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  افزار مسائل سازگاري سخت
   7ويندوز) در  driverها (گر رانش

نيز در  7ويندوزجديد، افزاري  نرمهمچون بسياري از محصوالت  
كار با  در 7ويندوزخود با مشكالتي مواجه است. به ويژه،  ورودابتداي 
اي گرافيك، چاپگرها، اسكنرها ه افزار، شامل مادربوردها، كارت سخت

يكي از مسائل ريشة كند.  ا گاه با مسئله برخورد ميهاي صد و كارت
، است هاگر رانشيا  1درايورها    ، در7ويندوزمتداول به هنگام ارتقا به 

براي افزار را  افزاري هستند كه امكان كار با سخت كه قطعاتي نرم
افزاري،  هاي سخت كنند. براي بعضي از دستگاه فراهم ميعامل  سيستم
فراهم نشده است. حتي اگر چنين  7ويندوز سازگار با گر رانش
به اندازة  ،آن باشد، ممكن است ميزان پشتيباني ي موجود گر رانش

هاي قبلي ويندوز نباشد. خوشبختانه، با كمي تالش، بايد بتوانيد نگارش
  كار كنند.  7ويندوزتان با  كاري كنيد كه اكثر وسايل

  
  ها گر رانششناسايي مسائل مرتبط با 

معموالً معلوم است: دستگاه مربوط  2شده گم گر رانشك ينتيجة 
تواند كمي  كژكار مي گر رانشكار نخواهد كرد. مسئلة  گر رانشبه آن 
تر باشد. به عنوان مثال، چاپگري كه با نگارش قبلي ويندوز به  پيچيده

كرده  مي  خوب كار تا به حال    ظاهراًو  ه است،كرد خوبي كار مي
تشخيص شويد كه سيستم شما ديگر  متوجه ميناگهان  حاال، است
  يك سيني كاغذ دوم دارد.  تان د كه چاپگرده نمي

Device Manager  .را بررسي كنيدDevice Manager  در
شده در  افزاري نصب دهد كه وسايل سخت به شما امكان مي 7ويندوز

كامپيوتر را ببينيد، و همچنين چگونگي كاركردن آنها را كنترل كنيد. 
كليك كنيد، روي مورد  Start، روي Device Managerاي دستيابي بر

Computer راست كنيد، و –كليكProperties  را در منويي كه ظاهر
در  Device Manager، گزينة Systemشود انتخاب كنيد. در پنجرة  مي

اگر در يك حساب  را انتخاب كنيد.(ستون چپ)   Taskبخش 
آيد و به شما  نباشيد پيامي مي )administrator( كاربري مديريتي

                                                 
1 driver 
2 missing driver problem 

بايد به  يك  Device Managerهاي  تغييردادن تنظيمگويد كه براي  مي
  يد. برو حساب كاربري مديريتي

  

Device Manager وسايل جانبي را براساس نوع وسيله  ، فهرست
معموالً وسايلي را كه نتوانسته است  Device Manager دهد. سازمان مي

در  ،براي آنها نصب كند گر رانشيك نتوانسته است يا  ، شناسايي كند
هاي آنها گر رانشدهد. وسايلي كه  قرار مي Other Devices گروه 

يك عالمت تعجب  در كنار نام خود ،اند اند يا گم شده شناسايي نشده
  دارند.  زرد

  

  را روزآمد كنيد  ها گر رانش

روزآمدسازي توانيد عمل  مسئله را پيدا كرديد، ميعلت وقتي 
دوضرب كنيد و سپس –را آغاز كنيد. روي نام وسيله كليك گر رانش

  كليك كنيد.    Update Driver  برويد. روي دكمة Driverبه صفحة 



 

^   

  114صفحه 

  
 7ويندوزوجود دارد. به  گر رانشدو روش براي روزآمدسازي يك 

بگردد و  گر رانشامكان بدهيد كه به طور خودكار به دنبال توانيد  مي
توانيد به طور دستي  ميرا  گر رانشيا  ،وزآمدسازي را انجام دهدعمل ر

