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  System Restoreباتعمير سيستم 
امكان داده  به بسياري از كاربران System Restoreبرنامة سودمند 

هاي فني خود بتوانند يك مسئلة جدي  است كه خارج از توانايي
افزاري، يك اشكال  كامپيوتري را تعمير كنند. هرگاه يك گير نرم

بشود، اين  عامل سيستماي، يا يك خطاي كاربري سبب خرابي  برنامه
جودآمده را فقط با چند و تواند آسيب به ودمند به آساني ميبرنامة س

  كليك حل كند. 

System Restore  هاي  از داده ،1گيري پشتيبانهمچون يك برنامة
 برداري كپيذخيره شده است  سخت ديسكاي كه بر روي  ويژه
 ويندوزگيري، اين برنامة  پشتيبان هايافزار كند. اما برخالف نرم مي

شده را بر روي همان  برداري كپيي ها فايلطوري طراحي شده است كه 
  برداري كرده است.  اي ذخيره كند كه از روي آن كپي وسيله

هاي  نيز خيلي متفاوت است. برنامه System Restoreهدف 
 _  ي شخصي شماها فايلهايي از  توانند نسخه گيري مرسوم مي پشتيبان

گيري  هاي پشتيبان در حالت برنامه(شما  سخت ديسكيا حتي كل 
كنند. در مقابل،  2بازذخيره يا  بازگردانيرا  _  )ديسكسازي از  آينه

System Restore بدون آن كه به  طوري طراحي شده است كه
ايد يا اصالح  گيري ساخته اي كه شما پس از پشتيبان ي شخصيها فايل
 به هاي كاربردي را  ، و برنامه3گرها رانش، ويندوز ايد دست بزند كرده

 restore pointيا  نقطة بازگردانيكه   _يك حالت سالم و پيشين
 System Restoreكند. توجه كنيد كه » بازگرداني« _  شود ناميده مي

نصب  نقطة بازگردانياي را كه پس از زمان تهية   هاي كاربردي برنامه
ايد حذف خواهد كرد؛ در حقيقت، بعضي از كاربران با اين  كرده
  كنند.  دار آزاد مي هاي مسئله خود را از دست برنامه ،روش

 قدر آنيك درمان كامل نيست  System Restoreبا آن كه 
ها مراجعه به  جلوي ميليونبتواند كارآمد بوده است كه در دهة گذشته 

                                                 
1 backup 
2 restore 
3 driver 

به دليل عيب فني را بگيرد. در حقيقت، بسياري از كاربران  ها گاهتعمير
تواند مسئلة آنها را حل كند به  نمي System Restoreفقط هنگامي كه 

  كنند.  تعميرگاه مراجعه مي

System Restore هاي ديگر توكار  همچون بسياري از برنامه
تكامل يافته است.  ميلنيم ويندوزاز اولين حضور خود در  ويندوز
خواهيد  درست را به هنگامي كه مي نقطة بازگردانيانتخاب  7ويندوز

   _  گر رانشيك  خرابي  زدايي معيوب يا  يك نصب مثالً _  يك مسئله

  را حل كنيد آسان كرده است.  

در اين مقاله نگاه خواهيم انداخت،    System Restoreبه امكانات 
و ابتدا امكاني را بررسي خواهيم كرد كه احتماالً بيشترين استفاده را 

  . سازيدارد: باز

آشنا  ويندوزي پيشين ها نگارشدر  System Restoreحتي اگر با 
  را بشناسيد.  7ويندوزدر  System Restoreباشيد، بهتر است امكانات 

  

  عامل را بازگرداني كنيم  چگونه سيستم

پس از آن كه يك برنامة كاربردي جديد را نصب كرده  هرگاه
پيوسته هاي تصادفي مبتال شود يا  شدن كامپيوترتان به مسئلة هنگ باشيد
ترين كار آن است كه از آن برنامه  خطا صادر كند، منطقي  پيام

