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   Computer Managementبرنامة در ابزار ادارة ويندوز 
، چند برنامه وجود دارد كه  7ويندوزاز ميان خصوصيات جديد 

اي قابل اعتماد و كارآمد عمل  شوند كامپيوتر شما به شيوه باعث مي
تواند كامپيوتر را  مي 7ويندوزكند. يادگيري روش استفاده از ابزار ادارة 

    نگه دارد. المهمواره س
 ، Storageعبارتند از   7ويندوزمديريت  براي اصلي بخش سه 

System Tools ،.Services And Applications  مديريت اين سه
. به شما نشان خواهيم داد كه آنها  آسان است 7ويندوززيرمجموعة 
توانند به شما كمك كنند و طرز كار آنها را بيان خواهيم  چگونه مي

    كرد.
                       برنامهرا در    مديريتي  هاي  مايكروسافت اكثر برنامه

 Computer Management  چارچوبي  برنامه. اين  متمركز كرده است
 «snap-in»كه به _ هاي كوچكي  كه به برنامه سازد  را فراهم مي

  را اجرا كنند. ويندوزدهد كه تكاليف مديريتي  امكان مي _  مشهورند
زمان يادگيري الزم براي  Computer Managementبرنامة 

هاي  رساند. با آن كه روش اقل ميداشتن كامپيوتر را به حد نگه عيب بي
ديگري براي اجراي تكاليفي كه بحث خواهيم كرد وجود دارد، 

 Computer Managementبرنامة هاي خود را انحصاراً از طريق  مثال
   خواهيم كرد. بيان

. در منوي  ساده است Computer Managementبرنامة جستجو در 
Start موارد ،Control Panel ،System And Security ،

Administrative Tools و سرانجام ،Computer Management  را
  انتخاب كنيد. 

  

باز شود، يك ديركتوري  Computer Managementوقتي پنجرة 
هايي براي  با بخش) (قابل گسترش 
System Tools ،Storage ،Services And Applications  به نمايش
    در خواهد آمد.

  
  

  )Storageبخش ( سرعت و حجم ذخيرهدن باالبر

اي  العاده تواند تأثير فوق گر مي هاي ذخيره مديريت درست سيستم 
، فضاي ذخيره را به  روي سرعت عمل كامپيوتر بگذارد، و در عين حال

 دوضرب -كليك در ستون چپ  Storageروي  رساند. حداكثر مي
   .كليك كنيد Disk Management رويو سپس كنيد 
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را انتخاب  Propertiesراست كنيد و -يك ديسك كليكروي 
  برويد.   Toolsكنيد. به برگة 

  
كليك  Check Nowروي دكمة  Error Checkingاگر در كادر 

  گردد.  كنيد، ديسك انتخابي از لحاظ وجود خطا بررسي مي

  
                                                         گزينهشود  اي كه ظاهر مي در پنجره

 Automatically fix file system errors انتخاب فرض  به طور پيش

اگر پيش معيوب را تعمير كند.  هاي سيستمي فايلتواند  شده است و مي
، مربع كنار گزينه زير را نيز انتخاب Startكردن روي دكمة  از كليك

تخابي از لحاظ سكتورهاي معيوب بررسي و در صورت كنيد، ديسك ان
  شود: امكان تعمير مي

Scan for and attempt recovery of bad sectors 

  

 Defragmentationبخشي كه به آن توجه خواهيم كرد بخش  
كليك كنيد، ديسك  Defragment Nowاگر روي دكمة   . است

   گردد. بررسي و تصحيح مي  سازي  انتخابي از لحاظ  پراكندگي ذخيره

  

  
  

بار، و همچنين  اي يك يك قاعدة تجربي خوب آن است كه هفته
كنيد، ديسك سخت را  ميافزار را اضافه يا حذف  وقتي كه يك نرم

defragment .روي دكمة ها،  شدگي فايل تكه براي رفع تكه  كنيد
Defragment Now .كليك كنيد  

سي شما فايلي را بر روي ديسك سخت  پيهنگامي كه يادآوري: 
كند تا دريابد كه به چقدر فضا نياز  كند آن فايل را بررسي مي ذخيره مي

كند فضايي را بر روي ديسك  سي شما سعي مي ، پي دارد. با اين اطالعات
اگر   كامل در آنجا ذخيره كند.سخت پيدا كند كه بتواند فايل را به طور 

تكه  پيوسته جاي دهد، فايل را تكه هم سي نتواند فايل را در يك مكان به پي
كند و براي هر تكه يك  كند و هر تكه را در مكاني خاص ذخيره مي مي

  گذارد تا به هنگام نياز بداند قطعات فايل در كجاها هستند. يادداشت مي
ها زياد  رود، تعداد تكه شدن پيش مي وقتي ديسك سخت به سوي لبالب

