبلي انتخاب نشده باشد. اين گزينه معادل اجراي فرمان 

  است.  R/ با سوئيچ

اگر بخواهيد بدون تغييردادن ساختارهاي ديسك گزارشي از 
بدون تيك را فايل دريافت كنيد، هر دو گزينة فوق   خطاهاي سيستم

  د.كني

كليك  Startروي  ،براي آغازكردن عمليات بررسي ديسك. 4
  دهد.  كنيد. نوار پيشرفت سبز عبور از فازهاي مختلف را نشان مي

را روي  Automatically Fix File System Errorsاگر گزينة 
 ويندوزچند فايل آن باز باشد، همزمان ديسكي انتخاب كنيد كه 

                                                 
8 bad sector 
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يك برنامة سودمند و گاهي  Check Diskبا آن كه  احتياط:
ريزي از آن بهره بگيريد  ها است، اگر بدون برنامه ناجي داده

ممكن است مسئله (و براي شما سردرد) به وجود  بياورد. اگر 
توان به جز زدن دكمة  را نمي Check Diskبه اجرا درآيد، عمل 

On/Off هاي سخت  كامپيوتر متوقف كرد. بر روي ديسك
بزرگ (صدها گيگابايت يا بيشتر)، بررسي كامل ديسك ممكن 

  ها يا روزها طول بكشد. است ساعت

تي، پيام حالتواند اين برنامه را بالفاصله به اجرا در آورد. در چنين  نمي
  زير را خواهيد ديد:

اي كه برنامة  به گونه ويندوزآپ  براي پيكربندي بخش استارت
به اجرا در  شود اندازي مي ك در بار بعد كه كامپيوتر راهبررسي ديس

كليك كنيد. عمليات  Schedule Disk Check دكمة روي آيد،
، پيش از آن كه كامپيوتر اندازي بررسي ديسك در اوايل عمليات راه

د؛ در اين مرحله، خواهد آمبه اجرا در  به حالت گرافيكي برسد، ويندوز
كامپيوتر براي اجراي كارهاي ديگر قابل دستيابي نيست. هنگامي كه 

دهد كه قصد دارد  به شما اطالع مي ويندوزكامپيوترتان راه بيفتد، 
شدة بررسي ديسك را انجام دهد؛ به طور  بندي عمليات زمان

ثانيه فرصت داريد كه اين عمل را لغو كنيد و  10فرض، شما  پيش
  بوت عادي را به وجود آوريد.  امكان

عمليات خود را تمام كند، نتايج  Check Diskپس از آن كه برنامة 
كند. اگر برنامة بررسي خطا هيچ  آمده را براي شما گزارش مي دست به

را خواهيد ديد.  Disk Check Completeخطايي را نيابد، يك پنجرة 
 System 9نگار در واقعهخطايي را بيابد، پيامي  Check Diskاگر برنامة 

و تعميراتي را  ،شدهيك پنجره حاوي فهرست خطاهاي پيدانويسد و  مي
  آورد.  كه برنامه انجام داده است به نمايش در مي

  

Check Disk  پس از يك خاموشي سيستم غيرعادي در صورتي به
برپا  10رجيستريآيد كه يك بيت ويژه در  طور خودكار به اجرا در مي
يعني،  _است » كثيف«فايل   كند كه سيستم شده باشد، كه مشخص مي

اي به هنگامي كه سيستم خاموش شده است به  بعضي از قطعات داده
در زماني كه  فايل  سيستمدرستي در ديسك نوشته نشده است. اگر 

                                                 
9 event log 
10 Registry 

بيت ، كاري نبوده باشددادن  انجامدر حال شود  سيستم خاموش مي
يك  NTFS 11هاي واليومشود. نظر به اين كه  نمي (1)برپا  كثيف

ند، آنها قادرند كه حتي نك هاي ديسك تهيه مي فهرست از همة فعاليت
 ها را  داده نويسي خاموش شود در وسط يك ديسككامپيوتر  اگر 

پس از يك خاموشي در چنين وضعيتي،   بازسازي كنند و پاك بمانند.
هاي  ط به طور خودكار روي واليوماحتماالً فق Check Disk غيرمنتظره،

FAT32  د. خواهد آمبه اجرا در  

  

  ها را لغو كنيد  بررسي Chkntfsبا 

 Check Diskاضافي و پنهان براي عمليات برنامة  ويندوزدو فرمان 
به طور  زمانيو ، است Autochk.exeاساسي هستند. اولي، برنامة 

بندي  مطابق يك جدول زمانكه شما آيد  به اجرا در مي خودكار 
   در زمان همواره خواهيد بررسي ديسك  يد كه ميرده باشمشخص ك

، به ويژه Chkntfs؛ دومي، آيد به اجرا در اندازي)  (راه 12آپ استارت
كه تغيير عقيده بدهيد و تصميم بگيريد كه هنگامي سودمند است 

و مطابق ارادة خود در هر زماني كه  ،شده را لغو كنيد بندي بررسي زمان
به عنوان مثال، . بخواهيد، بررسي ديسك را به طور دستي انجام بدهيد

