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  را تعمير كنيم ويندوزچگونه 
شود.  فهم آغاز مي چندان قابل اغلب با يك عالمت نه ويندوز خرابي

د كه هر بار كه به اجراي باشممكن است يك پيام خطا اين عالمت 
يا ممكن است  ،يد آن را نپذيريدمجبوركنيد  يك عمل ويژه اقدام مي

يك  ر شويد.عمليات كامپيوت يدر اجراي بعضي از كارها متوجه كند
در نهايت  شود، و به تدريج به يك كابوس تبديل مي مسئلة كوچك

د، يا بخورضربه حين كار كند، بارها  به سختي كار  ويندوز ممكن است 
اين نوع رفتار آن است كه براي حل اساسي  راه شايد اصالً بوت نكند. 

 ويندوزعيب  و سپس يك نسخة بي ،سخت را از نو فرمت كنيد ديسك
اقبال باشيد، يك تعمير نسبتاً ساده  نصب كنيد. هر چند، اگر خوشرا 

  بازگرداند.  ويندوزممكن است سالمتي را به 
  

  ؟ )Repairچرا تعمير (
كامل آن اشتباه بگيريد. تعمير،  نصب مجددرا نبايد با  ويندوز تعمير

را از  ويندوز هاي سيستمي فايلاگر بدون مسئله انجام بگيرد، بعضي از 
هاي شخصي شما را  ها، و فايل ها، تنظيم و برنامه ،كند صب مينو ن

بهره  از كامپيوترتان گونه د تا بتوانيد همانكن حفظ مينخورده  دست
در حالي كه گرفتيد.  دن عيب بهره ميوجودآم بگيريد كه پيش از به

عامل بازنويسي  عيب سيستم را با يك نسخة بي ويندوزكل  ،نصب مجدد
نصب پيشتر هايي كه شما  خة جديد دربارة برنامهكند، يعني نس مي

داند.  ايد چيزي نمي هايي كه در گذشته برقرار كرده ايد يا تنظيم كرده
تان و  هاي كاربردي مورد استفاده اين كار به نصب مجدد همة برنامه

نصب هاي كاربردي نياز دارد.  و برنامه ويندوز مجدد  همچنين تنظيم
سخت پاك  ها را از روي ديسك مة دادهدر بدترين حالت، همجدد 

كند، يعني  را در آن نصب مي ويندوزعيب  و آنگاه نسخة بي ،كند مي
  د شد. نهاي شخصي شما حذف خواه ها، و داده ها، تنظيم همة برنامه
متأسفانه، هيچ تضميني وجود ندارد كه تعمير بتواند  .گيري پشتيبان

اي قطع رابطه  به گونه ويندوزا ها ب اشكال انجام بگيرد. گاهي برنامه بي
به ويژه   _اند نصب نشدهاصالً كنند كه به نظر خواهد رسيد كه آنها  مي

را  ويندوز 1رجيستري هايي بهره گرفته باشيد كه خودشان اگر از برنامه
ها را از دست  ممكن است بعضي از تنظيمپس از تعمير . دهند تغيير مي

ل است فكر كنيد مه نصب مجدد كابدهيد، اما اگر به راه حل نهايي ك
رسيد كه روش آسان تعمير ارزش آن را دارد كه  به اين نتيجه مي
ها را قبول كنيد. اگر به  كردن بعضي از بخش زحمت تنظيم
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دهيم كه  هشدار مي  هاي مهم خود عادت نداريد، از داده 2گيري پشتيبان
تجربه نشان داده اين كار را انجام دهيد،  ويندوزپيش از اقدام به تعمير 

 با موفقيت همراه نباشد و  ممكن است است كه گاهي عمليات تعمير
  . دهاي  جديدي نيز به وجود بياور مسئله

ها در يك مكان ديگر  كردن فايل كپي گيري، اشتباه هنگام پشتيبان
يك سخت دوم يا  سخت را انجام ندهيد. از يك ديسك ديسكيك 

يا   دي وري (مانند سيهاي ن اكسترنال، ديسكسخت  ديسك
 Mozyگيري اينترنتي همچون  دي)، يا يك سرويس پشتيبان وي دي

)http://www.mozy.com/ (.بهره بگيريد  
  

  از ديسك درست استفاده كنيد
به ، كتابدر اين شده  داده براي اجراي عمليات تعميري شرح

نياز خواهيد داشت. بعضي از  7ويندوز 4يا ارتقاي 3هاي كامل ديسك
هاي نصب  ديسك _ها  بوك به ويژه كاربران نوت  _كاربران كامپيوتر 

OEM5  اي است كه  هاي كاربردي برنامه ةو هم ويندوزدارند كه شامل
 OEMدر كارخانه بر روي كامپيوتر نصب شده است. اگر از يك نسخة 

