آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ وﯾﻨﺪوز

وﯾﻨﺪوز را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﺪم ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ آنرا ﭼﺸﯿﺪهاﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻋﺪهای از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺸﮑﻞ را در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آنﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از وﺟﻮد
اﺑﺰارﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻬﻮده ﻫﺪر رود ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد وﯾﻨﺪوز را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 ،Bitlocker Drive Encryptionاﺑﺰار رﻣﺰﻧﮕﺎری روی ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ
در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ از دادهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎده
ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان  ITﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای آنﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر راهﮐﺎرﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .وﯾﻨﺪوز ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم  BitLocker Drive Encryptionرا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ BitLocker .ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری
ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻫﻤﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ روی دراﯾﻮﻫﺎﯾﺸﺎن را دارﻧﺪ BitLocker .ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  AESاﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ  128ﺑﯿﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﮑﻨﯿﮏ ) EFSﺳﺮﻧﺎم  (Encrypting File Systemﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﮏ ﺗﮏ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ BitLocker ،رﻣﺰﻧﮕﺎری را روی ﮐﻞ ﯾﮏ دراﯾﻮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺗﺄﺛﯿﺮی روی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ دراﯾﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪاﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﺖﻻﮐﺮ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،رﻣﺰﻧﮕﺎری از روی آنﻫﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻋﺎدی ﮐﭙﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ رﻣﺰﻧﮕﺎری روی دراﯾﻮ وﯾﻨﺪوزی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،در ﻫﺮ ﺑﺎر
راهاﻧﺪازی ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﯾﻮس ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻫﺸﺪار اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  BitLockerدراﯾﻮ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﻗﻔﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ  BitLockerﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن دراﯾﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻫﺮ زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ  BitLockerرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،دادهﻫﺎﯾﺘﺎن از دﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ.
Event Viewer

 Event Viewerاز اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ رخدادﻫﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮔﺰارﺷﯽ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ رخدادهﻫﺎ آﻣﺎده ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ دراﯾﻮی
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ رﯾﺴﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎدی ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Event Viewerﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ
را دارد .وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎ ،ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
Device Manager
 Device Managerاز ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰاریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ Device Manager .ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪروزرﺳﺎی دراﯾﻮرﻫﺎی
ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ،ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ Device Manager .ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ از ﯾﮑﺴﺮی آﯾﮑﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﺮف ﯾﮑﺴﺮی وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دارای اﺷﮑﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ Device Manager ،ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮏ آﯾﮑﻮن ﻫﺸﺪار ،ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻄﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Device Managerﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ
آدرس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
Disk Cleanup
 Disk Cleanupﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی دراﯾﻮﻫﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﺑﺰار دراﯾﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ زاﺋﺪ را
ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار روی دراﯾﻮی ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز در آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﻨﺪوز ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻄﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻨﺪاﻧﮕﺸﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻨﺪوز،
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ وﯾﻨﺪوز و ....را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف آنﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
Disk Defragmenter

اﺑﺰار ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪﺳﺎزی دﯾﺴﮏ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻬﻢ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای آنﮐﻪ
ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﻨﺶ داﺧﻠﯽ ﺑﻠﻮکﻫﺎی دادهای ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﮐﻪ روی ﺳﻄﺢ
دﯾﺴﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﺮده و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺠﻮار را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﯾﮏ دراﯾﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺪ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﯾﻞ از ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﻞ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را ﺧﻮاﻧﺪه و آنرا در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ از
ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ وﯾﻨﺪوز در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از زﻣﺎن وﯾﻨﺪوز وﯾﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﺟﺮای آنرا زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﺮده و آنرا
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ  Idleاﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار
از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  64ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی روی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺠﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی آنﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﯽآورد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  15درﺻﺪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ روی دراﯾﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ روی
آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی دارد .اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ وﻟﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﺑﺰار Resource Monitor

 Resource Monitorﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ وﯾﻨﺪوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪروز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ،دﯾﺴﮏ و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 Resource Monitorﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮدازهﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری
را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت
آﻣﺎری و ﻟﺤﻈﻪای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
Memory Diagnostics Tool

 MDTﯾﺎ اﺑﺰار ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدی وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺑﺰار ﺧﻄﺎﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﻌﻨﯽ  Memtest86+ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ وﯾﻨﺪوز در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﮑﻠﯽ روی
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺧﻄﺎی
رخ داده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮده و در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻋﺎدی ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ.
ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦﺑﻨﺪی ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Disk Management

ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦﺑﻨﺪی دﯾﺴﮏ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزﮔﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰار  Disk Managementاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ،اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده،
از ﺣﺠﻢ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﮐﻢ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ MscConﬁg

) Msconﬁgﺳﺮﻧﺎم  (System Conﬁgurationاﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای درﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮای وﯾﻨﺪوز اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ،از اﺟﺮای آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
روی آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .زﺑﺎﻧﻪ  Toolsدر
 MsConﬁgدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
=======================
شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

چگونه سیستم خود را به ویندوز  10ارتقا دهیم؟
با این  5ترفند ویندوز  10خودتان را بسازید
کاربران ویندوز این وصلهها را نصب کنند تا هک نشوند  +لینک دانلود
دو روش ساده حذف برنامههای پیشفرض ویندوز 10
ده ترفند افزایش سرعت ویندوز 10
مایکروسافت به عمر اینترنت اکسپلورر  8و  9و  10پایان داد

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 25دى 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/2588 :

