
 برطرف کردن آن یها+ راه ستیچ Blue Screen of Death ای یارور صفحه آب
 

 

1 

 

 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 

 

 

ران مجله نت  
 

 Blueای یارور صفحه آب
Screen of Death 

برطرف  یها+ راه ستیچ
 کردن آن

 دی، شاBlue Screenهمون  ای ندوزیو یارور صفحه آب
هنگام استفاده از  تونهیکه م هیاتفاقات نیاز بدتر  یکی

 لیکاربر رخ بده. اکثر کاربران به دل کی یبرا وتریکامپ
صفحه، فکر  نیپس از مشاهده ا ینداشتن دانش فن

زمان  گهیخراب شده و د وترشونیکامپ کنندیم
به  Blue Screenواقعا  ایآاما  ده،یسوختنش فرارس

 کیصفحه تنها  نیقطعا نه. ا وتره؟یکامپ ینابود یمعن
و به ما  ستمهیدر س اومدهشیپ یخطا شینما یوهیش

تا  دهیراجع به مشکل به وجود اومده م یاطالعات
 .میکن یابیبیرو ع وترمونیکامپ

https://netran.net/mag/blue-screen-of-death/
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 صفحه آبی مرگ چیه؟

بار هم  کی یکه باهم برا میکن یو سع میبپرداز  ندوزیو یبه ارور صفحه آب میران قصد دار امروز در نت
و اگه  ادیدر م شیبه نما یمختلف یبه منظورها ندوزیصفحه در و نی. امیمشکل رو باز کن نیکه شده ا
برده و اون رو حل یپ ستمیبه مشکل س نیتونیم ن،یاستفاده کن دهیکه م یاز اطالعات نیشما بتون

و  میپرداز یها ماون شیبه علت نما یکی یکیو  یخطاها رو معرف نیمطلب ما ا نی. در ادامه انیکن
 .میدیارورها به شما ارائه م نیبرطرف کردن ا یبرا ییهاحلراه

 Blue Screen  10در ویندوز 

Blue Screen از  یو ممکنه بعض شهیداده م شینما یمتفاوت یهابه شکل ندوزیو یهادر نسخه
شما قرار  یصفحه برا نیا یاز شکل ظاهر  یر یعلت، تصاو نیصفحات رو نشناسن. به هم نیدوستان ا

صفحه  ایو  یکه مشکل شما صفحه آب دیبد صیتشخ یراحتکه در هنگام مواجهه با اون به دمیم
 ر؟یخ ایهست  ندوزیمرگ و

 شه.( نمایش داده می1)تصویر  صفحه آبی ویندوز به شکل زیر 8و  8.1، 10در ویندوز 

 
 1تصویر 
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Blue Screen  آنو ویندوزهای قبل از  7در ویندوز 

 یهادر نسخه می. اما گفتمیرو مشاهده کرد 10 ندوزیدر و یآب یاز ارور صفحه یر یبا هم تصو
از  ترنییپا یندوزهایو و 7 ندوزیدر و یداره. شکل ارور صفحه آب یصفحه ظاهر متفاوت نیا تر،نییپا

 ( هست.2 ری)تصو ریاون به شکل ز 

 

 2تصویر 

ویندوزمشکل خواندن اطالعات در صفحه آبی   

 م،یرو مطالعه کن دهیما قرار م اریدر اخت ندوزیو یکه صفحه آب یاطالعات دیرفع مشکالت ما با یبرا
 .شهیکار م نیمشکل هست که مانع از ا کیوسط  نیاما ا

صفحه  نی. ظاهرشدن ادیمتن ارور رو بخون دیبتون دیاول با ،یصفحه آب یبرطرف کردن ارورها یبرا
داشته  یزمان کاف دیارورها با نیا یخوندن و بررس یداشته باشه. برا یادیز  اریبس لیدال تونهیم

 شدنکه بالفاصاله بعد از ظاهر نهیقسمت وجود داره ا نیکه در ا ی. اما متاسفانه مشکلمیباش
 دیتونیوجود داره که م یحلمشکل، راه نیاز ا یر یجلوگ ی. براشهیم ستارتیر  ستمیس ،یآب یصفحه

 .دیکن یر یشدن خودکار دستگاه جلوگ ستارتیاز ر 
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 ویندوز Blue Screen جلوگیری از ریستارت خودکار هنگام نمایش