هاي روي  ره بگيريد، همة دادهبراي اجراي تعمير به  7ويندوز
عامل را  سخت را پاك خواهد كرد، يك نسخة تازه از سيستم ديسك

اي را كه در زمان نوبودن  هاي كاربردي نصب خواهد كرد، و همة برنامه
كامپيوتر در كامپيوترتان حضور داشته است نصب خواهد كرد. همة 

هاي جديد،  برنامه ايد، شامل چيزهايي كه بعدها به كامپيوتر اضافه كرده
در نتيجه،  .اي حذف خواهند شد هاي داده كننده، و فايل هاي تنظيم فايل

  استفاده كنيد. راه چاره فقط براي آخرين  OEMاز ديسك 
  

  ويندوز  شماره سريالپيداكردن 
(يا شماره سريال) منحصر به  6كليد محصوليك  ويندوزهر نسخة 

كردن آن  عمليات تعمير تايپ فرد دارد، و ممكن است به هنگام اجراي
بندي ديسك  ضروري باشد. اين كليد بايد روي ديسك يا جعبة بسته

 ويندوزچاپ شده باشد. اگر آن را نيافتيد، و اگر بازهم به  ويندوزنصب 

                                                 
2 backup 
3 full 
4 upgrade 
5 original equipment manufacturer 
6 product key 
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 Systemرفتن به پنجره  ترين راه براي بازيابي آن يد، آسانردسترسي دا
  هاي زير را انتخاب كنيد: گزينه است.

 Control Panel>System And Security>System  
كليد ، Windows activationشود تحت  اي كه ظاهر مي در پنجره

  را بيابيد و يادداشت كنيد. محصول

  

  
                       استفاده از يك برنامة كليدياب رايگان مانند برنامة 

Magical Jelly Bean Keyfinder7  افزار را از  است. اين نرمنيز يك راه ديگر
 Keyfinder.exeآن را باز كنيد، و روي  ZIPاينترنت دريافت كنيد، فايل 

اليت  اگر از پيش هاي ،Windowsدوضرب كنيد. روي مورد –كليك
را شماره سريال و  ،در بخش دست چپ كليك كنيد(انتخاب) نشده باشد، 

يادداشت (يا چاپ) كنيد. اين شود  ميكه در بخش دست راست نمايش داده 
بعد بحث  هاي  مقالهكليد را در زمان اجراي عمليات گام به گام تعمير كه در 

  شده است دم دست داشته باشيد. 
كه  7ندوزويهاي تعمير  توجه داشته باشيد كه اين كليد براي گزينه

ا بحث شده است ضروري نيست، اما بازهم بايد آن ر هاي ديگر در مقاله
 ويندوزساز شود و نصب مجدد  چون اگر تعمير مسئله ،يادداشت كنيد

  ضروري شود به آن نياز خواهيد داشت. 
  

  اجراي عمليات تعمير 
حال كه همة ابزار مورد نياز را داريد، زمان اجراي عمليات تعمير 

بايد كامپيوترتان را براي  ابتدا رسد. توجه داشته باشيد كه  فرا مي
                                                 
7 magicaljellybean.com 

سخت  دي به جاي ديسك وي ديدي يا  سيران  كردن از ديسك بوت
 8بايوسپيكربندي كنيد. اين كار با تغييردادن يك تنظيم در بخش 

گيرد، كه با زدن يك كليد،  انجام مي ) 9ترتيب بوت(تنظيم  كامپيوتر
يوتر شدن كامپ ، بالفاصله پس از روشنF2يا  DELETEمانند كليد 

شود. دفترچة راهنماي كامپيوتر  ) دستيابي ميويندوز(پيش از بارشدن 
دي را  وي ران دي كردن از ديسك نحوة پيكربندي بايوس براي بوت

شدن عمليات  بايد توضيح داده باشد؛ فراموش نكنيد كه پس از تمام
سخت  اي تغيير دهيد كه ديسك دوباره ترتيب بوت را به گونه تعمير، 
  شود. در ترتيب بوت  ل اوگزينة 
  

  بدافزار 
 بدافزاررا به دليل آلودگي كامپيوتر به  ويندوزاگر عمليات تعمير 

دهيد، بايد توجه داشته باشيد كه عمليات تعمير به جاي  انجام مي
اي را كه آلوده نيستند قرار  هاي تازه فايل ،ويندوزهاي آلودة  فايل
ي كامپيوتر نصب شده است را كه پيشتر بر رو بدافزاريدهد، اما  مي

هايي را  حذف نخواهد كرد؛ در نتيجه، آنها آزاد هستند كه دوباره فايل
ايد آلوده كنند. يك برنامة ضدويروس و  كه شما جايگزين كرده

ضدبدافزار نصب كنيد و آن را روزآمد نگه داريد. با اين كار، جلوي 
نياز  ويندوز بسياري از مسائلي را خواهيد گرفت كه به عمليات تعمير

  دارند.
  