زدايي با موفقيت انجام نشود،  كنيد. اما اگر عمليات نصب 4زدايي نصب
نه شما ممكن است كامپيوترتان را در وضعيت عجيبي بيابيد كه در آن 

از نو نصب آن را توانيد  ميو نه زدايي كنيد  توانيد آن برنامه را نصب مي
  . ماند باقي مي وجودآمده همچنان د، و مسئلة بهكني

برويد.  System Restoreي منطقي كارگر نيفتاد، سراغ ها روشاگر 
زنيد كه در كامپيوترتان پس از يك جلسة ارتباط  حدس ميمثالً و اگر 

 System Restoreسرايت كرده باشد،  5بدافزاربا اينترنت نوعي 
                                                 
4 uninstall 
5 malware 
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تواند كمك كند (البته، پس از يك بررسي كامل با يك برنامة  مي
فرض بر روي  به طور پيش System Restoreخوشنام).  ضدويروس
  كند.  كار مي مرسوم 7ويندوزيك سيستم 

              ،Start ،All Programs ،Accessoriesبراي شروع، روي 
System Tools،  وSystem Restore   .كليك كنيد  

  

  

  
  

هايي با برچسب  اي از موارد، ممكن است گزينه در پاره
Recommended Restore  ياChoose A Different Restore Point   

 Nextببينيد. در اين صورت، هر كدام را كه انتخاب كرديد، روي 
                                     اي نديديد يا كليك كنيد. اگر هيچ گزينه

Choose A Different Restore Point  را انتخاب كرديد، گزينة
Show More Restore Points  در كنار خود يك را خواهيد ديد كه

بگوييد كه  7ويندوززني دارد. روي آن كليك كنيد تا به  مربع تيك
 دقيق تاريخ مهريش را روي ميز بگذارد. هر مورد، كه ها كارتهمة 

ماشين ، نمايندة يك مقصد براي را دارد شدن  ساخته  روز و ساعت
  است.  System Restore زمان مجازي

  

  
  

System Restore  خود  از لقبهاي ويندوزدر مقايسه با  7ويندوزدر
سازد.  فراهم مي هاي بازگرداني نقطهاطالعات بيشتري دربارة 

گرهايي را كه در فاصلة  هاي كاربردي، و رانش ها، برنامه روزآمدكننده
اند يا تغيير  شدن نقطة بازگرداني تا به حال نصب شده زماني ساخته

كليك كنيد و  نقطة بازگردانيكند. روي يك  اند فهرست مي كرده
  كليك كنيد.  Scan For Affected Programsسپس روي 

نقطة آيد براي انتخاب يك  تي كه به نمايش در مياز اطالعا
مناسب بهره بگيريد. به عنوان مثال، اگر مسئلة شما پس از  بازگرداني

ها  ر رسانهروِنصب يك فايل روزآمدكننده براي يك برنامة كاربردي س
را انتخاب كنيد كه آن  اي نقطة بازگردانين آخريآغاز شده باشد، بايد 
گرهايي به نمايش در  ها و رانش ر فهرست برنامهبرنامة كاربردي را د

كار قدر اين اطالعات  كه حذف خواهند شد. كاربران كهنه آورد مي
دانند، كه گرايش محتاطانه به انتخاب يك نقطة  اضافي را خوب مي

  دهد.  تر را كاهش مي قديمي
روي  ،شديد نقطة بازگرداني هنگامي كه آمادة بازگشت به يك 
Next و Finish   كليك كنيد. سرانجام، براي تأييد رويYes  كليك
اين عمليات مدتي طول خواهد كشيد و احتماالً كامپيوتر را . كنيد
حساسي است، پس تا زماني كه عمليات اندازي خواهد كرد.  بازراه
پيام دربارة نتايج بازگرداني به نمايش با يك  7ويندوزتاپ  دسك

  به وجود نياوريد.اي در كار كامپيوتر  درنيايد وقفه

توانيد كامپيوتر را به يك حالت  مي   System Restoreبا ماشين زمان 
  پيشين خود در گذشته بازگرداني كنيد.