. به شهیم ستارتیر  ستمیو س کنهیرو پر م یدرصد کیسرعت صفحه، به نیهنگام مواجه با ا ندوزیو
 نیهمچ گهید میکن رفعالیرو غ نهیگز  نیا یاما وقت م،یاطالعات رو بخون ستمیما قادر ن لیدل نیهم

صورت به نهیگز  نیکردن ا رفعالیغ ی. برامیرو دار  غامیپ نیخوندن ا یو ما زمان الزم برا افتهینم یاتفاق
 .میکنیعمل م ریز 

 یر یجلوگ یدستگاه برا شه،ینشون داده م شگرینما یبر رو Blue Screen of Deathکه ارور  یهنگام
 میتونیعلت ما نم نی. به همکنهیم ستارتیرو بالفاصله ر  ستمیس تر،شیاز به وجود اومدن مشکالت ب

 .دیبش ستمیسخودکار  ستارتیمانع از ر  دیتونیم ر،ی. با استفاده از راه حل ز میارور رو مشاهده کن

و  میکنیراست م کیدسکتاپ قرار داره کل نییپا یاستارت که در سمت چپ و گوشه نهیگز  یابتدا رو
 .میکنیراست م کیکل Setting نهیگز  یسپس رو

 

 3تصویر 

 ( هست.4 ری)تصو ریز  ریمثل تصو قایشد که دق دیمواجه خواه یدیجد یحاال شما با صفحه
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 4تصویر 

شده داده شینما جهینت یو رو دیرو وارد کن advanced system settingsدر کادر جستجو، عبارت 
 .دیکن کیکل

و همون عبارت باال رو  دیبر  Control Panelکه به  هیکاف تر،نییو پا 7 ندوزیو یهانسخه یبرا
 .دیوجو کنجست

 

 5تصویر 
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به تب  دیقسمت شما با نیشکله. در ا نیبه هم ندوزهایکه در تمام و ادیباال م ریسپس صفحه ز 
Advanced در قسمت دیمراجعه کن .startup and recovery نهیگز  یبر رو Settings دیکن کیکل. 

 

 6تصویر 

 Automatically restart کیکه با برداشتن ت نیشیرو م( روبه8 ری)تصو ریدر انتها شما با صفحه ز 
 .شهیم رفعالیخودکار غ ستارتی، ر OK نهیگز  یبر رو کیو کل System failureدر بخش 

 

 7تصویر 
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. شهینم ستاتیر  کیصورت اتوماتبه ستمیس د،یمواجه شد ندوزیو یاگه با صفحه آب نیپس از ا
 .دیرو دار  Blue Screenموجود در  یمطالعه خطا یبرا یشما زمان کاف نیهمچن

و از ارور صفحه  دیرو باز کن تونیگوش نیدورب هیکاف نیمراحل رو ندار  نیالبته اگه حوصله انجام ا
مراحل رو انجام داد.  نیبا استفاده از اون ا شهیکرده و م شرفتیپ ی. باالخره تکنولوژ دیر یعکس بگ

 .رسهینم مه یتون به گوشدست یکه حت وفتهیاتفاق م نیا عیقدر سر مواقع اون یالبته در بعض

 دهیبه ما نشون م یصفحه آب شیدر هنگام نما ندوزیکه و ییهاغامیخب حاال سراغ خطاها و پ
نباشن پس اگر با رفع کردن اون مورد مشکل حل نشد نگران  قیدق یلیخطاها ممکنه خ نی.امیر یم

 .دیها رو حل کناون کیبه  کیو  دیکن یرو هم بررس گهی. بهتره که مشکالت ددینباش

افزاری سیستم هنگام نمایش صفحه آبی ویندوزمشکل سخت  

 
 8تصویر 

از قطعات داره ساز مخالف  یکیوجود داره و  یافزار مشکل سخت کی ستمیکه در س یدر اغلب اوقات
 دهیرو نشون م غامیپ نیبه ما ا ندوزیو یصفحه آب شیپس از نما زنه؛یم
(IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALا .)از قطعات هست و  یکیدر  یبه علت وجود ناسازگار  غامیپ نی
 ها با هم باشه.اون یو ناسازگار  یافزار تمشکالت سخ گرانیب تونهیم
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 داغ کردن قطعات اصلی کامپیوتر

