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  ئیش بکا ؟گورجتر XPین تا ویندۆزی  چی بکه 
  2705ڕی  پووشپه   شوانه                                                             

  
 و ین که دهالی تئینسمان  که ر کامپیۆتره  سه له Tools   یاSharware ناوی  به ی که رنامانه و به ی ئه زۆربه
ی  وه خاوکردنه هۆی  بنه ی خۆیان ده  نۆبه رکام به ، هه وه ینه که ک پاکی ده یه  و دوای ماوهزرنین مه دایده

   ! که مشکی کامپیۆتره
 هیوادارم  .ین چاو بکه وه ره ی خواره هگرینگ  ند خاه و چه   ئه ان پویستهم که ی کامپیۆتره وه بۆ گورج کردنه

  .ربگرن  کی ل وه ت بتوانن که  ڕۆژههری کانی ماپه میوانه
  
    ژر   له!گرین  نهی را که ر کامپیۆتره سه  له  خۆڕا  له  باشهوارناگرین،  کی ل وه  که ی که رنامانه و به ئه. 1

پاکی (ین   کهکی ناهنین، دئینستالی  که ه ب ی که رنامانه و به  دا، ئه زۆفتواره/کۆنترۆلی سیستم/ستارت
  ) .   وه ینه که
ر   ژر سیستمدا هه واریان له  و ئاسه وه واوی پاک نابنه ته  به یه و شوه کان به رنامه  به وش بم که ب ئه ده
ی  و خانه من له.  که  هۆی تورمز کردنی مشکی کامپیۆتره بنه  ده وارانه  ئاسهو  زۆر بوونی ئه.  وه منته ده

  !نووسم   بۆ دهش تان نهزب  وعه و نه ی ئه وه تی پاک کردنه دا چونیه وه خواره
  
وێ    بمانه کات بوو نمونه! ربگرین  ک وه ه ک رنامه ک به  یه نیا له ک ته یهیر پویست ین بۆ هه وڵ بده هه. 2
ند   چه  لهک ربگرین، نه ک وه ی راهاتووین که گه له  ی که یه رنامه و به نیا له ین ته  ئیش بکه ر ونه سه له
  که ن و کامپیۆتره که هک ئیش د یه  دژ به کراوانه  دووپاته رنامه و به  ئهی  زۆربه!ی جۆراوجۆر رنامه به

  ! گرن راده
  
  رگای دئینستال  له(Adware , Spyware)کان رنامه دا باسمان لکرد، به1 خای  ک له روه هه. 3

   .  وه منته  ژر سیستمدا ده واریان له  و ئاسه وه واوی پاک نابنه  ته  به وه کردنه
به   (RAM,CPU)  که  و مشکی کامپیۆتره وه شارنه   دهدا ژر سیستم ک جاسوس خۆیان له  وه وانه ئه

 :ک وه  یه تی هه ی تایبه رنامه  به وانه ڵ ئه گه کانی له ره ربه بۆ به! خافنن   ده خۆوه
Ad-Aware SE Profesional 
 

 خۆی ی مرۆڤ وه  ژر ئینترنتدا ب ئه له !  یه  ناو ئینترنتیش هه  بۆ چوونه3ی خای  و گرفته ر ئه هه. 4
   که وه نه که دا جگای خۆیان ده که  ژر سیستمی کامپیۆتره ک له ئاگای ل ب، زۆر شتی زیادی و ب که

  !که   و تورمزکردنی  کامپیۆتره وه بر بوونه  هۆی سه بنه ده
ئاکتیو یا "توانن بۆ   ده  که ه گه کی له یه رنامه  بهدا XPویندۆزی  ی Service Pack  2ڵ   گه له

توانین   ده یه رنامه و به ئه! ن یربگر کی ل وه کانی ئینترنت که  کردنی فونکسیۆنه"دئاکتیو
 اد  Add-One) / ندی ت مه تایبه(ئکسترا /  )Explorer( ویندۆز ئکسپلۆرار ژر  له
    . وه ینه بکه

  
و  توانین به ، ده وه ینه که  و یا پاکیان ده وه ینه یانکه  ده ی که رنامانه و به واری ئه اسهئ. 5

  ! رین   الیان به یه شوه
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و  ئه  .  %temp%نووسین   ده1ی  ک ونه  وهبردن روه به/ستارت ژر  له. 1  
   .   وه ینه موویان پاک که ر هه ههتوانین  دان ده و فایله  ژر ئه  له ی که داتایانه

  

  
  1ی  ونه

  
توانین   ، ده2ی  ک ونه وهدا  ) Explorer( ئکسپلۆرارندی ئینترنت  تمه  ژر تایبه له. 2  
  !ین  سک ده کانی ژر ئینترنت گه زبه

  

  
   2ی  ونه

  
  

 نووسراون  وه ی خواره ۆرهو ج  به ی که  داتایانه وعه و نه توانین ئه  ژر فایلی وئندۆزدا ده له. 3  
  : وه ینه پاک که

$NTuninstal 
$NTservicepack 

  : وه ینه توانین پاکیان که ن ده وه ی خواره یه و شوه یان به که  ئاخره ی که  داتایانه وعه و نه ها ئه وهر هه
.Tmp /  . bak  / .old / . sav / .sik 
 

 ! بکردرێ تاڵ ونترۆڵ و به ک میشه ب هه ش ده که ی کامپیۆترهتی زوب سه


