آﻣﻮز ش  Disk Defragmentو ﺑ ﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮ ﻋ ﺖ ﻫ ﺎرد دﯾﺴ ﮏ
وﯾ ﻨﺪ وز ) ﻧﺴ ﺨﻪ (PDF
آﯾـﺎ واﻗﻌـﺎ ﻧﯿـﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺧﻮد را  defragmentﮐﻨﯿـﻢ ؟  defragmentﮐﺮدن ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﯾـﮏ ﭘـﺎرﭼﻪ ﺳـﺎزی در ﯾﮏ دﯾﺴـﮏ
 defragmentﮐﺮدن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ ﻣﺜﻼـ ﻣﺎ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺧﺎﻟﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ﻓﺎﯾﻞ دارد و در آن ﭼﻨـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻼ ﺣﺪود  100ﻣﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ ( ﺣﺎل ا ﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در آن ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﯾﻢ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ
ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺴﮏ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ) ﺣﺪود  25ﻣﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ ( ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار 100ﻣﮕﺎ ﺑﺎﯾﺘﯽ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ از
ﺻﺪ ﻣﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اول آن  25ﻣﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ  75ﻣﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ را از  100اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ و ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﻪ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :

ﺣـﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  defragmentﮐﺮدن ﯾـﮏ دﯾﺴـﮏ آن را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده و ﺳـﺮﻋﺖ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﺒﺮﯾﻢ ) ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﭼﺴـﺒﺎﻧﺪن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  100ﻣﮕﺎ ﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ (

 Defragment diskد ر وﯾﻨ ﺪ وز ﺳﻮن
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ چ اﺳﺘﺎرت ﻋﺒﺎرت  disk defragmenterرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی آن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ  diskﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣـﺎرک ﮐﻨﯿﻢ و ﺳـﭙﺲ  analyze diskرا ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﻌـﺪ از  analyzeﮐﺮدن دﯾﺴﮏ ﺑﺎﯾـﺪ  defragment diskرا ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد

ا ﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺠـﺎم اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﻧﺪارﯾـﺪ ﯾﺎ از ﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽ رود ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد ﺗﺎ در روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را

ا ﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺠـﺎم اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﻧﺪارﯾـﺪ ﯾﺎ از ﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽ رود ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد ﺗﺎ در روز و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺳﺎﻋﺖ و روزی را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻗﺴﻤﺖ configure scheduled
اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ در ﭘﻨﺠﺮه ای ﺗﺎزه ﺳﺎﻋﺖ و روز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ و ﺣﺘﯽ دوره اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮﺳـﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن را اﻧﺠﺎم داد
اﻣﯿﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ...
ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺮﺳﯽ .ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