 
 9تصویر 

باشه.  ندوزیو یآب یصفحه شیوقوع و نما یاصل یهااز علت یکی تونهیمشکل هم م نیا
خودشون رو از  یاز حد، راندمان کار  شیبعد از داغ شدن ب وتریقطعات کامپ دیدونیطور که مهمون

خودش رو  کیصورت اتوماتکه به کننیرو مجبور م ستمیقطعات س نیاز ا یو بعض دنیدست م
 ا خاموش کنه.یو  ستارتیر 

همچون  یمتعدد یهااز برنامه هیاز قطعات شما داغ هست کاف کیکدوم  کهنیبردن به ا یپ یبرا
HW Monitor ایو  وتریقطعات کامپ یدما دیتونیافزارها منرم نی. با استفاده از ادیاستفاده کن 

د. یسرچ ساده کن کی هیقطعات هم کاف یعاد یدست آوردن دمابه ی. برادیتون رو چک کنتاپلپ
 یقادر به کارکردنه. برا یخاص یتا دما کیچون هر کارت گراف کنمیمطلب رو باز نم نیا نجایمن ا

 .شهیدرجه داغ محسوب م 80 نیهم یگر یکارت د یو برا شهیسوب ممح یدرجه عاد 80 یکی
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اگه  نی. همچندیفن اضافه کن س،یبه ک دیتونیکردن منشا گرما م دایموضوع پس از پ نیحل ا یبرا
 .دیکن ضیها رو تعواون ریهست، خم کیکارت گراف ایمشکل از پردازنده و 

خراب بشه، دستگاه دچار  یلیبه هر دل ایاست که اگر نباشه و  PCمهم  یپردازنده، از اجزا ریخم
از حد  شیو از داغ شدن ب کنهیم افتیموجود در پردازنده رو در  یگرما ریخم نی. اشهیمشکل م

 .کنهیم یر یدستگاه جلوگ

 مشکالت رم در نمایش صفحه آبی

 

 10تصویر 

 یهارم شن،یم Blue Screen of Deathهمون  ای یصفحه آب شیکه باعث نما یاز قطعات یکی
اسالت مادربرد  یشل شدن، خراب ،یافزار سخت یهابا اشکال توننیقطعات م نیهستند. ا وتریکامپ
 غامیپ شیبا نما ستمیمواقع س یصفحه بشن. بعض نیا شیرفتن باعث نماخاک گ یو حت

BAD_POOL_HEADER دیکن یکه رم رو بررس دهیشما اطالع م هب. 
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 مشکل هارد و نمایش صفحه آبی

در  یمورد ممکنه مشکالت مختلف نیصفحه بشه. متاسفانه در ا نیا شیباعث نما تونهیهارد هم م
سوکت  ایمشکل داشته باشه و  تایارور شده. مثال اگه کابل د نیهارد وجود داشته باشه که باعث ا
 دیباموارد  نیداشته باشه، همه ا یافزار خود هارد مشکل سخت ایمادربرد به مشکل خورده باشه و 

هست که هارد رو به اون  یپورت رییو سپس تغ تایکابل د ضیحل ابتدا تعوراه نیچک بشن. بهتر 
مشکل  مینیو بب میکار کن گهیهارد د کیکارها جواب نداد بهتره که ابتدا با  نی. اگه امیمتصل کرد

 .نه ایهمچنان وجود داره 

 مشکالت پاور

صورت که اگه  نیباشه به ا یآب یصفحه شینما یهااز علت یکی تونهیهم م وتریکامپ هیمنبع تغذ
داشته باشن و پاور  ازین یشتر یبه برق ب ستمیقطعات س ایداده باشه و از دست پاور راندمانش رو
و در  نیردک هیوات ته 450پاور  کی. مثال شما ادیب شیپ تونهیمشکل م نیکنه ا نینتونه اون رو تام

 نیدر ا نیخودتون اضافه کرد سیرو به ک یدیشده هم شما قطعات جد فیمرور زمان هم پاور ضع
 پاور هست. ضیراه تعو نیحالت بهتر 

 تنظیمات اشتباه بایوس و نمایش صفحه آبی ویندوز

 

 11تصویر 
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به  تونهیمورد کوچک م کی رییهست و با تغ وتریپکام یهابخش نیسازتر از مشکل یکی وسیبا
 د،یندار  نهیزم نیدر ا یکه اگه اطالعات کاف دیمراقب باش دیبشه. پس با لیکابوس شما تبد

