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  :ي ترالسه ک７ي ＄ايات خالي زيک) Festplatte Hard drive/(ف يا هارد دراي يرمه کونکيز و！ر پهيد کمپ

 پر Hard discو！ر د يرمه کولو لپاره د کمپي ساتلواو زيلونو د خوندي د خپلو فاXPندوز ي وي چي ويتاسو ته به هم ＇ر－نده شو
و －امونو ينو په لوم７) ينستالويا ( ي کوي پر ＄اي ＄ايي نويو！ر کيو کامپيپه  XPندوز ي تاسو ويکله چ. ي ته اړه لريات ＄ايمخ ز
 operatingستم ي سيره چلونکي برسيدد. ي نوش جان کويموريا مي يي ＄ايرميد ز Gigabyte ＂هي／ا بيو ＇و －ي يک

system) (وياو پاکو شو د زړو )Deleted files ( وه يسک پر مخ ي لپاره د هارد ددونکو پرو－رامونويلونو او نورو نه په کاريفا
. ي بس به نشي وير لوي ډيسک که ＇ه هم چيو هارد دي）کله ياو د پوره کولو لپاره به هيندوز ددغو اړتينو د و. يزرفويه  برخه ريلو

لونو يا نه د مهمو في ＄اي شوي او له خاليه برخه وز－اره ک７يوه لويسک يو ＇و چلونو په کاروړلو د هارد دي د ي شي کواليخو س７
 . يو！ر چ＂ک ک７ي او هم به خپل کمپي وسپمويسي هم به پيجه کياو په نت.  يرمه کولو لپاره کار واخلي او زياو معلوماتو د خوند

  ي وک７يوي ＇خه مخنHibernation) يستندبا(دو يديندوز د وي  د و-١
 او  د ي نه －＂ه اخلmode د مود ي ستندباينعيوتولو ي کيا په خوب کيدو يدي ل／＋ت د سپمولو لپاره د ويي＋ناي د برXPندوز يو

و！رخپله ＄ان  ياو کمپ. يکي لي کيرمه ＄اي  زيف په مقرر شوي شته معلومات  دهارد دراي  کRAMا ي يموري ميو！ر په موقتيکمپ
ا کل９ د ي او يکم تيوي شو د يو！ر نه کار واخلو نو  کواليا غواړو د کمپي مون８ بيکله چ . ي حالت ته اړويا ستن６ بايدلويده کيد و

 Optionا يو！ر د بر＊نا د سمپولو موډ يرته تاسوهم د خپل کمپيکه چ.  چمتو ک７ويي（ او د کارکولو لپاره ي！ک په ورکولوهغه و
زرف يف پر مخ ري د هارد ډراي په اندازه ＄اRAMا ي يموري ميو！ر د موقتي ستاسود کمپي چي مانا لري نو دا ددي ويغوره ک７

  :ي تو－ه پر مخ الو شيد وز－ارولو لپاره په الند يموريددغه م. يشو
  

  ينو غوره ک７ي مSystemsteuerung  Control panel /ا ي يا د کن＂رول ک７کينو او بي مStart د س＂ارت يلوم７

  
  

  .ي ！کونه وک７ي دوه پرله پسiconکون يا اي  په ان％ور Power Options / Energieoptionen د ي کيد کن＂رول په ک７ک
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:ي به ＊کاره شي ک７کيندنو ال  

 
  

  يتاسو وکوال. ي ک７يري د ！ک په ورکولو ل���� ح ن＋هي د 請حي کياوس نو په پورته －７ک
  . مو خپل ک７ي ＄اي خال1GB شول ل８ترل８ه 

  

  ي ک７يليا دي يري ل Backup Filesايلونه ي فاي شويپ خوند -٢
  

  ا همي او Patchچ يا پي Updateت ي اپديوو ني ي په وجه هر ＄ل چي د ک７نالرupdateت يکروسافت د اپديد ما
  ستميندوز د سي د وdataلونو او ي نو زاړه فاي８يک) install(ا ي ي پر ＄اي ＄اي نوService Packس پسک  ي سرو

  اي يريرته لي بupdateت يو اپديپه ماموله تو－ه . ي８ي －ي  خوندSystem directoryا  يه ي په دوس
   بلکهي －＂ه نلري چيوا＄يرمه کول هم نه يلونو زي، نو ددغو فاينه ش  يداي کuninstallنستال ي اون ا