خواهيد  انتخاب نقطة بازگرداني درست را به هنگامي كه مي 7ويندوز
  را حل كنيد آسان كرده است.   يك مسئله
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  برپا كنيم؟ نقطة بازگرداني يك چگونه

، مثالً پيش از آن كه يك برنامه گاه بي و ويندوز به طور خودكار گاه
 نقطة بازگردانييك  ،نصب كنيدرا  ويندوزيا يك روزآمدكنندة 

ش از اجراي يهاي كاربردي نيز پ سازد. بعضي از برنامه جديد مي
سازند. با اين همه، شما نيز  مي بازگردانينقطة كارهاي حساس يك 

اي خطرناك انجام  ممكن است بخواهيد پيش از آن كه يك عمل داده
دهيد كه برا تغيير بدهيد، يا عملي را انجام  6رجيستريدهيد، مثالً ب

ي شبكه، ها تنظيم تغييردادناحتمال خطا در آن وجود دارد، مانند 
نقطة يك نقطة بازگرداني بسازيد. اگر يك توانيد  ميخودتان 
                                                             با نامي گويا، مثالً بازگرداني

»Before Video Card Driver Upgrade « بسازيد، در صورتي كه
اوضاع به مراد شما تغيير نكند و مسئله به وجود بيايد يك راه آسان 

  ز مسئله در دسترس خواهيد داشت. رفت ا برون
را باز كنيد. ابتدا،  System Restoreي ها تنظيمبراي اين كار، پانل 

، يا با ) +PAUSE )PAUSEو  ويندوزبا زدن كليد تركيبي نشان 
و  ،Start ،Control Panel ،System And Securityروي  كردن كليك

System،  پنجرةSystem Properties را باز كنيد. روي لينك             
System Protection  كليك كنيد، تا به مخزن و مكان بسياري از

                                                 
6 Registry 

دسترسي پيدا كنيد. (ما از اين بخش براي  System Restoreي ها تنظيم
   .)ي اين مقاله بهره خواهيم گرفتها دستورالعملبقية 

  

  
كليك  Createجديد، روي  نقطة بازگردانيبراي ساخت يك 

از سيستم  اي كه كنيد. سپس، يك نام يا عبارت گويا براي عكس فوري
                  شده تايپ كنيد، مانند عبارت در كادر فراهمكنيد  تهيه مي

»Pre-Photo Editing Software Install .« رويCreate  و رويClose 
كليك كنيد. در پي آن، در صورتي كه كارهاي شما سبب عيب در 

براي بازگرداندن كامپيوتر به وضعيت سالم پيشين براساس شود،  ويندوز
ي ها دستورالعملتوانيد از  ميايد  اي كه پيشتر ساخته نقطة بازگرداني

  بهره بگيريد. » چگونه بازگرداني كنيم«بخش 

  

  

اي يك بار از سيستم  كم هفته به طور خودكار، دست 7با آن كه ويندوز
توانيد در هر زماني كه  كند خودتان نيز مي شما نقطة بازگرداني تهيه مي

  بخواهيد يك نقطة بازگرداني بسازيد.

  است. System Restoreهاي  اينجا مركز فرمان براي كنترل تنظيم
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  هاي ديگر تنظيم

به  هزينه نبايد باشد. بي System Restoreترديد، سودمندي  بي
بخش كوچكي از قدرت پردازندة كامپيوتر را به خود  عنوان مثال، 
شده در چند سال  دهد، اما اگر از يك كامپيوتر ساخته اختصاص مي
تأثير اين برنامه بر روي توان پردازشي  گيريد نبايد متوجه اخير بهره مي

  كامپيوتر شويد. 