 .دیند رییرو تغ وسیبا ماتیتنظ

 نیکه ا هیکاف ندوزه،یو یصفحه آب شینما یاصل لیدل وسیبا ماتیکه تنظ دیکنیاگه احساس م
 وسیبا ماتی، به قسمت تنظF12 ایو  Ctrl+F1 ای Delete. با زدن دکمه دیکن ستیرو ر  ماتیتنظ

و اون رو به حالت  کنهیم ستیرو ر  وسیبا ماتیکه تنظ یاو با مطالعه اطراف صفحه دکمه دیبر 
 .دیخودش برگردون فرضشیرو به حالت پ وسیبا ماتیو تنظ دیکن دایرو پ گردونهیبرم نهکارخا

ی آبی ویندوز از کجا متوجه بشیم که تنظیمات بایوس دلیل نمایش صفحه
 هست؟

 نی. بنابراآدیدستگاه شما به وجود م یبرا وسیبا ماتیتنظ راتییپس از تغ یمشکل اغلب مدت نیا
 ینه. البته در بعض ایقسمت هست  نیمربوط به ا یه ارور صفحه آبک دیبفهم دیتونیراحت م یلیخ

مشکل بشن. پس  نیباعث به وجود اومدن ا توننیهم م یمیقد یهاوسیبا یهااز موارد، باگ
 یکه برا یانسخه نیاز آخر  دیکن یسع نی. همچندیکن تیرو آپد تونستمیس وسیبا شهیتا هم ترهبه

 .دیمادربرد شما منتشرشده استفاده کن

 افزاری در ارور صفحه آبیمشکالت نرم

 ویروسی شدن سیستم

 یروسیکه و گنیهمه م یفور  ادیم شیپ یهر مشکل یچه گوش ای وتریباب شده چه در کامپ رایاخ
 یصفحه آب شینما لیدل تونهیم ستمیشدن س یروسیمورد و نی. اما در اهیشده که واقعا باور غلط

 کی دیموضوع با نیا ی. براهاستروسیاش هم خالص شدن از دست وحلباشه و تنها راه ندوزیو
رو  روسیشده وآلوده تونستمیتا اگر س دیرو اسکن کن ستمیمناسب نصب و س روسیویآنت

 ببره. نیکنه و اون رو از ب ییشناسا

 سنگین بودن برنامه و یا بازی که قصد اجراش رو دارید

 نیافزارها رو نداره. او نرم هایاز باز  یسر  کی یشما کشش نصب و اجرا ستمیمواقع س یدر بعض
 کی شیبا نما نیهم یاجرا بشن. برا یراحتهستن تا به یتر یقو یافزار توان سخت ازمندیدسته ن

 ایو  رافزانرم نیا یکه شما قادر به اجرا کننی)به شما اعالم م کننیشما رو خوشحال م یصفحه آب
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 یمواقع تنها راه حل موجود ارتقا نی(. در ادیباش دیجد ستمیس کیبه فکر  دیو بر  دیستین یباز 
 هست. دتریتاپ با مدل جدلپ ضیتعو ایو  وتریکامپ یافزار سخت

 افزاری برطرف کردن ارور صفحه آبیهای نرمسایر روش

 

 12تصویر 

رو  یافزار چند مورد نرم ندوزیو یقابله با صفحه آبم یبرا میتونیما م ،یافزار جدا از بحث سخت
 مشکل رفع بشه. نکهیا دیبه ام میانجام بد

 

  شدهنصب یهابرنامه نیچک کردن آخر 

مشکل  ادیاحتمال ز  شه،یهنگام ورود به اون ظاهر م ایافزار و بعد از نصب نرم یاگه صفحه آب
 .دیاز اون رو نصب کن یاگهید یافزار رو پاک و نسخهرفع مشکل، نرم یافزاره. برااز نرم
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 شیبعد از نما روسیو یبا آنت ستمیاسکن س Blue Screen 

نشه، اما  دیناپد روسیویبا استفاده از آنت یو صفحه آب ادین شیپ یلیمورد خ نیا دیشا
 تونستمیتمام قطعات س یمورد شما رو از بررس نیسنگ مفت گنجشک هم مفت. ممکنه هم

