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  با روزآمدسازي 7ويندوزرفع اشكال 
عامل جديد، مسائل جديد  سيستم

 1عامل سيستمبيني  مايكروسافت سرانجام پس از چند سال پيش
، را به بازار ارائه داد. با آن كه نظرها دربارة اين 7ويندوزجديد خود، 

مثبت بوده است، نگهداري و مراقبت از آن همچنان  عامل سيستم
  ضروري است. 

  

  هاي روزآمدكننده را نصب كنيم؟  چرا وصله

 ها عامل سيستمدر دنياي  گيري پيشگذاري  دهي و ارزش براي وزن
گيري معادل ارزش يك كيلوگرم  ارزش يك گرم پيشتوان گفت كه  مي

امپيوتر همواره . از همين روست كه نگهداري اصولي كدرمان است
تواند جلوي صدها ساعت وقت براي تعمير و رفع اشكال را بگيرد.   مي

ي محافظت از كامپيوتر و ها روشين و قدرتمندترين تر آسانيكي از 
  Windows Update گيري از گيري از بسياري از مسائل، بهره پيش

  است. 

ي خود را ها عامل سيستمافزارها و  اي نرم مايكروسافت به طور دوره
ها اشكاالت سيستم را از بين  كند. اين روزآمدسازي روزآمد مي

براي كنند، و امكانات جديدي را  هاي خطرناك را پر مي برند، روزنه مي
  كنند.  اضافه ميسيستم 

بزرگ، يا  2كپ سرويسمايكروسافت، هر چند مدت، يك 
دهد.  هاي روزآمدساز را در يك بسته انتشار مي اي از وصله مجموعه

ك پ تا به حال دو سرويس ويستاك و پ چند سرويس پي ويندوز اكس
هاي روزآمدساز مهم هستند، و  ها حاوي وصله كپ اند. سرويس داشته

، مانند ك ويژهپ افزار گاهي يك سرويس بسياري از سازندگان نرم
Windows Vista SP1 (Service Pack 1) نياز  را به عنوان پيش

  كنند.  افزار خود معرفي مي نرم

                                                 
1 operating system 
2 service pack 

هاي روزآمدكنندة كوچك و  با وصله ويندوزروزآمدسازي 
بسيار  7ويندوزدر  Windows Updateها با برنامة توكار  پك سرويس

  آسان است. 

  

استفاده  7در ويندوز Windows Updateچگونه از 
  كنيم؟ 

اجراي  _ برنامة كاربردي ويژهاز يك » گيري بهره«برخالف نحوة 
برنامة كاربردي، انجام دادن يك عمل، و بستن برنامه پس از اتمام كار 

ي پيكربندي كنيد كه به ا به گونهرا   Windows Updateمجبوريد  _ 
طور خودكار اجرا شود. يك بار اين كار را انجام دهيد و ديگر آن را 

  فراموش كنيد. 

      كليك كنيد و سپس روي Control Panelو  Startروي 
System And Security كليك كنيد. توجه كنيد كه                  

Windows Update .تقريباً در پايين صفحه قرار دارد  

  
                 ، روي Windows Updateكردن برپابراي  

Turn Automatic Updating On Or Off  .كليك كنيد  

هاي  گزينهتوانيد انتخاب كنيد.  در صفحة بعدي چند گزينه را مي
  د: اين صفحه قرار دارن آمدني در منوي پايينزير 
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Install Updates Automatically (Recommended)  
Download Updates But Let Me Choose Whether To 
Install Them  
Check For Updates But Let Me Choose Whether To 
Download And Install Them  
Never Check For Updates (Not Recommended)  

  
اي كه انتخاب كنيد به خودتان مربوط است، اما  البته، هر گزينه

Never Check For Updates است. دو گزينة مياني  بدترين گزينه
كنترل بيشتري روي زمان و نصب روزآمدسازها در اختيار شما 

                  ترين گزينه است چون به نة اول سادهد، و گزينگذار مي
Windows Update هاي  دهد كه به طور خودكار وصله امكان مي

  روزآمدساز را دريافت و نصب كند. 

  

  

توانيد  ميزمان و دورة بررسي وجود روزآمدسازها را  ،همچنين
، انتخاب روزانه، يا هفتگي در آمدني پايينمشخص كنيد. تحت منوي 

توانيد انتخاب  يك روز خاص، و ساعت بررسي روزآمدسازها را مي
  كليك كنيد.  OKانتخاب خود، روي  كردن مشخصكنيد. پس از 

                  ، رويWindows Updateبراي اجراي دستي 
Check For Updates  تحت Windows Update گروه                در
System And Security در Control Panel  كليك كنيد. در صفحه

 ويندوزدوباره كليك كنيد. اگر  Check For Updatesبعد، روي 
  روزآمد باشد، پيامي خواهد آمد و اين مطلب را به شما خواهد گفت. 

  

  
  

            (هاي) جديد روزآمدساز موجود باشد، روي اما اگر وصله
Install Updates  بسته به اندازه و تعداد  _كليك كنيد و منتظر بمانيد

                 كشد. پس از خاتمة عمليات  مدتي طول ميمعموالً روزآمدسازها 
Windows Update ممكن است الزم باشد كه كامپيوترتان را ،

   .)دده ميدر اين باره پيام  ويندوز (گاهيكنيد.  اندازي بازراه

سازي  اشكال گام نخست در بي Windows Updateبرپاسازي 
كامپيوتر است و اگر كامپيوترتان روزآمد باشد در عمليات رفع اشكال 

  □يد.هستتر جلويك گام 
 