بر روي كامپيوتر در فضاي  System Restoreترين اثر  محسوس
ي ها فايلبراي ذخيرة اين برنامه كند.  ي است كه مصرف ميسخت ديسك

 7پارتيشنفرض مقداري از ظرفيت هر  بسيار بزرگ، به طور پيش
                       . برنامة دهد را به خود اختصاص مي سخت ديسك

System Restore  تا زماني كه فضاي اختصاصي خود را پر نكرده باشد
سازد. به محض پر شدن اين  مي نقطة بازگردانيطبق معمول خودش 

جديد بسازد  نقطة بازگردانيخواهد يك  فضا، هر بار كه مي
  كند.  حذف ميرا  نقطه(هاي) بازگردانيين تر قديمي

زير تأثير خودش را بر روي  System Restoreهر يك از عمليات 
  گذارد.  مي سخت ديسك

مقدار  تغييردادن هاي بازگرداني. تنظيم فضاي ديسك براي نقطه •
آسان است. به  ويندوزدر  System Restoreفضاي ديسك اختصاصي 

و تعداد  سخت ديسكبين فضاي قابل استفادة كافي در  ،طور آرماني
  بايد توازني را به وجود بياوريد.  يابيهاي بازگرداني قابل دست نقطه

تر باشد قادر  بزرگ System Restoreهر چه فضاي اختصاصي 
تر، مثالً  قديمي نقطة بازگردانيخواهيد بود كه در صورت نياز به يك 

د خواهي دو هفته پيش باز گرديد. با اين همه، حتماً نميبه به جاي ديروز 
اي اختصاص  باستاني هاي بازگرداني نقطهكه فضاي باارزش ذخيره را به 

بدهيد كه چند ماه عمر دارند. البته، ممكن است به يك دليل خاص 
بخواهيد كه چنين رجعتي به گذشته داشته باشيد، اما در اين صورت 

ها و  مجبور خواهيد بود كه وقت فراواني را براي نصب روزآمدكننده
  شدة خود اختصاص بدهيد.  نصب تازگي بههاي  برنامه

                                                 
                                           يك بخش مجازي از فضاي ذخيره كه با يك حرف نمايندة 7

  .شود متمايز مي  ديسك

، System Propertiesدر پنجرة  System Protectionتحت برگة 
  اليت) شود. ارتيشن كليك كنيد تا انتخاب (هايروي يك پ

              كليك كنيد. به شاخص متحرك Configureسپس، روي  
Max Usage  در ناحيةDisk Space Usage    توجه كنيد. اين شاخص

اكثر اندازة قلمرو جديد ببريد؛ حد نقطهشي به يك ك را از طريق موش
System Restore  را بر حسب گيگابايت و به صورت درصد فضاي

 System Restoreكل خواهيد ديد. توجه داشته باشيد كه اگر ظرفيت 
هاي  نقطهكاهش بدهيد،  Current Usageرا به كمتر از مقدار 

كردن تغيير ود را حذف خواهيد كرد. براي مؤثرقديمي موج بازگرداني
كليك كنيد. هنگامي كه  OKكليك كنيد، و سپس روي  Applyروي 
  كليك كنيد، بالفاصله اين تغيير انجام خواهد گرديد.  Applyروي 

  

  

  
  

توانيد  سخت را مي روي هر پارتيشن ديسك   System Restoreرفتار 
  تنظيم كنيد، شامل ظرفيت اختصاصي براي آن.
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يك حرف نمايندة يك  هاي بازگرداني. نقطه همه حذف  ●
انتخاب كنيد، روي  Protection Settingsديسك را در فهرست 

Configure  كليك كنيد  و سپس روي دكمةDelete  در پايين پنجره
  كليك كنيد. 

 System Restore هاي بازگرداني نقطهيك دليل حذف كردن همة 

رها شويد كه برنامة  بدافزارهاييتواند آن باشد كه بخواهيد از شر  مي 
تواند آنها را حذف كند. گاهي نيز چون  شما نمي ضدويروس

هاي جديد كم است  شود و جا براي ذخيرة داده پر مي سخت ديسك
هاي بازگرداني را حذف كرد. اما به ياد بسپاريد كه  توان نقطه مي

به يك يا دو  سخت ديسكبا رسيدن  ويندوز يها سيستمكارايي اكثر 
يابد. از اين روي،  گيگابايت آخر آزاد خود به شدت كاهش مي

هاي بازگرداني را يك راه حل موقتي در نظر  جا با حذف نقطه بازكردن
 ،جديد اضافه كنيد سخت ديسكبگيريد و در اولين فرصت ممكن يك 

تر تعويض  پرظرفيت سخت ديسكموجود را با يك  سخت ديسكيا 
  كنيد. 