 .دیمورد رو هم چک کن نینجات بده پس حتما ا

 ستمیس یورهایدرا یروزرسانبه 

و وجود باگ در  وتریقطعات کامپ ورینبودن درا تیشده که آپدمواقع مشاهده یدر بعض
بوده.  ندوزیمرگ و یهمون صفحه ای یصفحه آب شینما یهااز علت یکی یمیقد یورهایدرا

رو  تونستمیقطعات س یورهایکه درا دیکن یو سع دیموضوع توجه کن نیبه اپس با دقت 
 .دیدار نگه تیآپد

  استفاده ازSystem Restore ندوزیو یمقابله با صفحه آب یبرا 

System Restore و  دیرو برگردون ندوزتونیو یقبل یهاآپبه شما کمک کنه که بک  تونهیم
عمال از  Back Up. شما با برگرداندن دیرو حل کن یافزار با استفاده از اون اکثر مشکالت نرم

که  ییهاچه در خودش چه در برنامه یافزار که اون موقع سالم بوده و مشکل نرم ندوزیو کی
از مواقع  یصورت خودکار در بعضبه ندوزی. ودیکنینداشته، استفاده م شدهبروش نص

که  میرو انجام بد کارنی. اما بهتره که ما خودمون هم ادهیقرار م ستوریر  یرو برا ییهانقطه
 .میرو برگردون ستمیس میدر صورت لزوم بتون

 10 ندوزیدر و ستورینقطه ر  جادیا

فرشته  تونهینجات بده و م یاتیشما رو در مواقع ح تونهیموضوع م نینه ا ای دیباور کن
هر بار با به  دیاستفاده نکن System Restoreطور که اگه شما از نجات شما باشه. همون

 یوقت پا یکل دیبا یطور نی. ادیخودتون رو از اول نصب کن ندوزیو دیوجود آمدن مشکل با
 .دیافزارهاتون رو نصب کنو تازه از اول نرم دیهدر بد ورهایاو در ندوزینصب و

 Create a restoreکه به قسمت  هیکاف ستم،ینقطه در س کی ستوریر  ایه و نقط جادیا یبرا
point قسمت  نیاستارت، پنجره مربوط به ا یعبارت در منو نیهم پی. با تامیمراجعه کن

 .میرو اعمال کن مونماتیتنظ میتونیو از اونجا م شهیما باز م یبرا
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 13تصویر 

 ینقطه رو بازگردان کی نکهیا ایو  میبساز  دینقطه جد میتونیپنجره ما م نیبعد از ورود به ا
 .میکن

 .دیکن کیموردنظر کل ویدرا یرو ریز  ستیاز ل هیساخت نقطه کاف یبرا

 

 14تصویر 
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 گرید یهمون نقطه رو ای نتیپو جادی. اکنمیم جادیرو ا هامنتیپو ندوزیو ویدرا یشخصا فقط بر رو
 .دونمینم یموضوع رو الزام نیداره و من ا یبا خود شما بستگ وهایدرا

شدن روشن ی. برادیازش استفاده کن دیتونیخاموشه نم Create ینهیگز  دینیبیطور که مهمون 
 .دیکن کیکل Configure ینهیگز  یرو دی، باCreate ینهیگز 

 

 15تصویر 

 ینهی، گز System Protection ینهیبا روشن کردن گز  شه،یکه براتون باز م یدیجد یدر صفحه
Create شهیبراتون فعال م. 

 

 16تصویر 
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 شما باز بشه. یپنجره برا کیتا  دیکن کیکل Create نهیگز  یرو

 

 17تصویر 

نقطه  کی دیقصد دار  کهیتا در زمان دیرو وارد کن نقطه جادیا خیتار  ایمثل اسم و  یدر اون اطالعات
 .دیدر مورد اون نقطه روبه رو نش یبا مشکل عدم اطالعات کاف دیکن یرو بازگردان

 

 18تصویر 
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 شد. می( مواجه خواه19ری)تصو ریز  ریبا تصو اتیعمل دنیپس از به اتمام رس

 

 19تصویر 

 System Restore بازگردانی نقطه یا پوینت در

 Create a restoreکه به قسمت  هیکاف ستور،یر  ستمینقطه در س کی ستوریر  ای یبازگردان یبرا
point قسمت براتون باز  نیاستارت، پنجره مربوط به ا یعبارت در منو نیهم پی. با تادیمراجعه کن

