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  را در كجا پيدا كنيم؟) driver(ها  ران دستگاه
  ران دستگاه بانكهاي وب  يا سايت ،هاي وب سازندگان سايت

هايي  به بيان ساده برنامه ها ران دستگاه
كوچك هستند كه يك وظيفة ويژه و مهم را 

براي  عامل سيستمكمك به : دهند انجام مي
افزار متصل به  كردن با سخت صحبت
  . كامپيوتر

 ، بسياري از ها ران دستگاهبا وجود اهميت 
بران تا زماني كه با يك مسئلة مرتبط با ركا

حضور  برخورد نكنند متوجه ها ران دستگاه
 ها ران دستگاهمسائل مربوط به . شوند آنها نمي

به عنوان مثال، . توانند بسيار جدي باشند مي
 ران دستگاهبودن يك  رده از  خارجخرابي يا 

كامل يك سيستم  ازكارافتادنتواند سبب  مي
تر  خوشبختانه، اكثر مسائل خفيف. شود

ناسازگار ران  هر چند، يك دستگاه .هستند
شدن  تواند سبب سياه مي كارت گرافيك

 ران دستگاهيا يك  ،شود نمايش صفحه
تواند جلوي  شدة يك چاپگر مي خارج ازرده

خوشبختانه، . چاپ يك صفحة مهم را بگيرد
را  با  ها ران دستگاهبسياري از مسائل مربوط به 

شده از ران روزآمد دستگاهدريافت يك 
توانيد  سايت وب سازندة دستگاه مربوطه مي

 Supportبه بخش پشتيباني يا (برطرف كنيد 
 حسن ديگر). سايت مراجعه كنيد

هاي  ران دستگاه سازي آن است كه  روزآمد
يا  ،دارند يشده اغلب امكانات جديدروزآمد

  . امكانات قبلي آنها بهينه شده است
ي ها دستگاهي سازندة ها سايتعالوه بر 

را از طريق ويندوز و  ها ران دستگاهجانبي، 
توان به  مينيز  ران دستگاهي ويژة ها سايت

به عنوان مثال، اگر يك . دست آورد
به يك كامپيوتر را اكسترنال  سخت ديسك

 ويستا وصل كنيد، احتماالً ويندوز ويستا
براي شده  ثبت ران دستگاهخودش از قبل يك 

فزون بر ا. خواهد داشت سخت اين ديسك
ي ها ران دستگاهاين، مايكروسافت پيوسته 

به  Windows Updateجديد را از طريق 
  .كند اضافه مي ويستا يها ران دستگاهبانك 

ممكن نيز  ران دستگاهمستقل سازندگان 
كنند كه مسائل  عرضه  ييها ران دستگاهاست 
يك وسيلة جانبي را  ندةسازي ها ران دستگاه

يا امكانات آنها را بيشتر  ،كنند حل مي
 OmegaDrivers.netبه عنوان مثال، . كنند مي

ي ها ران دستگاهكنندة قديمي  يك عرضه
 .ي گرافيك استها كارتشده براي  بهينه

 NGO Nvidia Optimized Driver  ران دستگاه
يك مثال ديگر  NGOHQ.com محصول

از  شده اصالحاست، كه يك نگارش 
با آن . است Nvidia ForceWareران  دستگاه

توانند مزايايي  مي ها ران دستگاهكه اين نوع 
داشته باشند، توجه داشته باشيد كه آنها 

به عنوان . اصلي ندارند توليدكنندةمجوزي از 
                پس از آن كه 2008مثال، در سال 

Daniel Kawakami هايي  متوجه ناپايداري
 و Creative Labs صداي  يها كارتدر 
راني ساخت كه اين مسئله را  شد دستگاه ويستا

وقتي از  Creative Labsشركت . كرد حل مي
آگاه شد از او خواست كه  Kawakamiكار 

  . يش را متوقف كندها ران دستگاهتوزيع 
  

ران خوب مورد نياز  يك دستگاه
  است 

ي وب ها سايتبا آن كه ويندوز و 
توليدكنندگان معموالً بهترين منابع 

ي ها سايتي روزآمد هستند، ها ران ستگاهد

ترين مسير براي  ساده ران دستگاهبانك وب 
هستند، چون آنها هزاران  ها ران دستگاهيافتن 
ران  توليدشده را در بانك دستگاه ران دستگاه

به ويژه وقتي سودمند  ها سايتاين . خود دارند
عامل  هستند كه كامپيوتر را از يك سيستم

عامل جديد ارتقا  قديمي به يك سيستم
براي يك  ران دستگاهدهيد، يا به يك  مي

به عنوان مثال، فرض . وسيلة قديمي نياز داريد
كنيد يك چاپگر را از يك فروشگاه وسايل 

يد، اما ديسك حاوي ا خريدهدوم  دست
 توليدكنندةبه همراه ندارد، و  را ران دستگاه

يا ديگر آن در صحنه نيست،  آن چاپگر ديگر 
احتمال اين كه . كند چاپگر را پشتيباني نمي