دهد، چون وقتي يك فايل  اين وضع كارايي ديسك را كاهش مي  شود. مي
هاي  شده را بخواهيد بازيابي كنيد كامپيوتر بايد آن را از مكان تكه تكه

زدايي سعي  تكه يا تكه Defragmentمختلف ديسك گردآوري كند. عمل 
در نواحي  اي كه  به گونه ها كردن دوبارة فايل كند با مرتب مي
  .كند حل اين مسئله را جاي بگيرند  پيوسته هم به
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، و كل ديسك سخت Disk Defragmenterكادر وسط در پنجرة   

نشان   را شما همچنين خصوصيات هر ديسك سخت واقع در سيستم 
 Analyze diskهاي  ، دو دكمه با برچسب دهد. در پايين اين صفحه مي
 ،Analyze diskدن روي كر كليك. حاضر است Defragment diskو 

كند و به شما  شدگي بررسي مي تكه ديسك سخت را از لحاظ تكه
. اين بررسي  شدگي هست يا نه تكه گويد كه آيا نيازي به رفع تكه مي

، و همچنين يك  كشد و يك گزارش اي بيشتر طول نمي چند لحظه
    دهد. ديسك سخت ارائه مي شدگي تكه نمودار از سطح تكه

گويد كه ديسك سخت شما به  ، اغلب مي ابزار بررسي كامل نيست
. با بررسي  در حالي كه چنين نيست ،شدگي نياز ندارد تكه رفع تكه

توانيد بررسي تصويري را با گزارش تفصيلي  ، مي تر گزارش دقيق
هيچ  شدگي تكه مقايسه كنيد. اين نكته را فراموش نكنيد: رفع تكه

    كند. آسيبي به محتويات ديسك سخت وارد نمي

پيش از آن كه تصميم بگيريد كه ديسك سخت خود را 
defragment برنامة                         ها به جز  كنيد، همة برنامه

Computer Management  عمليات رفع سرعت ببنديد. اين كار را
هاي  كه بر روي ديسك خواهد داد،افزايش ها را  شدگي فايل تكه تكه

، برنامة  همچنين  تواند طوالني باشد. گيگابايتي امروزي مي سخت چندين
Defragment  فضاي آزاد ديسك نياز دارد تا به عنوان فضاي % 15به

    ها به كار بگيرد. كردن فايل موقتي به هنگام مرتب

نيد كليك ك Defragment، اگر روي  پس از بررسي ديسك سخت
، يك  شدگي تكه شود. پس از پايان عمليات رفع تكه از ميعمليات آغ

شدگي ديسك سخت به نمايش در خواهد  تكه نمودار تقريبي از تكه
    آمد.

 Defragment، يك روش راحت براي خودكاركردن  متأسفانه
هايي كه فرصت داريد اين كار را انجام  خودتان در زمان  وجود ندارد.

    بدهيد.

  

  (Device Driver)ها گر رانش

 Device Managerبرنامة  Computer Managementبرنامة ديگر  
اي است كه  . تكليف اين برنامه نگهداري قطعات كامپيوتر به گونه است

همچنين اطالعات بسياري را  Device Manager  درست رفتار كنند.
تحت  Device Manager  سازد. دربارة سيستم شما فراهم مي

System Tools دهد كه به خصوصيات  قرار دارد و به شما امكان مي
هاي  افزار خود دسترسي پيدا كنيد، در روزآمدكردن برنامه سخت
دهد  كند، و به شما امكان مي وسايل مختلف به شما كمك مي گر رانش

كنند غيرفعال  ديگر تداخل پيدا مي هاي افزار كه وسايلي را كه با سخت
    كنيد.

  
براي اين كه خصوصيات يك وسيله را ببينيد، گروه مربوط به آن 

) مثلثدن روي عالمت كر كليكوسيله را با  كنار آن گروه باز  (
دن كر راست- كليك  كنيد. اين كار مدل وسيله را فاش خواهد كرد.

ة خصوصيات را با پنجريك  ،Propertiesروي آن وسيله و انتخاب 
    د كرد.جزئياتي دربارة آن باز خواه
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ترين  متفاوت دارد، مهم Properties ةپنجربا آن كه هر وسيله يك 
، و General  ،Driverهاي برگههاي قابل دسترس آنها عبارتند از  برگه

Details.   

  
رد درست اميد است كه همة وسايل شما عملك  General.برگة ●

جانبي  مواقعي وجود دارد كه يك وسيله اما  خود را ادامه دهند.
هاي يك وسيله  يا تنظيم ،نيستدرست  گر رانشداراي برنامة  كامپيوتر 
دن كر كليككند. اگر چنين باشد،  اي ديگر تداخل پيدا مي با وسيله

كردن مسئله به شما كمك  ممكن است در حل Troubleshootروي 
خود درست يا  Device Status معموالً در كادر   Generalبرگة   كند.

