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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
فرنوش کوهینویسنده:   

 

در  Safe Modeحالت 
+ آموزش  یست؟چ یندوزو

 مود یفورود به س

اکثر کاربرایی که با ویندوز سروکار دارن، حداقل یه بار 
شنیدن. به این فکر کنید که تعداد رو  Safe Mode اسم

تون نفوذ کردن یا موقع کار با زیادی بدافزار به رایانه
کنید. راه ویندوز، باگ زیادی توی عملکردش حس می

  Safeنجات از این وضعیت، سیف موده. حالت
Modeراحتی ، چیز عجیب غریبی نیست. شما به

ون رو تونید از این راه حل استفاده کنید تا ویندوزتمی
تر و افزارهایی که سیستم بدون اونا راحتاز شر نرم

کنه، خالص کنید. در این مقاله، تر کار میروون
 در ویندوز Safe Mode تحال بهخوام راجعمی

های ورود ویندوز به این حالت رو صحبت کنم و روش
 .بهتون آموزش بدم. با من همراه باشید

https://netran.net/mag/safe-mode/
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رو شنیدن. به این فکر کنید  Safe Modeسم وز سروکار دارن، حداقل یه بار ااکثر کاربرایی که با ویند
حس تون نفوذ کردن یا موقع کار با ویندوز، باگ زیادی توی عملکردش که تعداد زیادی بدافزار به رایانه

، چیز عجیب غریبی نیست. شما Safe Mode کنید. راه نجات از این وضعیت، سیف موده. حالتمی
افزارهایی که سیستم بدون تونید از این راه حل استفاده کنید تا ویندوزتون رو از شر نرمراحتی میبه

در  Safe Mode حالت بهخوام راجعکنه، خالص کنید. در این مقاله، میتر کار میتر و رووناونا راحت
 .های ورود ویندوز به این حالت رو بهتون آموزش بدم. با من همراه باشیدصحبت کنم و روش ویندوز

 

 

 

 

 

 

 

 :مقاالت پیشنهادی

 به صورت گام به گام 10آموزش نصب ویندوز 

 هاو تفاوت آن 10های متفاوت ویندوز نسخه

 10آموزش اکتیو کردن ویندوز 

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
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 چیست؟ Safe Mode حالت

رسیم. سیف مود، در کنیم، به عبارت حالت ایمن )امن( میرو ترجمه می Safe mode یقتی کلمهو
های بوت شدن سیستم عامله که از طریق اصل یک محیط رفع اشکاله. به زبون دیگه، یکی از حالت

محدودی از سیستم عامل دسترسی داشته باشید. اینو بهتون یادآوری کنم  تونید به امکاناتاون می
هستش. این  )Windows( کنم، ویندوزکه در این مقاله سیستم عاملی که راجع بهش صحبت می

 .قرار گرفته Safe Boot به اسم MacOS حالت توی سیستم عامل

 Safe Mode طتصویری از محی

  Safeشه و در چهارگوشه، کلمهرنگ مشکی ساده جایگزین میدر سیف مود، پس زمینه دسکتاپ با 
Mode گیره. همچنین در باالی صفحه نمایش، سرویس ویندوز فعلی ویندوز نشون داده قرار می

 .شهمی
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شه. ویندوز در این درستی بوت نمیشه که سیستم عامل بهاستفاده می eSafe Mod معموال زمانی از
ده و پشتیبانی حالت، به کمک درایوهای ویدیویی عمومی، وضوح صفحه نمایش رو کاهش می

شن. اصن افزارهای ضروری اجرا میکنه. یعنی فقط درایوها و نرمافزاری رو تا حد ممکن کم میسخت
کاری کرد و مشکالتش رو برطرف کرد. تر دستین حالت، سیستم رو راحتواسه همینه که میشه در ا

افزار خاصی رو نصب کنید. تونید نرم، نمیدر ویندوز Safe Mode حالتاین موضوع رو بدونید که در 
هست. در حال نرمال، ویندوز به روش  Safe Mode ، برعکسNormal Mode عملکرد حالت طبیعی یا
 .کنهمیهمیشگی شروع به کار 

 کاربرد محیط سیف مود

تونه براتون ویروس و بدافزار رو کنه یا میکنه و اون رو رفع میحالت سیف مود، اشکال رو پیدا می
 .تر توضیح بدمسری از کاربردهای سیف مود رو به صورت جزئیخوام یهشناسایی کنه. در ادامه می