 .دیرو اعمال کن ماتیتنظ دیتونیجا مو از اون شهیم

 .دیکن کیکل System Restore نهیگز  یکه رو هیقسمت کاف نیپس از ورود به ا

 

 20تصویر 
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 یدر آن رو دیکه با شهیپنجره باز م کی. سپس دیرو انتخاب کن C ویدرا وهایدرا ستیحتما در ل
 .دیکن کیکل Next نهیگز 

 

 21تصویر 

 Next یه باید نقطه موردنظر رو انتخاب کنید و سپس گزینهشه ک( باز می 23سپس پنجره زیر )تصویر
 .رو بزنید

 
 22تصویر 
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 اید روی گزینهشه. شما ب( بر روی نمایشگر نمایش داده می 24ای )تصویردر قسمت بعد، صفحه
Finish کلیک کنید و منتظر انجام عملیات باشید. 

 
 23تصویر 
 

 آددر مواقعی که ویندوز باال نمی restore point استفاده از

شه. در این مواقع کافیه که آد و قبل از باال اومدن دوباره ریستارت میوز باال نمیدر بعضی مواقع ویند
 سه بار ویندوز ریستارت بشه تا پنجره زیر نمایش داده بشه. در این مرحله شما باید روی گزینه

Troubleshoot کلیک کنید. 

 
 24تصویر 
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 .وجود داشت روی اون کلیک کنید Advanced options ای به اسماگه بعد از این مرحله گزینه

 
 25تصویر 

 .کلیک کنید System Restore یشه که باید روی گزینه( نمایش داده می26حاال تصویر زیر )تصویر

 
 26 تصویر

ی ریستور در این قسمت تمامی مراحل مانند موارد باال دوباره تکرار میشه. فقط کافیه درایو و نقطه
 .ای که شما تعیین کردید برگردهموردنظرتون رو انتخاب کنید تا دوباره سیستم به نقطه
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گه که با انجام این کار اطالعات سیستمی درایو شما به روزی که نقطه ی جدید به شما میدر صفحه
تونید این عملیات رو کنسل کنید. برای ادامه کار گرده. با شروع این مرحله، نمیرو ایجاد کردید برمی

 .کلیک کنید Yes روی گزینه

 
 27تصویر 

گه عملیات در حال شه که به شما میبعد از انجام مراحل قبل سیستم با یک صفحه آبی ظاهر می
 .انجامه و لطفا صبر کنید

 
 28تصویر 
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. چون ممکنه دینکن ستارتیر  ایخودتون رو خاموش و  ستمیس وجهچیهبه اتیانجام عمل نیدر ح

 بره. نیرو بشه و اطالعاتتون از ببا خطا روبه اتیعمل

 غامیشما با پ اتی. پس از اتمام عملدیطول بکشه، پس منتظر بمون قهیدق نیچند یممکنه بازگردان
 .دیشیرو مروبه ریز 

 

 29تصویر 

 رف آخرح

شه و به دالیل متعددی نمایش داده می Blue Screen of Death ویندوز یا همون ارور صفحه آبی 
افزاری و یا تتونه سخصورت گسترده پرداختیم این دالیل میطور که در این مطلب به اون بههمون

های افزار، بایوس و یا برنامهافزار خودتون مطمئن هستین و جدیدا در نرمافزاری باشه. اگه از سختنرم
های ها و روشهای این مطلب ابتدا از تستشده تغییری ایجاد کردید، بهتره که طبق راهنمایینصب

گه مشکل حل نشد تست قطعات افزاری استفاده کنید و در انتها اصورت نرمحل این مشکل به
تونن اولین کاندیدها برای به وجود بین رم و پاور می افزاری رو در دستور کار قرار بدین. در اینسخت

 .آمدن این مشکل باشن

آپ تهیه  کنم که همیشه از سیستم خودتون بکعنوان توصیه آخر به شما دوستان عزیز پیشنهاد میبه
تونه شما رو در اکثر بازگردانی یا همون ریستور پوینت، این مورد می صورت نقطهکنید. مخصوصا به

مواقع که با صفحه آبی و یا حتی کندی ویندوز، ویروسی شدن اون مواجه شدید نجات بده. پس این 
 .مورد رو پشت گوش نندازید و سعی کنید از این امکان جذاب ویندوز استفاده کنید

 

 