  .يه پکاروي％اي هم بي ＄ايمتيف قي د هارد ډرا
   رن， ＊ودلي په آسمانييلونه او دوسي دغه فاWindows explorerکسپلولر يا ايندوز په پل＂ونک９５ ي  د و
   يوي د يهر کله چ. ينومول شو  "NtServicePackUninstall$"ا ي او "NtUninstall$" او په ي شو
  ي شيداي نو کي شيليا ډي يريلونه لي دغه فا Service Pack 2  او XPندوز  ي وي انستال شوينو
  :ي ان％ور و－وريالند. ي  وسپمول شي ＄اي＂و په شاوخوا کي／ابي  مMB 475 د 

  .ي ک７يليا ډي يري له کوم ډار او سوچه لي بيريلونه لي دغه ！ول فاي شيتاسو هم کوال
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  ي کLöschen / Delete７ يليا ډي يريلونه لي فاي موقتين＂رني د ا-٣
  بپا１و ته ＄و اوهغه －ورو او لولو، نو دغه پا３１ او د هغو پر مخ شته  ان％ورونهي   وين＂رني مون８ د ايهرکله چ
  لونو د ي دغه  فاي شيدايک. ي８ي کي پر مخ خوندHard driveا ي يرمه کونکيو！ر د زي د کمپ

500 Megabyteاين＂ر１يو！ر د اي هر کمپي دا دي، چيسي وني ＄اي پور کسپلولر ي  
Internet Explorerا ي ي  د جولConfigurationي ددغو موقتي شي کواليخو س７. ي اړه لري پور  

  : تو－هيپه الند. ي اندازه خپله و！اکي د غ＂والي ＄ايرميلونو د زي فا
  

   اپشني＂رنيا د اينو او بي پر مTools د ！ولز ي کInternet Explorerکسپلولر ي اين＂ر１يپه ا
 Internet Optionا ين＂ريا پاي ي د ＊ودونکMouseي د موقتي کي ک７کيپه الند:  ي ！ک وک７ي باند  

  .ي اندازه ول／ويلونو د غ＂والي فا
  

   
  

  :ي ！ک وک７ي باند delete filesا ي ي ک７يريلونه لي په فاي ک７کياو په د
  

  
  

   ته بدلون ورکوليانداز Recycle Bin/ Papierkorb دوز د کاغذ ！وکري ني د و-�
 



 

 © N. Niazi 2003 – 2006  
 

9 پا１و 4  ����      د

 

و يف ي ،د هارد ډراUSB Stickک ي ستيس بي، که هغه او اي کونکيا خوندي يرمه کونکيندوز د هرراز زي تو－ه ويپه مامول
ت د لس په سلو ي کولو د ظرفيي خوندي د هغه دي وHard drive/Laufwerke  يرمه کونکيا هم بشپ７ه زي او Partationشن يپارت
 يره آساني په ډيي تو－ه ي نو په الندي له بدلون ورک７ي اندازي دغي چيخو که ＇وک غواړ. يزرفوي لپاره ري ！وکري د کاغذي ＄ايک

   . ي８ي کdeleteا ي يريلونه د تل لپاره لي فاي په هغه 請ورت کي چي اندازه 請فر سره برابره نک７ي چيخو پام وک７. ي شيسره کوال
 

  نويس مي د کونتاکي ！وکري د کاغذيولو په حال کي د ＊کته ني تکمي د ＊Mouseا مووس ي يد ＊ودونک
 Context menu/ Kontextmenue و請اي نه د خواPropertieses/ Eigenschaften ７ي  غوره ک  

  . دهي ＊ودل شوي چي ان％ور کي لکه په الند
  

 
 

  و وار د د ！ولوي په ي شي کوالي  الندTab/ Registerkarteا يک ي د سرلGlobl د －لوبل ي کي ک７کيپه الند
  .ي ته بدلون ورک７ي اندازي د لس په سلو کي ورک７ل شوي له مخکي لپاره مخکDriveresرمه کونکو ي ز

  :ي ان％ور ته و－وري الند
 

  
  

   لکهconfigure dirves independently/ Laufwerke unabhängig kofigurieren اوس نو د 
  .ي غوره ک７ي ک７ک９ خودل شويه الند پي چ
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 :ي و！اکيي اندازه ي او د ！وکري ک７يي غوره ي لريت چي د بدلولو ني ！وکري  د کاغذdrive يرمه کوونکياوس د کوم ز
 

  ي تر السه ک７ي ＄اي په واړه کولو سره نوراضعاف Swap Fileل يپفاي د سو-�
   RAMا ي ي حافظي د موقتdata/ Daten ا تيا دي معلومات ي سره بوخته ده چيندوز تل له ديو