  كند. كاركردن يك وسيلة كامپيوتر را گزارش مي نادرست

بخش  ،Troubleshootاگر پس از زدن دكمة  Driver. برگة ●
Help And Support Center  آمد و نتوانست مسئلة وسيلة شما را حل

كنيد. اين كار  غيرفعالكند، ممكن است مجبور باشيد كه آن وسيله را 
را انتخاب  Disableدكمة  Driverدر برگة ، كافي است  آسان است

آميز يك وسيلة معيوب را تعمير  ، اگر به طور موفقيت كنيد. در مقابل
 Enableبا انتخاب گزينة  برگه همين  در توانيد آن را  كرده باشيد، مي

    فعال كنيد.

  
 7ويندوزافزاري هستند كه به  قطعاتي نرم گر رانشهاي  برنامه

افزاري شما بهره بگيرد.  گويند كه چگونه از قطعات سخت مي
خود را روزآمد  گر رانشهاي  افزار اغلب برنامه سازندگان سخت

، بهتر است هر از چندگاه سري به پايگاه وب  كنند؛ از اين روي مي
افزار  يك سخت سازندة قطعات كامپيوتر خود بزنيد و به ويژه اگر

    روزآمدشدة آن را تهيه كنيد. گر رانشدار داريد  مسئله

  
كند  به شما كمك مي 7ويندوزجديد پيدا كنيد،  گر رانشاگر يك 

                دار خود  كه عمليات نصب آن آسان شود. روي وسيلة مسئله
  پنجرة دررا انتخاب كنيد، و  Propertiesنيد، كراست -كليك
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Properties ة برگDriver دكمة را انتخاب كنيد و روي 
Update Driver بخش ،. اين كارنيدك كليك                           

 Update Driver Software   را باز خواهد كرد، كه دو گزينه را
  دهد:  نمايش مي

Search  Automatically For Updated Driver Software    

Browse My Computer For Driver Software 

جديد را بيابد و آن  گر رانشكند تا  جستجو مي ش، خود گزينة اول
را از اينترنت دريافت  گر رانشرا بالفاصله نصب كند. اگر از قبل برنامة 

را مشخص  گر رانشيد، گزينة دوم را انتخاب و محل ذخيرة باش كرده
    روزآمدشده را نصب خواهد كرد. گر رانش،  كنيد. آنگاه برنامه

آفرين  توانند مسئله ميخودشان هاي جديد اغلب گر رانش،  متأسفانه
 7ويندوزدر  Rollback Driver  اگر چنين بود، خصوصيت  باشند.
جديد را غيرفعال  گر رانشقبلي را فعال و  گر رانشتواند به آساني  مي

 در برگة  Rollback Driverكند. براي اين كار كافي است روي دكمة 

Driver   پنجرة از Properties قبلي را انتخاب  گر رانشو نيد ك كليك
    كنيد.

 پنجرة در  Detailsبرگة  . با بازكردن Detailsبرگة  ●
Properties ،توانيد پيدا كنيد. اطالعات فراواني درباره هر وسيله مي  

  

در اين برگه  Propertyآمدني تحت  به عنوان مثال، در منوي پايين
توانيد  را مي Hardware Idsيا  Device descriptionمواردي چون 

  انتخاب كنيد تا اطالعات مربوط به آنها را ببينيد.

  
  

Services and Applications   

اند، اما بدون آنها، كار با كامپيوتر  هنوز ناشناخته مانده ها سرويس
در واقع  7ويندوز،  بسيار دشوار خواهد بود. در يك سطح ساده

است كه امكانات  يهاي كوچك يا برنامه ها سرويساي از  مجموعه
د كه به هنگام استفاده از كامپيوتر آنها را به نساز فراواني را فراهم مي

    . گيريم كار مي

وظايف شوند،  معموالً در زمينه پنهان مي ها سرويسبا آن كه اين 
هند، گاهي آنها گير پيدا د ناپذير انجام مي به طور خستگيخود را 

                  خشاز طريق ب  شوند. كنند يا كامالً خراب مي مي
Services and Applications اداره كنيد،  توانيد مي را ها سرويس، اين

كردن پايداري سيستم پيكربندي كنيد، و در صورت  آنها را براي بهينه
    پيداكردن عيب آنها را تعمير كنيد.

                  ، كه يك زيرگروه از برنامةServicesانتخاب 
Services and Applications كند  ها را فاش مي ، انواعي از برنامه است
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آورند. انتخاب يك  صحنه را به اجرا در مي هاي متعدد پشت كه نقش
سمت چپ نشان خواهد  ستون ، توصيفي از آن را در  سرويس خاص

     داد.

