ﭘﺎرﺗﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای BitLocker

ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ  System Reservedدر وﯾﻨﺪوز ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﺣﺬف ﮐﺮد؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  8 ،7و  10را روی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ )ﻧﺼﺐ ﺗﻤﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ( ﭘﺎرﺗﯿﻨﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم System
 Reservedاﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .وﯾﻨﺪوز ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻧﺮماﻓﺰار  Disk Managementﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ  System Reservedاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  7و وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2008ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﮏ  2ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ در وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺒﺮی از آن ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻬﻢ زﯾﺮ اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮت و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﻮت Boot Manager) ،و : (Boot Conﬁguration Dataزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد
را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻮت وﯾﻨﺪوز ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده و دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻮر ﺑﻮت ﮐﻪ در ) (BCDﺳﺮﻧﺎم
 Boot Conﬁguration Dataذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .در اداﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮت ﻟﻮدر در اﺧﺘﯿﺎر
 System Reservedﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در اداﻣﻪ وﯾﻨﺪوز روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی راهاﻧﺪاز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  :BitLockerاﮔﺮ ﮐﺎﻣﯿﭙﻮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ دراﯾﻮ ﺷﻤﺎ را
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻨﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی راهاﻧﺪاز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  BitLocker Drive Encryptionاﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪSystem .
 Reservedﻓﺎﯾﻞﻫﺎی راهاﻧﺪازی ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ از ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ  System Reservedﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ
دراﯾﻮر رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه و در اداﻣﻪ رﻣﺰﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ از  BitLockerﺑﺮای رﻣﺰﻧﮕﺎری دراﯾﻮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ  System Reservedﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ BitLocker .ﺑﺪون اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ وﯾﻨﺪوز ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻓﻮق را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  100ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در وﯾﻨﺪوز  350 ،7ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در وﯾﻨﺪوز  8و  500ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در وﯾﻨﺪوز  10ﻓﻀﺎی
دﯾﺴﮏ ﺳﺨﺖ را از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز و ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﻧﺼﺐ
ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ اﺻﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻓﻮق روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻨﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه دﯾﺴﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ از  BitLockerاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ
ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺣﺎﻟﺖ اول ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز را روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از از وﯾﺰارد آن ﺑﺮای
ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦﺑﻨﺪی و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﯾﺰارد ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﺪ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را درون ﭘﻮﺷﻪ اﺻﻠﯽ وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺣﺎﻟﺖ دوم ،وﯾﻨﺪوز در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺣﺬف اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮی از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
راهاﻧﺪاز روی آن ﻗﺮار دارد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮت را ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دراﯾﻮ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ وﯾﻨﺪوز
روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در اداﻣﻪ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻓﻮق را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮی را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮده ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﺎن دراﯾﻮرﻫﺎ ﮐﭙﯽ
ﮐﺮده ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎز  BCDرا ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﻓﻌﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .در وﯾﻨﺪوز  8ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ وﯾﻨﺪوز را  Windows Recovery Environmentﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و در اداﻣﻪ
ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ  system Reservedرا ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف اﯾﻦ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 13ﻣﻬﺮ 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/9631/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D
8%B4%D9%86-system-reserved-%D8%AF%D8%B1-

%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F