Random Access Memory او  Swap file/ Auslagerungsdateiيکي   تر من＃ هلته  او دلته ول.  
    Hard Driveا  ي يرمي زي ډکيوي په موقع،  له يستم د دغو معلوماتو د تبادليو！ر سي د کمپي لپاره چي نو دد

   دي شيداي اندازه کي د هغيچ. ي ويزرف شوي لپاره رSwap fileل يفاوپي برخه د سيوه ！اکلي نو يمخامخ نش
 600 MBي تر السه ک７ي ＄ايف پر مخ نور اضافي د هارډ ډراي چي ته اړ شيکه ＇وک د. ي وي په شاوخواک  

  : ي تو－ه دي په النديي، نو چل ي ته بدلون ورکوي غ＂واليندوز نه د ！اکل شوي او د و
  

  ينو غوره ک７ي م Control panel/ Systemsteuerung ا ي يا د کن＂رول ک７کي او بنوي مStart د س＂ارت يلوم７

   
 

  ي ！ک وک７ي پرله پسي دوه ＄ليستم پاندياوس پر س
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  .ي  ！ک وکProperties/ Einstellungen ７ا تکمه غوره او په يک ي سرل Advanced/ Erweitert اوس نو د 
  

  
  
 

  ي ！ک وک７ي باندChange/Ändernا پر ي ب اوAdvanced/Erweitert  پر ياوس لوم７
 

 
 

 له دغو يده ده چي بان ، ستاسو بدلويني وي اندازيندوز له خوا غوره او ！اکل شوي تاسو د و ي ک＂ن３ برخهي په ！ي ک７کيد الند
 .ير ونه لرير ستر توپياندازو ＇خه ډ

 

  
  

   Set/Ändernا پر ي او بي غوره کUser defined/Benutzerdefinierte Größe ７ ي کي ک７کيپه الند
   دي شيرکوالي  توپير لويو ډي. يو اندازو ته بدلون ورک７ي غوره شوي پاملرنيري او په ډي ！ک وک７يباند
  !يسيا مخه ونيو！ر د چ＂اکتي کمپ
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 ) Komprimiertedaten/Compressed files(سکولو يا کمپري) تخته کولو( لونو د وړوکولوي دفا-�
  ي السته راوړي ＄ايخالر  ��ستلوينه په －＂ه اخ

  
 په يرمه کولو ＄اي د موجوده زيستم کي په سXPندوز ي د وي شيدايسولو په مرسته کيا کمپري) تخته کولو(لونو د واړه کولويد فا
    په Hard Driveف  ي هارد درايده ده چي مقصد لپاره بايدد.  راولوياتوالي زي د ＇ه نا ＇ه لس په سلو کيت کيظرف

NTFS Files System/NTFS-Dateisystemشو يوي د ي او هغه دا چي اړخ لري منفيو وړوکيخو دغه بدلون . ي وي فارم 
  .ي وړ نه دي＋نيخو دا دومره د اند. ير وخت پکار ويو！ر ل８ ＇ه ډي  د وازولو لپاره کمپDirectoryا  يل او يسد فايکمپر

  
  يته ＄ان ورسوMy computer/Arbeitsplatz نو د .  ي７س کيا کمپري يشن وړوکيو بشپ７ پار！ي ي تاسو غواړيو به منو چ

  

  
  
  نويکس له مي او د هغه د کان＂ي  غوره کDirve７يرمه کونکي زي ！ک سره خپل د خو＊ييو ＊يپه 
 Context menu/ Kontext-Menue  خه＇ Properties/Eigneschafen７ي  غوره ک.  
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   د����ا ن＋ه يح عالمه ي د 請حي کي －７کياوس نو په الند
Compress to save place/ komprimieren, um Speicherplatz zu sparen  

  .ي８دي د ！ک په ورکولو سره کيپه خواک

  
  
  ي او دهغي نو هغه په ن＋ه ک７يس ک７يا کمپري  ي  وړوکFolderا يه يوه دوسي ي لپاره چيدد

Properties/Eigenschaften７ا پر ي، بي  غوره کAdvanced/Erweitert ي！ک وک７ ي  باند.  
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    ن＋ه �  د  يح په خواکي  請حCompress content/ Inhalt komprimieren د  ي کي －７کياوس نو په الند
  .ي په ！کولو سره دا کار ختم کOK７او د . ي８دي د ！ک په ورکولو سره ک

  

  
 
 
 

  
 