 گیرن. چون معموال های ضد ویروس رو میبرنامههای ویروسی، جلوی کار سری از آلودگی یه
های کدوم از برنامهکنن، اجازه نصب هیچزور وارد ویندوز میاز همون اول خودشون رو به 

تونید برید تو ویندوز و برنامه می Safe Mode دن. شما توی حالتامنیتی رو نمی
  .ضدویروس رو نصب کنید

 

کنه. از شه طی میگن که یک کامپیوتر وقتی روشن میبه فرآیندی می (Booting) شدن بوت
ی سیستم عامل. در این روند، درایوهای افزارها گرفته تا اجرا شدن هستهختتست سالمت س
های مربوط بهش تعبیه شدن، هایی که برای ارتباط بین کامپیوتر و دستگاهضروری و برنامه

 .تونید از سیف مود استفاده کنیدشن. اگر این فرایند دچار مشکل بشه، میبارگذاری می
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 هستن که شما نصبشون کردید ولی به هیچ صراط افزار بعضی از مواقع، یه سری نرم
افزارها آیکون ندارن. دست و بال ویندوز رو هم بستن. اگه شن. این نرممستقیمی حذف نمی

تونید برید تو کنترل پنل و با کنید، می Boot شما ویندوزتون رو توی حالت سیف مود
 .یداونا رو حذف کن Add or Remove Programs یاستفاده از گزینه

 تونید کنه، میکرده ولی تازگیا کند شده و درست کار نمیاگه کامپیوترتون خیلی خوب کار می
 .توی سیف مود استفاده کنید System Restore از

 افزار روی سیستم به درستی نصب نشده باشه یا اصال تصور کنید که یه درایور یا نرم
ساز صورت عادی بوت بشه، درایو مشکل ش اشتباه باشه. اگه توی این حالت ویندوز بهنسخه

رو نشون بده. خوبی  BSOD ی آبی مرگ یاشه و ممکنه ویندوز بالفاصله صفحهاجرا می
افزار رو راحتی اون درایور یا نرمتونید بههمینه. از طریق این مود می Safe Mode حالت

 .حذف کنید

 

ی خیلی دهندهشه، نشوننمایش داده میی آبی مرگ، یا صفحه Blue Screen Of Death وقتی
افزار مشکل داره. حتی ممکنه قطعاتی افزار آسیب دیده و یا تنظیمات نرمچیزاس. مثال یا سخت

مثل پردازنده و کارت گرافیک خیلی داغ شده باشن. در این وضعیت، ممکنه کاربر نتونه وارد محیط 
د خطا و توضیحات ارور در اینترنت جستجو ی کویندوز بشه. برای رفع این مشکل بهتره درباره

 .کنید
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 در ویندوز Safe Mode های مختلف حالتگونه

 در ویندوز به صورت مینیمال Safe mode حالت

 .شهافزار و درایو اضافی توش اجرا نمیترین حالت سیف مود که هیچ نرممحدودترین و ساده

 

  Alternate Shelf سیف مود

و دستورات مختلف رو بر ستفاده کنید ا cmd تونید از کامنت پرامپت یا همونمیدر این حالت، 
از دارید، این حالت رو نی cmd روی ویندوز اجرا کنید. اگه برای حل مشکل سیستم ویندوزی به

 .انتخاب کنید

 Active Directory Repairد سیف مو

کنه؛ در حالی که رو در فرآیند بوت غیرفعال می Active Directory ویندوز در این مود، سرویس
 .های دیگه فعالنسرویس

https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-cmd-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-cmd-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-cmd-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-cmd-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/
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  Network سیف مود با فعال بودن

استفاده کنید. اگه برای حل کردن مشکالت تونید با ورود به این مود، از اینترنت و شبکه شما می
 .افزارها نیاز دارید، از این حالت استفاده کنیدافزاری، به دانلود کردن فایل یا آپلود بعضی از نرمنرم

 

ها رو ، اموری مثل چک کردن رمز عبور، نام کاربری و اپلیکیشنActive Directory سرویس
تون اینه که بین این موارد مشکلی وجود داره، این حالت سیف مود رو ده. اگه حدسانجام می
 .فعال کنید

 .بینیدمی Safe Mode در حالت کلی شما سه گزینه هنگام ورود به حالت

 Safe Mode - فرضحالت پیش 
 Safe Mode with Networking - سیف مود با فعال بودن شبکه 
 Safe Mode with Command Prompt - سیف مود از طریق CMD 
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 10و  8.1، 8در ویندوز  Safe Mode های ورود به حالتروش