)manual (كنيم كه ابتدا گزينة  روزآمد كنيد. ما توصيه ميAutomatic 
جديد را دم دست  گر رانش در زماني كه  ،را امتحان كنيد، به ويژه

  يد. شته باشندا

  

  

  روي لينك زير كليك كنيد:  .گر رانشروزآمدسازي خودكار 

Search Automatically For Updated Driver Software  

مورد نياز خواهد گشت. اگر اين  گر رانشبه دنبال  7ويندوز 
را بيابد، آن را نصب خواهد كرد و سپس اطالع خواهد داد  گر رانش

شده است. براي استفاده از   به طور موفق نصب گر رانشكه اين 
جديد ممكن است الزم باشد كه كامپيوتر خود را  گر رانش
  اندازي كنيد.  بازراه

نتواند خودش  7ويندوزاگر  .گر رانشروزآمدسازي دستي 
ممكن است الزم باشد كه خودتان به طور دستي   ،را بيابد گر رانش
دهد  را روزآمد كنيد. چنين وضعيتي وقتي روي ميدار  مسئله گر رانش

داراي گواهي  گر رانشار تا به حال يك افز كه توليدكنندة سخت
داراي  گر رانشبه مايكروسافت ارائه نداده باشد. وقتي هيچ  7ويندوز

توانيد از امكان روزآمدسازي  بازهم مي ،موجود نباشد 7ويندوزگواهي 
هاي گر رانشهاي قديمي بهره بگيريد. گر رانشدستي براي نصب 

ا درست كار نكنند، اما نشده ممكن است نصب نشوند ي قديمي و گواهي
  افزار قديمي هستند.  آنها گاهي تنها راه براي استفاده از سخت

  ، روي آيكن وسيلة مورد نظر خود Device Managerدر 
      برويد و سپس روي Driverدوضرب كنيد. به صفحة –كليك

Update Driver  كليك كنيد. از دكمةBrowse  براي پيداكردن
  يا گزينة زير را انتخاب كنيد:  ،يدديسك درست بهره بگير

Let Me Pick From A List Of Device Drivers On My 

Computer  

  
درست را از اينترنت  گر رانشاگر پيشتر  .گر رانشپيداكردن 
يا بر روي يك رسانة  تانيد، و بر روي كامپيوترباش  دريافت كرده

توانيد  ميرا  گر رانش آن ،دي حاضر باشد شدني، مانند يك سي خارج
                  در پنجرة Browseكردن روي دكمة  با كليك

Update Driver Software  .پنجرة درنصب كنيد                  
Browse For Folder يد كه حاوي را بياباي  پوشه ،شود كه باز مي

هاي ويژه و گر شران گي از حاوي مجموعة بزر 7ندوزوي
توانيد  ميآنها را  ،كه اگر روش اتوماتيك كار نكرد ،ژنريك است

  به طور دستي نصب كنيد. 



 

^                                                                   

 115صفحه                                                                                                                                                                           

كليك  Nextكليك كنيد. روي  OKاست. روي  گر رانشافزار  نرم
  نمايش را دنبال كنيد.  هاي روي صفحه كنيد و سپس دستورالعمل

روي لينك زير كليك را از ميان فهرست انتخاب كنيد.  گر رانش
  كنيد: 

Let Me Pick From A List Of Device Drivers On My 

Computer  
 در Other Devices   در گروه دار مسئله اگر دستگاه جانبي

Device Manager   ،برنامة  باشد Update Driver Software، 
هاي وسايل جانبي را نمايش خواهد داد. گروهي را  فهرستي از گروه

انتخاب كنيد كه دستگاه جانبي شما به آن تعلق دارد و سپس روي 
Next  .كليك كنيد  

هاي گر رانشفهرستي از  ،Update Driver Softwareپنجرة 
افزار مورد نظرتان نمايش خواهد داد. اگر هيچ  سخت سازگار را براي

                                                     ي به نمايش در نيايد، حذف عالمت تيك كنارگر رانش
Show Compatible Hardware  از  3سازندهيك و سپس انتخاب

نده را هاي آن سازگر رانشفهرست را انتخاب كنيد. اين كار فهرستي از 
ژنريك ممكن است دستگاه  گر رانشبه نمايش در خواهد آورد. يك 

را  دستگاه  امكانات آن ةجانبي شما را به كار بيندازد، حتي اگر هم
را از فهرست انتخاب كنيد و سپس ژنريك  گر رانشيك فراهم نكند. 