اگر يك كامپيوتر  .System Restoreكردن  فعال يا غيرفعال •
و براي كارآمدتركردن آن مجبوريد بارهايي را كه   قديمي داريد،

 System Restore كردن غيرفعالدانيد از دوش آن برداريد،  اضافه مي
و بخشي از فضاي  (CPU) پردازندههاي  تواند تعدادي از چرخه مي 

سخت   ديسك كاربراني كه را آزاد كند. افزون بر اين،  سخت ديسك
بر  جداگانه  اين برنامه اگر  ، دان كرده تقسيم  پارتيشنخود را به چند 

ممكن است بخواهند  ، شده باشد فعال ها پارتيشنيك از آن  روي هر 
بردارند كه به هيچ وجه  8هايي واليومرا از دوش  System Restoreبار 

ي ها فايليي كه فقط حاوي ها واليومبرند، مانند  از آن سودي نمي
  موسيقي يا عكس هستند. 

،  System Propertiesدر پنجرة  System Protectionدر برگة 
خواهيد تغيير به وجود بياوريد  روي حرف نمايندة ديسكي كه مي

                          روي و آنگاه    Configureكليك كنيد. سپس، روي 
Turn Off System Protection  كليك كنيد. رويApply ،Yes  و

OK  .توانيد  مي بعدها هرچند، كليك كنيد System Restore  را از نو
                                      فعال كنيد. براي بهترين حفاظت، گزينة
                                                 
8 volume 

Restore System Settings And Previous Versions Of Files  را
  كليك كنيد.  OKو  Applyانتخاب كنيد و روي 

  

  بازيافت يك فايل شخصي 

System Restore دهد كه يك نگارش  همچنين به شما امكان مي
تر يك فايل شخصي را دستيابي كنيد، البته در صورتي كه  قديمي
اشد. به فايل ساخته شده ب آنيك نقطة بازگرداني بعد از  كم دست

تان باز  عنوان مثال، ممكن است بخواهيد كه به يك نگارش پيشين رساله
كرده  و پرت را داخل ثمر بيموضوع پيش از آن كه يك  ،گرديد

ممكن است سودمندتر از  System Restoreباشيد. با اين توان، 
  هاي پشتيبان موجود شما عمل كند. نسخه

                  كنيد و راست–كليكتان  روي فايل انتخابي
Restore Previous Versions  را انتخاب كنيد. يك مورد در فهرست

File Versions  را انتخاب كنيد. رويOpen  براي تماشاي آن كليك
كنيد؛ توجه داشته باشيد كه اين فايل را در يك مكان جديد يا در پوشة 

توانيد ذخيره كنيد. روش ديگر  قديمي آن تحت يك نام متفاوت مي
كليك  Restoreكليك كنيد، دوباره روي  Restoreآن است كه روي 

ارش كردن نگارش كنوني فايل با نگ براي جايگزين OKكنيد، و روي 
  پيشين آن كليك كنيد. 

  

  

  ساز را فراموش نكنيد  افزار ايمن اجراي نرم

 هاي بازگرداني نقطهشما امكان بررسي  ضدويروساگر برنامة 
System Restore  .را داشته باشد اجراي اين بررسي را فراموش نكنيد

 نقطة بازگردانينتواند خودش را در يك  بدافزاربه اين ترتيب، اگر 
، با مسائل  System Restoreپنهان كند در صورت نياز به  يآرشيو

   كمتري برخورد خواهيد كرد.

  
  

 