را تايپ كنيد (كه در   :chkntfs /x dدر يك نشانة فرمان، عبارت اگر 
قرار  دلخواه خود را بايد يك حرف نمايندة ديسك dآن به جاي 

يك ترفند  Chkntfsكنيد.  ميمستثني را شده  ديسك مشخص ،بدهيد)
تواند بگويد كه آيا ديسك كثيف هست  مناسب ديگر دارد: به شما مي

را تايپ كنيد. براي  :chkntfs dيا نه. در يك نشانة فرمان، كافي است 

                                                 
11 volume 
12 startup 
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و شماره  218461ها، مقالة شمارة  اناطالعات بيشتر دربارة اين فرم
  Knowledge Baseدر پايگاه وب هاي زير را  با عنوان 160963

  بخوانيد: مايكروسافت 
Description of Enhanced Chkdsk, Autochk, and Chkntfs 
Tools in Windows 2000 (vista-io.com/2001)  
CHKNTFS.EXE: What You Can Use It For                      
  (vista-io.com/2002) 

امكانات بسيار بيشتري را در  Check Diskبرنامة  سطر فرمانيگونة 
دهد كه عمليات بررسي ديسك  گذارد. به شما امكان مي اختيار شما مي

اي انجام دهيد.  به طور دوره Task Schedulerرا با استفاده از برنامة 
با استفاده از گزينة  ترين شكل خود، بنياديبراي اجراي اين فرمان در 
Run As Administrator،  يك پنجرةCommand Prompt   باز را

تايپ كنيد. اين فرمان برنامة نشانة فرمان را در  chkdskفرمان كنيد، 
Chkdsk كند، وضعيت كنوني  خواندني اجرا مي–را در حالت فقط

آورد. اگر يك  اما هيچ تغييري به وجود نمي ،دهد ديسك را نمايش مي
        حرف نمايندة ديسك را پس از اين فرمان تايپ كنيد (مثالً

chkdsk d:به آن ديسك انحصار خواهد يافت.  برنامه صرفاً )، گزارش  
هاي زير در انتهاي سطر فرمان براي  از هر تركيبي از سوئيچ

  : توانيد بهره بگيريد تغييردادن عمل آن مي
F/   به برنامةChkdsk   دهد كه همة خطاهايي را كه  دستور مي
  رود.  ترين سوئيچي است كه به كار مي يابد تصحيح كند. متداول مي

V / هاي  بر روي واليومFAT32 سوئيچ ،V خروجي بلندي را به /
نام هر فايل در هر  ،به هنگام عمل بررسيآورد، و  نمايش در مي

 ، اين سوئيچ NTFSهاي  كند. در واليوم را فهرست مي 13كتوريردي
  آورد.  هاي پاكسازي را به نمايش در مي پيامفقط 

R / اطالعات  در صورت امكان كند و هاي بد را شناسايي مي قطاع
گير  كند. توجه داشته باشيد كه يك عمل وقت بازيابي ميرا ها  آن قطاع
  ناپذير است.  و وقفه
  

  كنند:  كار مي NTFSهاي  هاي زير فقط روي واليوم سوئيچ
C/  گيرد، و در  هاي داخل ساختار پوشه را ناديده مي بررسي چرخه

  دهد. نتيجه مدت زمان الزم را كاهش مي

                                                 
13 directory 

X/   است. به دليل احتمال  سروراين گزينه مخصوص مديران
  ها، بايد از آن دوري كرد.  رفتن داده ازدست
L / هاي  لي را كه تراكنشاندازة فايNTFS  نگاري واقعهرا (log) 

را نياوريد، اين سوئيچ اندازة  sizeدهد. اگر پارامتر  كند تغيير مي مي
است. به  سروردهد. اين گزينه مخصوص مديران  جاري را نمايش مي
ها، در استفادة عادي بايد از آن دوري  رفتن داده دليل احتمال ازدست

  كرد.
B / كند.  بد را از نو ارزيابي مي 14كالسترهاي  
  

  رفع اشكال 
به  Windows Recovery Environmentدر  Chkdskهنگامي كه 

  ها قابل دستيابي نخواهند بود.  اجرا در آيد، بعضي از گزينه
                  مورد استفاده به هنگام بوت به Chkdskفرمان 

Windows Recovery Environment،  مشابه فرماني نيست كه در
رود. فقط دو سوئيچ براي اين  كامل به كار مي ويندوزداخل يك جلسة 

  قابل دستيابي است:  Chkdskگونة 
P / دهد.  يك بررسي جامع از ديسك جاري انجام مي  
R / كند.  صدمات روي ديسك جاري را تعمير مي  

  يا در بوت كند ويندوزبه به طور عادي اگر سيستم شما بتواند 
Safe Mode  بوت كند و احتمال بدهيد كه خطاهاي ديسك داريد، بايد

   كامل بهره بگيريد. Chkdskاز فرمان 
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