  مزبور را نصب خواهد كرد.  گر رانش 7ويندوزكليك كنيد.  Nextروي 

  
  هاي جديد گر انشربررسي 

اي ه توانيد براي بررسي وجود نگارش مي Windows Updateاز 
را انتخاب  Startهاي كامپيوتر خود بهره بگيريد. منوي گر رانشجديد 

                           را انتخاب كنيد و سپس روي All Programsكنيد، 
                                                 
3 manufacturer 

Windows Update كليك كنيد. در بخش سمت چپ پنجرة      
Windows Updateروي ،  Check for Updates  كليك كنيد. وقتي

كليك  View Available Updates    جستجو كامل شد، روي لينك
جديدي موجود باشد، فهرست خواهد شد. براي  گر رانشكنيد. اگر 

نام  كنار  مربع  جديد، يك عالمت تيك در گر رانشنصب يك 
  يك كنيد. كل Installقرار دهيد و سپس روي  گر رانش
  

  عقب نمانيد 
عامل جديد است،  يك سيستم 7ويندوزنظر به اين كه 

بسياري  هاي  گر رانشها مهم است. احتماالً گر رانشداشتن  روزآمدنگه
هاي  گر رانش، و نداشكال نيست بيموجود هاي جانبي  از وسايل و دستگاه

بالفاصله پس از ساخت بر روي پايگاه وب سازندة   جديد معموالً
يد كه تحت رافزاري دا د. اگر سختنگير دستگاه جانبي قرار مي

روزآمدشده ممكن است  گر رانشكند، يك  درست كار نمي 7ويندوز
  مسئله را حل كند. 

  
  اگر همه چيز خراب شد، به حالت پيشين باز گرديد. 

بيني به وجود  جديد گاهي نتايج غيرقابل پيش گر رانشنصب يك 
يا  ،، دستگاه جانبي ممكن است ديگر كار نكندآورد. به عنوان مثال مي

ممكن است بعضي از امكانات آن ديگر وجود نداشته باشد. نصب 
  تواند مسائل جديد را حل كند.  قديمي مي گر رانشمجدد يك 
يك روش آسان براي بازگشت به گذشته و نصب مجدد  7ويندوز

روي كليك كنيد،  Startسازد. روي  قديمي فراهم مي گر رانشيك 
را در  Propertiesراست كنيد، و سپس –كليك Computerمورد 

از پنجرة  Tasksشود انتخاب كنيد. در بخش  منويي كه ظاهر مي
Systemروي لينك ،  Device Manager  كليك كنيد. دستگاه

پيدا كنيد و روي نام آن  Device Managerموردنظر خود را در پنجرة 
، به صفحة  Device Propertiesدوضرب كنيد. در پنجرة –كليك

Driver برويد و سپس روي    Roll Back Driver  كليك كنيد. (اگر
ي پيشتر گر رانشرنگ بود، به معني آن است كه هيچ  اين دكمه كم

هاي روي صفحه را  براي آن دستگاه نصب نشده است). دستورالعمل
 Update Driverدنبال كنيد. بازگشت به جلو نيز آسان است. از دكمة 

توانيد  ميقدر  آنبهره بگيريد.  گر رانشبراي نصب آخرين نگارش يك 
افزار  با سخت گر رانشيد كه كدام نگارش درياببه عقب و جلو برويد تا 

  □كند. شما بهتر كار مي