در يك بتوانيد اين چاپگر را  ران دستگاه
  . بيابيد زياد است ران دستگاهبانك سايت 

توان  را مي ران دستگاه بانكي ها سايت
ي كه به آنهاي: به دو گروه عمده تقسيم كرد

را به  ها ران دستگاهدهند كه  شما امكان مي
و آنهايي كه  ،رايگان پيدا و دريافت كنيد

. دهند ران را به طور مشروط به شما مي دستگاه
نام در يك حساب  تواند ثبت اين شرط مي

رداخت ماهانه يا ساالنة حق رايگان باشد، يا پ
 ها سايتبعضي از . باشد و مانند آن عضويت

كنند و  كامپيوتر شما را بررسي مي
را  خارج ازردهي معيوب و ها ران دستگاه

ران جديد از  دستگاه يابند و براي ارسال  مي
  . كنند شما مبلغي پول طلب مي

ي مختلف ها سايتيك تفاوت ديگر 
آن است كه بعضي از آنها  ران دستگاه بانك
را در پايگاه وب خودشان  ها ران دستگاههمة 

و بعضي ديگر يك لينك به  ،اند ردهذخيره ك
از همين  .كنند اصلي فراهم مي توليدكنندة

 1هاي شكسته لينكروي، گاهي ممكن است با 
از سوي ديگر، . شده برخورد كنيد يا قديمي
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است كه در برنامة   Driver Updatesشامل استفاده از برنامة  DriverAgent.comران در  دريافت دستگاه
  . آورد هاي خوب و بد  كامپيوترتان را به نمايش درمي ران آيد و فهرستي از دستگاه مرورگر شما به اجرا در مي

را آرشيو  ها ران دستگاهيي كه ها سايت
 ران دستگاهكنند ممكن است آخرين  مي

اصلي را  توليدكنندةمنتشرشده به وسيلة 
بانك ي وب ها سايت. داشته باشندن

زير در بررسي ما حاوي معيارهاي  ران دستگاه
  . اند بوده ران دستگاهيك سايت خوب ويژة 

  
DriverAgent.com   

، 2بايوسمشهور سازندة يك متعلق به 
Phoenix Technologies اما هزينة . است

  .ساز است دالري آن مشكل30اشتراك ساالنة 
  

DriverSearch.com   
يك كادر جستجو شبيه به كادر 

كافي است نام يك . جستجوگر گوگل دارد
شركت يا نام يك محصول را در كادر 
                      جستجوي آن تايپ كنيد و روي

Driver Search هر يك از . كليك كنيد
حاوي يك لينك  DriverSearch.comنتايج 

ي موجود براي دستگاه ها ران دستگاهبه 
 كردن كليكاز سوي ديگر، . ماستانتخابي ش

فهرستي از تقريباً  Driver Sitesروي لينك 
افزاري قابل جستجو شامل  گروه سخت 20

BIOS Drivers، Camera Drivers و مانند ،
كه انتخاب را هر روشي . سازد فراهم ميرا آن 

كنيد سرانجام شما را به دريافت فايل 
ر در زي( DriverGuideاز سايت  ران دستگاه

 پيداكردن. كشاند مي) توضيح داده شده است
  DriverSearch.com  با سايت ران دستگاه

  . آسان است
  

DriverGuide.com  
 http://www.driverguide.com  

تهيه و توزيع ست كه در كار ها سال
 ران دستگاه پيداكردن. ران است دستگاه

درست در اين سايت به دليل گستردگي آن 
ران در  صدها هزار دستگاه(كمي دشوار است 

براي دريافت ). آرشيو اين سايت موجود است

                                                
2 BIOS (Basic Input/ Output System) 

ران از اين سايت مجبور هستيد مراحل  دستگاه
نام رايگان را انجام دهيد كه يك فرم  ثبت

نام،   پس از ثبت. دارد آزاردهندهاي  چندصفحه
 از يكتوانيد  ميرا  ران پنج دستگاه در هفته

هزار 400بخش محدودشدة بانك اطالعاتي 
براي . ي اين سايت دريافت كنيدران دستگاه

مجبوريد  ران دريافت تعداد بيشتري دستگاه
را آن دالري 50هزينة اشتراك ساالنة 

  . بپردازيد
  

WinDrivers.com   
عالوه بر . يك منبع ارزشمند است

بايوس و  هاي مختلف گونه حاوي ،ران دستگاه
 WinDrivers.com. نيز هست  DLLهاي فايل
است، كه  Internet.com اي از مجموعهزير

فرض انبوهي از اطالعات فني را  به طور پيش
پركردن  به ران دستگاهدريافت . در خود دارد

در يك حساب رايگان  نام ثبت و  فرم يك 
Internet.com نياز دارد .  

  
  ي ديگر ها سايت
 ران دستگاهي وب ويژة ها سايتساير 

 Softpedia.comارزشمند از نظر ما عبارتند از 
 softpedia.com( ،Techspot.com رايگان؛(
، و )techspot.com رايگان؛(

Driversbay.com )رايگان؛ 

driversbay.com.(□  
  