 در زمان ریستارت کردن ویندوز SHIFT روش اول: استفاده از کلید

باال Sign in screen) ) ی ورود به ویندوزشما تا مرحلهده که سیستم این روش زمانی جواب می
 .یادمی

در گوشه سمت راست پایین صفحه  Power یزمان دکمهدارید و همرو نگه Shift کلید .1
 .رو انتخاب کنید Restart ینمایش را بزنید. از منوی باز شده گزینه

 
 گیره. شمااختیارتون قرار میسری گزینه در شه. یه در این مرحله، ویندوز شما ریبوت می .2

 Troubleshootرو انتخاب کنید. 

قبل از هر چیز باید اینو بدونید که برای اعمال تغییرات مورد نیازتون، باید با حساب کاربری که 
 ویندوز رو بوت کنید. اگر حساب کاربری که با آن وارد Safe mode مجوز مدیریت داره، در

نداشته باشه، خیلی از تغییرات و اصالحات  (administrator permissions) شدید، مجوز مدیر
 .تونید انجام بدیدرا نمی
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رو کلیک  Advanced Options شه. توی این قسمت، بایدی دیگه براتون باز مییه صفحه .3
 .کنید
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بشید. این مورد ممکنه توی  Startup Settings یهی جدید باز شد، وارد گزینوقتی صفحه .4
 ها، باید وارد لینکنداشته باشه. برای اون سری از نسخههای ویندوز وجود بعضی از نسخه

See more recovery options بشید. 

 
 .که تازه نمایان شده، فشار دهید وویندوز ر )Startup Settings (آپبعد، دکمه تنظیمات استارت

 
های ی جدیدی که باز شده، ویندوز براتون امکان ری استارت کامپیوتر رو توی مودداخل پنجره

 .های زیر به صورت لیست مشخص هستنمختلف فراهم کرده. گزینه
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 یادفعال سازی مود تصویر شفافیت پایین که ویندوز با گرافیک اورجینال باال می. (Enable 
low-resolution video mode) 

  سازی مود دیباگ یا رفع خطافعال (Enable debugging mode) 
 فعال سازی الگین بوت )Enable boot logging(  
 فعال سازی سیف مود )Enable Safe Mode(  
 غیرفعال سازی اجرا امضای درایورها (Disable driver signature enforcement) 
 غیرفعال سازی بارگذاری محافظت زودرس ضد بدافزار (Disable early-launch anti-

malware protection) 
 غیرفعال سازی ریستارت خودکار در زمان خرابی سیستم (Disable automatic restart on 

system failure) 

 
 های بوت کردن فعال شدن. برای انتخاب حالتیاد، گزینهاستارت شده و وقتی باال می ویندوز ری

Safe Mode تا گزینه دارید در ویندوز، سه. 

Standard Safe Mode 

 .استاندارد فعال بشه Safe mode صفحه کلید رو بزنید تا F4 ییا دکمه 4ی در این پنجره، گزینه

Safe Mode with Networking 

 F5 یا کلید 5 یهرو داشته باشید، گزین 10ویندوز  Safe mode که امکان ارتباط با شبکه دربرای این
 .بزنید صفحه کلید رو
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Safe Mode with Command Prompt 

دسترسی خواهید  DOS بوت شده و به پرامپت Safe mode در این وضعیت سیستم در حالت
 .صفحه کلید رو بزنید تا این حالت براتون بوت بشه F6 یا کلید 6داشت. گزینه 

 

 ریکاوری یو انتخاب گزینه Settings روش دوم: مسیر

 .کنید، از این روش استفاده کنیدی الگین رو با موفقیت رد مییاد و مرحلهمیاگر سیستمتون باال 

زمان کنید. یعنی هماستفاده  I+Windows برتونید از میانبشید. می (Settings) وارد تنظیمات .1
 .رو انتخاب کنید Update & security آیکون رو فشار بدید. بعد، I و Windows یدکمه

، سیستم رمز Safe modeن استفاده کردید، زمان بوت کرد 10 ویندوز Bit locker اگه از امکان
 .خوادعبور اون رو ازتون می
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رو در ستون سمت چپ کلیک کنید. بعدش توی ستون سمت راست در  Recovery یگزینه .2
 .رو فشار بدید Restart now ، دکمهAdvanced startup بخش

 