  يك برنامة رايگان ضدبدافزار نمونه
از يك  برنامة رايگان ضدبدافزار مانند برنامة                   

 Malwarebytes Anti-Malware توانيد بهره  براي حذف بدافزار مي
  بگيريد:

http://www.malwarebytes.org/  
 ها در بررسي پيوسته، هاي كاربران و پيشرفت با وجود آگاهي

نامه، و مانند آن)  هاي تروا، فريب ، اسب10افزار پايش(شامل  بدافزار
چنان در  بدافزارهمچنان يك مسئلة بزرگ است. در حقيقت، هرگاه 

ساز ديگر حتي  ايمنهاي  سيستم رسوخ كرده باشد كه بسياري از برنامه

                                                 
8 BIOS (Basic Input/ Output System) 
9 boot order 
10 spyware 

د را پيدا نكرديد، براي بازيابي آن اگر شماره سريال ويندوز خو
بهره بگيريد. شماره سريال ويندوز خود را  Systemپنجره از 

عامل نياز داشته  يادداشت كنيد، تا در زماني كه به نصب مجدد سيستم
 باشيد اين كار را بدون مسئله انجام دهيد.
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معموالً  Malwarebytes Anti-Malwareنتوانند به اجرا در بيايند، 
  تواند با چند كليك ساده مسئله را حل كند.  مي

  
Malwarebytes Anti-Malware كنندة  اساساً يك بررسي

    تر مانند                           هاي قديمي اي است، بسيار شبيه به برنامه زمينه پيش
:Ad-Aware  كافي است آن را به اجرا در آوريد، به آن امكان بدهيد

كه روزآمدسازها را به طور خودكار از اينترنت دريافت كند، و روي 
» بررسي سريع«فرض در حالت  كليك كنيد. به طور پيش Scanدكمة 

هاي مشهور استقرار بدافزار را  و مكان RAMكند كه فقط  كار مي
هاي روي  ما يك بررسي كامل آن همة پوشهكند. ا بررسي مي

يابد در يك  كند. بدافزارهايي را كه مي سخت را بررسي مي ديسك
دهد، كه در آن همة موارد فهرست انتخاب  فهرست ساده نمايش مي

  شود.  تر از اين نمي اند و آمادة حذف هستند. ساده شده
نام فايل باشند، تغييردادن   هايي كه به شدت آلوده شده در سيستم

ها  قابل اجراي اين برنامه و سپس دريافت دستي و نصب روزآمدساز
سخت  دهد، و معموالً مجبور نخواهيد  شد كه ديسك كار را انجام مي

آلوده را خارج كنيد و آن را از طريق يك سيستم پاك بدافزارزدايي 
  كنيد.
  

  رفع اشكال جامع 

ع اشكال داخلي دسترسي مستقيمي را براي همة ابزار رف 7ويندوز
كند كه بتوانيد آنها را در هر زماني به اجرا  اي فراهم مي خود به گونه

را باز كنيد. در  Control Panelدرآوريد. براي پيداكردن اين امكان، 
، روي پيكان All Control Panel Itemsنوار نشاني، براي دستيابي 

  كليك كنيد. Control Panelسمت راست 

  
كليك كنيد. نخستين باري كه اين كار را  Troubleshootingروي  

امكان دستيابي آخرين اطالعات رفع اشكال را از  7ويندوزانجام بدهيد، 
هاي  سازد. موافقت با اين فرصت، دستيابي برنامه مايكروسافت فراهم مي

هاي جديد  شده بر روي كامپيوترتان و همچنين داده نصب
در سمت  Taskكند. در بخش  م ميشده در اينترنت را فراه ديده تدارك

هاي رفع اشكالي كه  براي ديدن همة برنامه View Allچپ، روي 
  ، كليك كنيد. Windows Updateتا  Aeroتوانيد اجرا كنيد، از  مي

   
  مسائل سيستمي را پيدا و مستند كنيد 

كنيد برنامه جديد  هنگامي كه مسائل سيستمي را بررسي و مستند مي
Problem Steps Recorder  كند. اگر در  شما را ياري مي 7ويندوزدر

را تايپ كنيد يك برنامه » psr«سرواژه  Startكادر جستجوي منوي 
آيد كه در زماني كه مسئله را به طور گام به  كننده به اجرا در مي ثبت

نمايش شما به  تواند آنچه را بر روي صفحه كنيد مي گام بررسي مي
  ند. آيد مستند ك مي نمايش در

  
توانيد درج كنيد. در پايان، برنامه  تان را مي حتي توضيحات

گردآوري  zipشده را در يك فايل  كننده كل تصاوير ضبط ثبت
يك  تان به مشاوره در مورد مسئله توانيد براي كند كه آن را مي مي

   □متخصص فني ايميل كنيد.