  
سرويس به نمايش در خواهد آمد، كه ) Status(  وضعيتهمچنين 
»  خالي«دارد يا در صورتي كه متوقف شده باشد  Startedيا وضعيت 

)،  (دستي Manualتواند يكي از موارد  مي Startup Type. ستون  است
Automatic يا ،Disabeld ستون  ) باشد. و سرانجام (غيرفعال ،
Log On As حسابيسرويس تحت چه هر گويد كه  به شما مي 

(account) روي براي تغييردادن وضعيت يك سرويس،   كند. كار مي
 و  ،را انتخاب كنيد Properties ،راست كنيد-كليك  سرويس آن 

  برويد. General      به برگةسرانجام 

  
وضعيت در اين برگه  Startup type كنار  آمدني در منوي پايين

  د.دهيبتغيير توانيد  سرويس را مي  كنوني

  Service Recovery  با ها سرويس تعمير 

اي ضربه خورده باشد  شوند. شايد برنامه خراب مي ها سرويسگاهي 
به  ها سرويسيا شما تصادفاً سرويسي را غيرفعال كرده باشيد كه ساير 

 7ويندوز يا  پي اكسو  2000ويندوز آن وابسته هستند. پيش از آن كه 
اندازي كنيد.  به طور دستي راهرا  ها سرويس بيايند، مجبور بوديد كه 

پيكربندي پاسخ كامپيوتر به عيب يك سرويس را در حاال شما امكان 
   اختيار داريد.

را انتخاب  Propertiesراست كنيد و -روي يك سرويس كليك
به شما امكان  Recoveryبرگة  برويد. Recovery كنيد و به برگة 

،          Take No Actionچهار عمل يكي از  اجراي  دهد كه  مي
Restart The Service ،Run A Program  ، Restart The Computer   

    كنيد. مشخص را براي يك سرويس معيوب 

  

  
1.Take No Action   

تا زماني كه كامپيوتر خود را از نو بوت نكنيد اين سرويس مرده 
    . است
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2.Restart The Service   

    اندازي كند. سعي خواهد كرد كه سرويس را راه 7ويندوز

  

3.Run A Program   

وابسته به هم هستند، ممكن  ها سرويسنظر به اين كه بسياري از 
اندازي يك برنامة  براي راه batchاست بخواهيد كه يك برنامه يا فايل 

    كاربردي به اجرا درآيد.

4.Restart The Computer   

تنها راه  كردن بوت-بازوقتي همة چيزهاي ديگر عيب داشته باشند، 
    . اندازي يك سرويس متمرد است بازراه

آن است كه به  Service Recoveryيكي از بهترين خصوصيات 
دهد كه اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد. به عنوان  شما امكان مي

تواند  مي Service Recovery،  سرويس در يك  ، با اولين عيب مثال
ندازي كند. اگر اين كار ا سرويس را بازراه آن تالش كند كه

را به اجرا  batchتواند يك برنامه يا فايل  آميز نباشد، سپس مي موفقيت

، براي آخرين تالش خود،  درآورد تا گيرها را حذف كند. و سرانجام
    تواند كامپيوتر را از نو بوت كند. مي

،  Computer Management در برنامهها،  براي اصالح اين تنظيم
انتخاب  Servicesاز بخش  خواهيد پيكربندي كنيد كه ميسرويسي را 

را انتخاب  Propertiesنيد و گزينة كراست -كليك   كنيد. روي آن
اي  آمدني با چهار گزينه-، سه منوي پايينRecoveryتحت برگة كنيد. 

مورد نظر خود را انتخاب  گزينةكه پيشتر بحث كرديم وجود دارد. 
يي كه در ها سرويسر مورد اصالح نيد. دكليك ك OKكنيد و روي 

كنند دقت كنيد چون ممكن است به طور  حال حاضر درست كار مي
غيرعمدي سرويسي را متوقف يا اصالح كنيد كه سيستم شما به آن 

    . وابسته است

دهيد، آن را دقيقاً يادداشت  ، اگر اصالحي را انجام مي همچنين
   هاي اوليه بازگرديد. تنظيم كنيد تا در صورتي كه الزم باشد بتوانيد به

   

  

  رهبر كامپيوتر

. عالوه  رهبر كامپيوتر شماست  Computer Management برنامه  
اي كه بحث كرديم ابزار بسيار بيشتر ديگري دارد.  بر سه وسيله

مايكروسافت عاقالنه تصميم گرفت كه ابزار ضروري مديريت سيستم 
ببرد. اين   Computer Management برنامه را به حالت استاندارد به 

و هم  ،كند هم كاربران معمولي كامپيوتر را راضي مي ،ابزار مجموعه
   كند. ها را ببينند خوشحال مي كه دوست دارند پشت پرده را كاربراني