رو  Troubleshoot شه،ای که براتون باز میاستارت شد، داخل صفحهوقتی ویندوز ری  .3
 .ی مسیر دقیقا مثل روش قبلیهانتخاب کنید. ادامه
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 روش سوم: استفاده از ابزار پیکربندی سیستم

 safe ها برای حالتترین راهیاد، یکی از سادهشه و ویندوزتون باال میتون کامل بوت میاگر سیستم
modeاستفاده از ابزار پیکربندی سیستمه ، )System Configuration(. ای، یلی از کاربرای حرفهخ

 .شناسنمی msconfig.exe این ابزار رو با اسم فایلش یعنی

رو سرچ کنید و از لیست نتایج، ابزار  System Configuration توی فیلد جستجو، عبارت .1
 .پیکربندی سیستم رو انتخاب کنید
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  bootبشید. در ادامه توی بخش Boot یای که براتون باز میشه، وارد صفحهتوی پنجره .2
optionsی، گزینه Safe Boot تونید نوع سیف مود رو انتخاب جا میرو تیک بزنید. از این

 .کنید. در آخر دکمه اوکی رو بزنید

 

ریست و تنظیمات جدید رو خواید کامپیوترتون رو پرسه که میدر آخر ویندوز ازتون می .3
رو بزنید. اگر  Exit without restart یاعمال کنید؟ اگر کاری مونده که انجام ندادید، گزینه

رو انتخاب  Restart یدکمه Safe mode خواید برید تو حالتهم دیگه کاری نمونده و می
 .شهکنید. سیستم توی حالت سیف مود، بوت می
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 Vista و XP، 7 در ویندوز Safe mode روش ورود به حالت

استفاده کنید. البته روش ابزار  F8 تونید از روش فشردن کلیدی ویندوز، شما میدر این سه نسخه
 .دهها هم جواب میمطرح کردم، برای این نسخه 10پیکربندی که در ویندوز 

 
 F8 روش استفاده از کلید

خصوص زمانی کاربردیه که س. بهگزینهبرای ورود به حالت سیف مود بهترین  F8 استفاده از کلید
 .های دیگه را پیاده کنیدشما به رابط گرافیکی ویندوز دسترسی ندارید تا روش

استارت کنید. دقیقا همون موقعی که  برای استفاده از این راه، کامپیوتر خودتون رو ری .1
سیستم ی سیاهی، مشخصات سیستم که صفحه Post یهکامپیوتر شما روشن شد، در صفح

 یرو هی پشت سر هم بزنید تا صفحه Shift + F8 کاتیا شورت F8 ده، کلیدرو نشون می
Safe Mode براتون بیاد.  

زمانی که خواستید از ویندوز در حالت سیف مودی که از طریق این روش بوت اینو یادتون نره. 
کنید. در  Apply/OK رو بردارید و Safe boot شده و تیک msconfig کردید خارج بشید، وارد

 .میشه Safe Mode صورتی که این مرحله رو انجام ندید، سیستم شما هربار وارد
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های سیف مود رو انتخاب کنید لود شد، یکی از روشبر روی صفحه نمایش  15وقتی تصویر  .2

 .شهمی Safe Mode رو فشار دهید. بعد از این مرحله، سیستم وارد حالت Enter و

 حرف آخر

تفاوت کنید که ویندوزتون یه مشکلی داره و عملکردش کند شده، نسبت بهش بیاگه حس می
رو امتحان  Safe Mode تونید حالتمینباشید؛ چون ممکنه آسیبی جدی به کامپیوتر وارد بشه. 

های مختلف ورود به سیف مود روش ،تون رو متوجه بشید. در این مقالههای سیستمکنید تا عیب
های عزیز! اگر طی این فرآیند سوالی رانیهای مختلف ویندوز براتون آموزش داده شد. نتدر نسخه

ترین زمان ممکن من یا همکارانم در سریع براتون ایجاد شد، حتما در قسمت نظرات مطرح کنین تا
 .پاسخ بدیم

 

ده اما در این ویندوزها هم جواب می 8.1و  8، 10های ویندوز این روش، توی سیستم عامل
چنین، اگه از باشه. همی کامپیوتر این قابلیت رو غیرفعال کرده ی سازندهممکنه، کارخونه

 خصوص اگر بایوسکنید و بهجای هارد دیسک استفاده میبه (SSD) های حالت جامددیسک
UEFI  داشته باشید، ممکنه این روش موثر نباشه. چون سرعت بوت شدن خیلی سریعه، فرصت

 .چک کردن کلید فشرده شده توسط کاربر وجود نداره


